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Stojím venku před domem, čekám až zafouká vítr a začne třást na zahradě větvemi na stromech. Možná si
myslíte, že už mi hrabe, ale jen jsem si přečetl na internetu jednu pranostiku na únor. Bylo tam psáno, že fouká-li na svatého Matěje vítr tak, že třese větvemi stromů, bude toho roku mnoho ovoce. No jo, jenže poté jsem
koukl zase na internet a vyguglil jsem (jak se říká), že
Matěje bude až dvacátého čtvrtého. Ono by to nemělo vadit, v druhé části téhle pranostiky bylo psáno, že nefouká-li vítr, není ještě nic ztraceno, protože pokud dospělí
a děti jdou do sadu a s každým stromem zatřesou, také
se urodí. Já vím, ono už mi opravdu někdy trochu hrabe, a to jsem zatím s hrablem letos moc nehrabal. Podle
mého odhadu zase bude letos co pálit a sušit. Minule
jsem psal, jak bychom se měli chovat v zimním provozu.
Vzpomněl jsem si na to, když mi jeden známý vyprávěl,
jak ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty
v tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku,
rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní
kolo... ale že fakt vypadal ráno v autobuse jako blbec.
Na to jsem mu já vyprávěl, jak jsem potkal nedávno
u Milína člověka, který jel po silnici se psím spřežením.
Zastavil jsem v Chrašticích u pumpy, kam on také dojel,
a šel jsem se jej zeptat, jestli to není nebezpečné. Nebyl
to Čech, tak jsem se jen lámanou angličtinou zeptal,
jestli se mu v Čechách líbí. Odpověděl, že moc. Zvláště,

jak máme v zimě upravené silnice. Prý jsou perfektně
připraveny pro jeho sáně. Hehe, to je samozřejmě vtip,
zaprvé neumím anglicky a přes Milín jsem se vracel z hor
zpátky domů a žádné spřežení jsem nepotkal. Jenom
ta silnice byla fakt pro sáně dobře upravená. Ale vždy
je normální zima, tak čemu se divíme. Co si vzpomínám,
za našich mladých let se nikdo nedivil, že je hodně sněhu
a silnice nejsou upravené. V té době jsme měli úplně jiné
myšlenky. Nevím, jak to bylo na vesnici, my ve městě
jsme lítali okolo Příbrami a dělali lumpárny. Naše častá
výprava mířila za Baník, kde je dnes lesopark. V návějích jsme dlabali tunely a skákali do závějí jako magoři.
Chvílemi to vypadalo jako Valentovy skoky na lyžích.
A při návratu byla naše zábava chodit v řadě vedle sebe
a u vchodových pootevřených dveří drcnout do řady
tak, že poslední zaplachtil do baráku až na chodbu. Poté
jsme za velkého řevu prchali pryč. Připomnělo mi to
vtip, jak jde dědeček kolem domu a vidí malého kluka,
který nemůže dosáhnout na zvonek. „Mám ti na ten
zvonek zazvonit?“ ptá se děda. Kluk kývne, že jo. Děda
zazvoní a kluk zařve: „A te zdrháme dědo!“. Jo mládí.
Když už jsme u toho humoru. Potkají se dvě sněhové vločky: „Kam letíš?“ „Do Tater, trochu si odpočinout. A ty?“
„Já do Prahy, vyvolat paniku.“ Přátelé neděste se sněhových vloček a než sáhnete na zvonek, zavažte si tkabs
ničky. S rozvázanými se blbě utíká.

Téma:

Srdečně Vás zve OÚ Obecnice, Divadelní soubor Skalka, SDH Obecnice, ČČK Obecnice, MZŠ a MŠ Obecnice

2

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Únor 2019

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

E
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Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci únoru a březnu.

Foto Lukáš Stejskal

V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice

zve dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 7. března 2019
v Příbrami
Odvoz z Příbrami do Obecnice zajištěn,
na obecním úřadě budou předány plakety.
Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.
DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Zveme nové dárce – pøijïte podpoøit správnou vìc!

UZÁVĚRKA
březnového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v úterý 12. 3. 2019

S DH Obecnice
Vás srdečně zve na

PLES
HASIČSKÝ
v sobotu 16. března 2019
od 20 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnic
Obecnicii
K tanci a poslechu hraje Dynamic Band
Máme pro vás opět připravenou bohatou
tombolu se zajímavými cenami.
Všichni se na Vás moc těšíme.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc po Vánocích uběhl jako voda a já vám opět přiblížím,
co se u vašich hasičů událo. Hned druhý víkend v lednu,
v sobotu 12. ledna, jsme měli na hasičské zbrojnici výroční
valnou hromadu. Na toto setkání jsme pozvali všechny
naše členy a hosty. Zde se ti, co s námi tak často nejsou,
mohou dozvědět, co jsme za uplynulý rok dokázali a jaké
jsou další plány. Po různých oficialitách, které se při zasedání dodržují, vždy přijde občerstvení a volná zábava. I letos vznikaly nové nápady, co a jak dělat a my musíme přemýšlet, jak ty nápady do naší činnosti zařadit. Trochu mne
mrzí, že na valnou hromadu chodí méně lidí.
V pátek 25. ledna se v naší hospůdce pořádal od 13 hodin
dětský Pyžamový ples. Byli jsme požádáni, zda bychom
akci neozvučili, což pro nás nebyl problém. Děvčata z družiny připravily mnoho soutěží a samozřejmě i odměny za
účast. Myslím si, že odpoledne se velice povedlo a děti se již
těší na další setkání.
Ani jsme se nenadáli a byl tu 39. ročník Zlatého nugetu
Bečánova (9. 2. 2019). Jak již bývá zvykem, účastnily se
i posádky z našich řad. V kategorii chrti jsme měli posádku „Hodinový manžel“, která skončila na hezkém devátém
místě, jen se ztrátou devět minut na první posádku. V Exotech běžela naše posádka „Hermouškovo spřežení“, která
se umístila asi v polovině startovního pole, ale Exoty nevyhrálo. Na nugetu večer probíhají různé soutěže. Mezi tradiční patří řezání kaprem a „dekomlat“. V první zmíněné
soutěži dokázali P. Zima a J. Laně urvat první místo, což
bylo pro všechny překvapením. Oba soutěží již několik let,
ale teprve letos se na ně usmálo štěstí. V „dekomlatu“ jsme
měli též své zástupce, někteří skončili v prvním kole, někteří se probojovali dál.
Aby toho nebylo málo v sobotu 9. února, tak v 16:39 hod.
se nám na hasičárně rozezněla siréna. Byli jsme svoláni
na pomoc malému turistovi, který si na cestě pod Kloboučkem pohmoždil kotník a nemohlo se k němu přes zavřenou
závoru dostat auto. Tímto bych chtěl na všechny apelovat,
aby při každé návštěvě lesa měli plně nabitý telefon. Nikdo
neví, co se může v lese stát.
Jak asi všichni víme, tak leden byl opravdu vydatný
na sněhové srážky. A tak jste nás mohli vidět, jak většinou
k večeru uklízíme sníh okolo hasičárny nebo řežeme dřevo. Doufám, že jste sněhovou kalamitu zvládli a již se můžeme těšit na lepší počasí, i když já mám raději sněhovou
pokrývku než tající sníh. To je ale věc názoru.
V neposlední řadě bych vás chtěl za celé SDH pozvat
na Hasičský ples, který se letos bude konat 16. března
v sále Staročeské hospody. Letos nám opět bude hrát
kapela Dynamic Band. Bude pro vás připravena i tombola.
Jelikož bylo poslední dobou hodně sněhu, připojuji pár
informací o zimním provozu na chodnících. Každé roční
období s sebou přináší své radosti, ale i úskalí. V zimě je to
sníh – krásný na pohled a zároveň nebezpečný. Jaká jsou
pravidla pro odklízení sněhu a úklid chodníků? Za co majitel domu odpovídá a za co už ne? Čtěte dále.
Co říká zákon?
Od roku 2009 platí novela zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., podle které za stav chodníků odpovídá
jejich majitel, tedy obec. Znamená to, že vlastník místní
komunikace je zodpovědný za škody, které jsou způsobené
závadou na jejich schůdnosti nebo sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v jeho možnostech závadu odstranit, pří-

padně na ni adekvátním způsobem upozornit. Obce však
můžou stanovit rozsah a způsob, jakým budou určité úseky chodníků a silnic upravovat. Například v případě malého dopravního významu cesty nebo její slabší vytíženosti
je možné určit, že zde nebude sníh a led odstraňován.
Jaké povinnosti má vlastník nemovitosti?
Ačkoli hlavní břemeno odpovědnosti leží ze zákona na majiteli komunikace, to znamená ve velké většině případů
na obci, i majitelé přilehlých nemovitostí mají povinnost
„udělat vše, co je v jejich silách, aby zabránili škodě vzniklé v důsledku provozu na těchto komunikacích“.
Ve vlastním zájmu
Když napadne velké množství sněhu, dá se předpokládat,
že obcí organizované odklízení může váznout, proto je dobré, když majitel domu zajistí alespoň základní odklízecí
práce, aby nikdo nepřišel zbytečně k úrazu. K odhrnutí
sněhu postačí koště, lopata nebo hrablo. K odstranění ledu
se klasicky používá technická sůl, existují však i další chemické rozmrazovače ledu. Pokud se chcete chemikáliím
spíše vyhnout, klasickými pomocníky pro posyp ledu jsou
už od nepaměti štěrk, písek a popel, které zdrsňují povrch
ledu a chrání tak před uklouznutím. Pamatujte však na to,
že v případě dalšího sněžení posyp pravděpodobně brzy zapadne sněhem a bude třeba ho obnovit. Některé bytové
domy mají správce, který se kromě průběžné péče o dům
postará i o nárazové odklízení sněhu. Jiná sdružení vlastníků bytů se například mohou domluvit na tom, že v průběhu zimního období má každý den jeden byt pohotovost
a v případě sněžení se jeho majitel (nebo nájemce) postará
o odklizení sněhu před vstupem do domu. Vždy je třeba mít
na paměti, že o způsobu zajištění akutního odklizení případné sněhové nadílky by mělo společenství rozhodnout
s dostatečným předstihem, aby se předcházelo pozdějším
sporům mezi sousedy.
Co rampouchy?
Sníh sesouvající se ze střechy, uvolněné rampouchy nebo
i padající tašky jsou samostatnou kapitolou, protože odpovědnost za případné zranění kolemjdoucích chodců leží
vždy a plně na majiteli nemovitosti, nikoli majiteli komunikace. Na tuto situaci se vztahuje jiná právní norma,
konkrétně § 415 občanského zákoníku, podle kterého je
každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
Zranění chodce pomůže majitelům domu nejlépe řešit pojištění odpovědnosti. Při sjednávání je ale vždy potřeba
dobře si prostudovat, na jaké případy se pojištění vztahuje, abyste při pozdějším řešení pojistné události nebyli nemile překvapeni.
Jak postupovat, když se zraním?
Pokud se zraníte na chodníku, obrate se na jeho majitele
– podejte písemné oznámení o úrazu na odbor správy městského majetku. Do oznámení popište místo, čas a okolnosti nehody a určitě přiložte lékařskou zprávu. Vhodné je
určitě také připojit písemné svědectví události, protože
důkazní břemeno leží na poškozeném. Došlo-li ke zranění
padajícím sněhem nebo pokud bylo tímto způsobem poškozeno auto nebo jiný majetek, vše pečlivě vyfotografujte
(stačí mobilním telefonem) a obrate se na vlastníka domu.
(zdroj hb.cz)

Přeji všem, abyste nemuseli nějakou uvedenou situaci
řešit.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Pomoc na pravém místě

Turnaj ve vybíjené

Advent je období čtyř
neděl před vánočními
svátky. Je to doba očekávání příchodu Spasitele,
duchovních příprav na
Vánoce, doba rozjímání a
dobročinnosti. S velkou
dobročinností ze strany
žáků MZŠ Obecnice se setkala adventní sbírka pro
psí útulek v Lazci nazvaná Ježíšek v útulku. Co je
to dar v lidském životě a
komu je směřován? Je to
dar k narozeninám, svatební dar, dar za pěkné
vysvědčení, anebo dar k
potěšení či k pomoci někomu, kdo to potřebuje. Se záměrem pomoci a potěšit vznikla tato sbírka pro opuštěné pejsky. Od první adventní neděle žáci nosili nejrůznější dárky
pro pejsky. Do košů pod vánoční stromeček hned u vchodu
do školy děti dávaly deky, obojky, vodítka, hračky, hřebeny, zubní kartáčky, pamlsky, granule a jiné. Všechny tyto
dary byly převezeny do psího útulku v Lazci a do posledního kousku předány jedné ze zaměstnankyň útulku. Při
předávání dárků nám zapózoval i jeden z místních pejsků
určených k adopci. Příští rok tuto dobročinnou sbírku určitě zopakujeme. Děkujeme všem zúčastněným.
Mgr. Šárka Sedláčková

Dne 30. 1. 2019 se v tělocvičně
Masarykovy základní školy konal
„Pololetní turnaj ve vybíjené“.
Turnaje se zúčastnili žáci 1. stupně. Vybraní žáci 1. až 5. třídy byli
rozlosováni do čtyř družstev. Každé
družstvo si zvolilo název týmu a určilo svého kapitána.
V pětiminutových zápasech nakonec zvítězilo družstvo
„1. světová liga“. Druhé místo obsadili „Tygři“, za nimi
následovali „Černí panteři“ a „Bílí draci“. Celý turnaj se
nesl v přátelském sportovním duchu. Všichni soutěžící si
odnesli diplom a sladkou medaili na doplnění energie. Turnaj byl všemi kladně hodnocen.
Nemohu nepřipomenout, že tyto sportovní akce zajišoval dlouhá léta pan učitel Jiří Matějka, na jehož profesionalitu a přirozenou autoritu vzpomínáme.
Mgr. Eva Bízová
Reakce žáků 2. třídy:
„Naše družstvo se umístilo na třetím místě. Jsem ráda.“
(AR)
„Vyhráli jsme, takže super.“
(MŠ)
„Přestože náš tým byl až poslední, dostali jsme Fidorku,
která mi nejvíc chutná.“
(AK)
„Líbí se mi, že jsme hráli v namíchaných družstvech. Získal jsem nové kamarády.“
(MB)

Kurz sebeobrany
Dne 31. 1. 2019 jsme na MZŠ
v Obecnici dostali první hodinu vysvědčení a pak následoval kurz sebeobrany. Přijel k nám pan Michal
Janoušek se svojí asistentkou Monikou, kteří nás učili, jak se bránit
v situacích ohrožení. Je to obrana
proti fyzickému i psychickému napadení. Ukazovali nám jednotlivé cviky a my jsme je potom opakovali.
Učili nás například, jak se dostat z kravaty. Před praktickou ukázkou nám říkali něco o šikaně a jak se proti ní
bránit. Tento pán pořádá i kurzy sebeobrany v Příbrami.
Kurzy jsou určeny nejen pro školy, ale i pro veřejnost,
např. pro ženy, děti i starší osoby. Více najdete na stránkách www.kapap-czech.cz.
Celá akce se nám líbila a hlavně se nám to bude hodit
do života.
Žáci 6. třídy

PYŽAMOVÝ PLES

Dobrodružný výlet do Prahy

V pátek dne 25. 1. 2019 jsme se po dobrém obědě oblékli do pyžamových oblečků
a vyrazili do Staročeské hospody. Letošní
účast byla poněkud slabší z důvodu chřipkového napadení, ale i přesto jsme si to
dokázali bravurně užít. Tanec střídaly soutěže a samozřejmě zasloužené odměny. Touto cestou děkujeme hasičům
za zapůjčení aparatury a Petrovi Zimovi za úžasnou spolupráci a moderování celé akce.
ŠD

Dne 4.2.2019 jela 3. a 5. třída do Prahy na celodenní výlet. Den začal trochou adrenalinu, když po příchodu na
vlakové nádraží jsme zjistili, že vlak má velké zpoždění.
Paní učitelky měly dvě možnosti. Bu výlet zrušit, nebo
zkusit autobus. Dopadlo to dobře. První autobus byl plný,
ale do druhého jsme se naštěstí vešli. Po příjezdu do Prahy
jsme nastoupili na tramvaj a jeli až na konečnou zastávku
(pokračování na str. 5)
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Dobrodružný výlet do Prahy
(dokončení ze str. 4)

Výstaviště Holešovice. Nejprve jsme se
porozhlédli po planetáriu, kde jsme
poslouchali povídání o hvězdách a souhvězdích, pak nám
pustili vzdělávací
pohádku Polaris.
Planetáriem náš výlet nekončil. Čekaly na nás ryby v Mořském světě. Pan
průvodce nás seznámil se zajímavostmi mořských i sladkovodních ryb. A že jich tam bylo! I zde nás čekal vzdělávací
dokument z říše živočichů. Po ukončení celé exkurze jsme

opět usedli do tramvaje a jeli na Smíchovské nádraží. Zde
jsme nastoupili do slibovaného vlaku a vyrazili zpět do Příbrami, kde už na nás čekali rodiče.
Žáci 5. třídy

Slohovky se nebojíme
Napsat dobrou slohovou práci není vůbec jednoduché. Ale v sedmém ročníku se najdou takoví žáci, kteří se slohu
nebojí, mají bujnou fantazii a umí překvapit svým výkonem. Na základě předepsané osnovy měli žáci vytvořit příběh,
který vás jistě zaujme. Touto cestou bych chtěla žáky pochválit.

Vysněný skautský tábor
Je 30. 6. 2019, konečně začínají prázdniny a já odjíždím
na skautský tábor, na který se těším už celý rok. Právě
jsme přijeli do tábora, prošli jsme malou lesní cestou na
louku, kde jsme začali stavět stany nedaleko malé říčky.
Hned od začátku jsme měli krásné slunečné počasí, dny
plné her a zábavy spojené s častým koupáním v říčce.
Avšak čtvrtého dne se obloha nepříjemně zatáhla a v noci
přišel silný a zdlouhavý déš, který další den zvedl hladinu
říčky. V táboře nastal poplach a z malé říčky se stala lítá
řeka, která se rozlévala všemi směry ven z koryta. Všichni
jsme se báli o své věci, protože déš byl tak silný, že už nám
teklo i do stanů. Nakonec jsme byli ve stanech až po kolena, v tu chvíli vedoucí zvedli telefon a zavolali hasiče. Když
hasiči přiletěli vrtulníkem, mohla začít evakuace. Poté,
co jsme byli všichni v bezpečí, tak si nás rodiče odvezli
domů a maminka mi dala šálek teplého čaje. Z tábora jsem
si odvezl zajímavý, ale i nebezpečný, dokonce podivný zážitek.
Žák 7. třídy

Nehoda na táboře
Léto 2020 bylo hodně dobrodružné a zároveň zastrašující. Ptáte se proč? Věc se má tak, že jsem byla na svém prvním táboře. Začalo to 15. 7. roku 2020, kdy jsem já, Britney, se svou mladší sestrou Emou jela do nedalekého lesa.
Naše rodina bydlí ve městě, takže to pro nás s Emou byl
celkem zážitek. „Už jsme tady holky,“ zvolala mamka,
když jsme se objevily na kraji lesa. V okolí jsem zahlédla
vyšlapanou cestičku, kde poblíž protékala menší říčka.
Přišel k nám správce tábora a mamka mu předala kufry.
Já jsem měla pohled stále upřený na krásu přírody. S panem správcem jsem pak popošla kousek od říčky, kde stály
naše stany. Zahlédla jsem tam i menší ohniště, okolo něj
lavičky, na kterých sedělo dalších pět dětí. Nedaleko stanů
jsem potkala moji kamarádku Lindu. Přiběhla ke mně a
začala klábosit o tom, jak to tu chodí. Linda už je totiž na
táboře třetím rokem. Rozplývala se nad počasím, že je tu
krásně a nikdy tu nebylo zataženo. Později se nás na louce
sešlo asi dvacet dalších dětí. Správce tábora nám začal po-

vídat něco o tom, jak to tu chodí s jídlem, sprchováním
a nočním klidem. Potom jsme si zahráli klasické táborové
hry. Během her jsem zahlédla Emu, jak se baví asi s pěticí
holek. No jo, Ema je dost populární a kamarádky si najde
prostě všude. Další dny jsme dělali podobné aktivity. Třeba
jsme podnikali různé výpravy do lesa, soutěže, turnaje
a hlavně koupačky v říčce. Měla jsem se tam jako v ráji,
dokud se čtvrtého rána nezatáhla obloha. Ten den jsme
moc aktivit nedělali, což mě štvalo a Lindu též. Místo toho
jsme se ve stanu zabavovali hraním karet a různých deskových her. Na večeři jsem si říkala, že to je v pohodě,
že hned zítra se oteplí a my se zase půjdeme koupat. Tu noc
mě ale probudil silný blesk, který udeřil nedaleko tábora.
Potom jsem nemohla usnout, protože mě znervózňovaly
kapky padající na vrchol stanu. Ráno, když jsem se vzbudila a vyšla ze stanu vyčistit si zuby, tak mě rušil nekonečný déš. Byla jsem jedna z prvních, kdo se probudil dřív.
Napadlo mě, že bych se šla podívat k říčce. Přišla jsem
a vody bylo o něco víc, než včera ráno před bouřkou. To mě
vyděsilo, a tak jsem se vrátila zpátky do tábora. Linda už
byla vzhůru, ovšem ve špatné náladě. No, kdo by měl dobrou náladu při tomhle počasí. Déš do oběda neustával
a my jsme měli práci vymyslet aktivitu ve stanu. Mrzelo
mě, že zbytek tábora prožiji v dešti. Něco okolo šesté hodiny odpoledne nás ze stanu vyhnal správce, že se k nám blíží tornádo. V šoku jsem si začala balit všechny své potřebné věci do batohu. Krátce potom nás chtěl pan správce
urgentně evakuovat z tábora. To si ale nevšiml, že za ním
stojí neštěstí. Všichni začali panikařit, utíkali do dáli, ale
bohužel někteří byli tornádem pohlceni. Já jsem běžela, jak
nejvíc jsem mohla, a přitom hledala Emu. Strach, úzkost,
panika, to všechno se seběhlo rychle a padlo na všechny
členy tábora. Když jsem konečně našla Emu, tak jsem si
zčásti oddechla. Pak už bylo po všem. Všude ve zprávách
se mluvilo o nehodě na táboře. To jsem zrovna seděla doma
na gauči s hrnkem čaje v ruce a pořád v šoku. Sledovala
jsem zprávy, kde se rozléhala panika tábora. Byla jsem ještě víc v šoku, když bylo ve zprávách pět dětí, které při nehodě zemřely. Od té doby jsem už Lindu nikdy neviděla.
Žákyně 7. třídy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Dne 9. 1. mateřská škola navštívila spolkový dům - místní
knihovnu, kde si pro děti připravila slečna Strmisková pracovnice knihovny, program na téma - Nový rok a Tři
králové. Nový rok byl dětem přiblížen povídáním si, jak
slavíme Silvestr, novoroční koledou, vinšováním a přáníčky, také nejznámějšími pranostikami - „Jak na Nový rok,
tak po celý rok“. Děti se dozvěděly, jaké zvyky se dělají
6. 1. Jednou z tradic je, že se v mnohých rodinách v tento
den zhasínají a odstrojují vánoční stromečky, který se rozsvítí opět na konci roku až nastane čas vánoční, děti se seznámily s nejznámější tradicí, a to tříkrálovou obchůzkou.
Životem Kašpara, Melichara a Baltazara a dary, které nesli pro Ježíška. Na závěr programu si děti mohly vykreslit
tříkrálovou omalovánku.

Dne 16. 1. naši školku navštívila pracovnice z OFČR s programem pro mladší děti - Les nikdy nespí. Děti poznávaly
zvířátka, která v noci nikdy nespí, také se dozvěděly, jaká
zvířata můžou v noci potkat a z jakého důvodu se před
námi přes den skrývají. Společně jsme si procvičili smysly,
které nočním tvorům pomáhají při lovu i pohybu v noci,
poznávali jsme zvuky zvířat sovy, netopýra a mnoho dalších.
Starší děti se vydaly na „výlet“ do míst, kde se roční období nestřídá tak jako u nás, do míst, kde vládne věčná zima

(pokračování na str. 7)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
a chlad. Děti se dozvěděly o tom, kdo jsou Eskymáci, co je
to iglú a jak se loví ryby. Také se dozvěděly o životě zvířat,
která dokážou přežít v polárním pásu, jako je medvěd
lední, polární vlk a liška, mrož, tučňák a mnoho dalších.
Na závěr v obou skupinách si děti mohly pohladit malého
návštěvníka - morčátko, které přišlo společně s pracovnicí
OFČR.

V měsíci prosinci se starší děti vydaly na představením
do příbramského divadla, tentokrát se ale divadlo Kolem
v pátek 18. 1. vydalo za námi do školky, aby nám zpříjemnilo dopoledne veselou a zároveň poučnou pohádkou
O třech prasátkách. Příběh dává dětem mnoho příležitostí
k učení. Umožňuje k zamyšlení lidských vlastností lenost, píle a mnoho dalších. Děti se učily rozeznávat dobro od zla. Při pohádce se děti učí vžít se i do pohledu,
či situace jiných lidí, správně a bezpečně jednat.
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(dokončení ze str. 7)

Opět jako každý rok se koncem měsíce ledna konal ve Staročeské hospodě Pyžamový ples ve spolupráci se školní družinou, nejen pro děti ze základní školy, ale i pro děti
ze školky. Všichni se oblékli do svých pyžámek, někteří
měli župánek.

Program byl pestrý, plný her, soutěží a tancování. Děti
odcházely domů nejen plné zážitků, ale i s odměnami.

Ve čtvrtek 7. 2. jsme ve školce uspořádali „školkovou zimní olympiádu“ ve sjíždění na lopatách, bobech, koulování
a stavění sněhuláků. Během celého sportovního dopoledne si děti užily dostatek pohybu, radosti z něj a společné legrace.
Naučily se navzájem podporovat, fandit si, respektovat jeden druhého a vzájemně spolupracovat. Po závěrečném vyhodnocení sportovního programu rozdaly paní učitelky všem malým sportovcům sladkou odměnu.
Tento den se nesl
i v duchu tvoření. V odpoledních hodinách se
sešly maminky s dětmi
ze třídy starších dětí
Žabiček ve školce, aby
společně vytvořili masku, či převlek na karneval, který se ve školce bude konat koncem
měsíce února. Tvoření
jsme si zpestřili povídáním u čaje, kávy a napečenými domácími
koblížky.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice
Co proběhlo...
První měsíc v letošním roce je za námi, a tak se pojme
poohlédnout, co nám přinesl. Hned první týden v lednu se
děti ze školní družiny a děti z kroužku Všeználek dobrovolně zúčastnily Tříkrálové soutěže v malování. Ve stejném týdnu spolkový dům navštívila místní mateřská škola. Po zbytek měsíce pak probíhaly přípravy na dětský Pyžamový ples, který proběhl v pátek 25. 1. V úterý 29. 1. se
od 18.00 hodin konala beseda na téma 100 let Československa. Besedu si pro nás připravil pan Zdeněk Ležák, který
je nejen autorem dětských časopisů Sluníčko, Mateřídouška, ABC, ale dokonce se podílel na tvorbě několika komiksových knih. Jednou z nich je právě 100 let Československa, o které byla beseda. Musím podotknout, že měl pan
Ležák program výborně připravený. Beseda byla totiž velice zajímavá, srozumitelná a poutavá. Autor byl moc milý,
pozorný a neváhal zodpovědět jakýkoliv dotaz publika.
Myslím si, že každý, kdo se akce zúčastnil, si domů odnesl
právě to, pro co si přišel…

Z kroužku Všeználek
Na kroužku stále tvoříme a tvoříme. Jelikož se blížilo období Valentýna, stalo se pro nás další inspirací k tvorbě.
Lepilo se, stříhalo, malovalo, motalo a z toho všeho byla
vytvořená krásná Valentýnská přáníčka. Komu byly Valentýnky předány se nikdo nedoví, ale jedno je jisté - každé
z nich bylo krásné a originální. Jindy se zase tvořily srdíčka za asistence vlnitého tvrdého přírodního papíru a kávových zrn. Vše se pak jednoduše doplnilo mašlí a byl hotový
voňavý zápich třeba do květináčku. Jelikož nás ještě
nepustily mrazy a zima, úplně se nabízelo vytvořit třeba
teplou zimní čepici s pořádnou bambulí. A tak se za pomoci
vlny, krepového papíru a hodně lepidla vytvářely pestré
barevné kulichy.

Z keramiky pro dospělé
Na keramickém tvoření s dospělými je také pořád mnoho
práce. Řídíme se heslem, že misek, talířů květináčků
a hlavně spousty doplňků do domácnosti není nikdy dost.
Každopádně máme jaro za dveřmi, a tak musíme být pořádně vybaveni výrobky jaru vhodnému. ☺
(pokračování na str. 10)
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(dokončení ze str. 9)

BRDSKÉ HÁJOVNY
BÝVALÝCH PANSTVÍ HOŘOVICE, DOBŘÍŠ
A VELKOSTATKU ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Přednáška s projekcí fotografií

Z keramiky...

Akce, které budou...
Jelikož nám začalo období karnevalů, byla pro školu
a školku vyhlášena soutěž „O nejkrásnější škrabošku“.
Jak vše dopadne a čí škraboška získá první místo se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.
Zároveň byla vyhlášena již tradiční recitační soutěž.
O průběhu soutěže, soutěžních kolech, postupujících a vítězích se dočtete v příštím čísle Obecnického zpravodaje.
24. 2. proběhne v místní Staročeské hospodě Dětský maškarní ples. Pro děti bude připravený zábavný program
plný soutěží a bohaté tomboly. Celou akci bude doprovázet
hudba, a tak za veselých rytmů si krásně zaskotačíme
a zasoutěžíme. Popadněte doma kostým a dobrou náladu
a šup ve 14.00 hodin na značky. ☺ Všichni jsou srdečně
zváni.
25. 2. proběhne ve Spolkovém domě přednáška o brdských hájovnách. Programem nás provede Ing. Petr
Ježek z Vojenského historického sdružení Brdy. Součástí
tajemství o hájovnách, ukrytých v brdských lesích, bude
i projekce fotografií. Začátek v 18 hodin.
26. 2. proběhne cestopisná přednáška se spisovatelem
Pavlem Hénikem, který již Spolkový dům navštívil.
Onehdy pro nás měl připravené autorské čtení ze své knihy. Tentokrát si pro nás připravil cestopisnou přednášku
o Kubě, kterou navštívil. Začátek v 18 hodin.
13. 3. proběhne beseda se spisovatelkou Michaelou
Burdovou, autorkou fantasy. Začátek v 18 hodin.
Kristýna Strmisková

24. února

2019

od 14 hodin

DĚTSKÝ

Spolkový dům v Obecnici
pondělí 25. 2. 2019
v 18 hodin
Přednášet bude Ing. Petr Ježek

Povídání o padlých hrdinech i stvůrách
s Míšou Burdovou
dne 13. března 2019 v 18 hodin
ve Spolkovém domě v Obecnici

Zveme fanouška fantasy literatury
na besedu s populární
spisovatelkou Michaelou Burdovou.
Autorka série Poselství jednorožců, Křišály moci,
Volání sirény a nově i Dcera hvězd bude povídat
o dobrodružstvích, která zažívá se svými hrdiny,
o nebezpečných stvůrách a démonech i celkově
o tom, jaké to je být spisovatelkou.

MAŠKARNÍ PLES
Sejdeme v sále Staročeské hospody
v Obecnici. Maska a dobrá nálada
nutná! Přijte si zatrsat a zasoutěžit.

Součástí povídání bude i možnost nákupu knih
a obrázků.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Trhové Sviny – zaniklá sláva trhů
Na dohled od Novohradských a Slepičích hor, na soutoku
Farského a Svinenského potoka, zhruba 20 km jihovýchodně od Českých Budějovic, leží nevelké městečko Trhové Sviny. Od nepaměti bylo střediskem obchodu této nejjižnější části jižních Čech, a jak sám název napovídá, proslavilo se zejména trhy. Někdy kolem poloviny 13. století
vznikla na staré obchodní cestě z Vitorazska do Čech osada s hradem, jejíž původní název zněl pravděpodobně Svinice. První písemná zmínka z roku 1260 uvádí jako držitele sídla jistého Ojíře ze Svin, příslušníka rodu Vítkovců.
V roce 1420 hrad dobyl a obsadil Jan Žižka, který ho
po své „návštěvě“ vypálil a pobořil tak, že už nebyl obnoven a jeho zdivo posloužilo jako zdroj levného stavebního
materiálu pro výstavbu domků. Z pevného hradu, který
stával v místech dnešního Kozinova náměstí, nezbyly žádné viditelné pozůstatky. V roce 1481 král Vladislav Jagellonský udělil městu právo pořádat dvakrát ročně trhy,
zvláště s dobytkem, která se zde konaly až do 40. let
20. století. O rok později získali měšané další výsady –
právo vařit pivo a právo mílové (toto právo zaručovalo řemeslníkům právo prodeje svých výrobků nejen ve městě,
ale i mimo město v okruhu 1 míle od městských příkopů).
Od této doby se městečko označuje jako Trhové Sviny.
V 17. až 19. století dochází ke značnému rozvoji řemeslné
výroby, zejména soukenictví, obuvnictví a výroby knoflíků,
přesto časté požáry a odlehlost od železniční trati způsobily stagnaci dalšího rozvoje trhovosvinenského průmyslu.
Město si dodnes udrželo venkovský ráz, pouze obdélníkové
Žižkovo náměstí je tvořeno řadou měšanských domů s neorenesančními fasádami. Jižní straně, spojené podloubím,
dominuje budova radnice, která je postavena na původních
gotických sklepech, a její dnešní podoba pochází z roku
1845. Radniční štít zdobí sochy králů Jiřího z Poděbrad
a Vladislava Jagellonského. Středu náměstí vévodí šestiboká kamenná kašna z roku 1864 a nelze přehlédnout ani
barokní sloup z roku 1722 se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory. Nedaleko místa, kde kdysi stával hrad,
dnes najdeme zdaleka viditelný kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Raně gotický trojlodní kostel z konce 13. století
sloužil i jako obranná stavba, o čemž svědčí některé jeho
zachované části, zejména opěrné zdi a věž na západní straně. Báň jižní věže byla vyměněna po požáru v roce 1850.
Vysoká sedlová střecha má zachovány původní dřevěné
krovy. V interiéru kostela vyniká hodnotný barokní oltář
se sochami světců a sochou trhovosvinenské Madony
z roku 1520. Hlavní oltář je doplněn čtyřmi bočními oltáři
sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa, sv. Vendelína a sv. Linharta z 18. století. Za pozornost rovněž stojí rokoková
kazatelna, bohatě zdobená figurálními reliéfy z doby kolem
roku 1760, a varhany s figurální výzdobou z počátku
18. století. Okolím města vede 6 km dlouhá okružní naučná stezka „Trhovosvinensko“, která seznamuje s přírodními, kulturními i historickými zajímavostmi krajiny. Nejatraktivnějšími místy k zastavení na této stezce jsou kostel Nejsvětější Trojice a Buškův hamr. Zatímco Buškův
hamr jsem již v minulosti svojí návštěvou poctil, zastávka
u kostela byla pro mě premiérová. ☺ Vyrazil jsem z centra
města a asi po 2 km mě stezka dovedla na výšinu, kde stojí
architektonicky pozoruhodný poutní kostel Nejsvětější
Trojice, barokní stavba z let 1705-1709, jejíž autor však

Buškův hamr

není historicky doložen. Dispozice kostela je založena
na centrálním půdorysu a přizpůsobena svatotrojičnímu
zasvěcení, které se projevuje i ve vnější symbolice – stavba
má tvar šesticípé hvězdy, v jejíchž ramenech jsou kapličky
se třemi věžičkami a třemi atikovými štíty, nad ústředním
prostorem se zvedá kupole s dvanáctibokou lucernou.
Vnitřní výzdoba je připisována dílně v Praze působícího
lužickosrbského sochaře a řezbáře Mačije Wjaclava Jakuly, který v roce 1718 zhotovil hlavní barokní oltář, bohatě
řezaný a zdobený sochami. Cenná nástropní freska Nejsvětější Trojice z roku 1709 pochází od českobudějovického
malíře Karla Bonanella. V blízkosti kostela se nachází
trojboká kaplička, která skrývá pramen vody, jíž bývala
tradičně přisuzována léčivá moc, především proti očním
neduhům. Po naučné stezce jsem pokračoval dále ke Klenskému potoku, který mě dovedl až k Buškovu hamru, jednomu z našich tří dosud funkčních hamrů. Byl založen
v roce 1780 a nese jméno rodiny Bušků, jíž patřil téměř sto
let. Výheň zdejší kovárny žhnula až do roku 1948, kdy ji
musel poslední mistr černého řemesla Jan Bušek kvůli nemoci a také nástupu modernější techniky definitivně uhasit. Rodina posledního hamerníka pak žila v obytné části
areálu ještě koncem 70. let 20. století. Rekonstrukce hamru do současné podoby proběhla díky několika nadšencům
v letech 1990 až 1995. Hamr je vlastně kovárna na vodní
pohon. Výraz „hamr“ pochází z němčiny a znamená „kladivo“. Tímto výrazem se někdy označovala jak budova, tak
i samotný kovací stroj, jinak zvaný buchar či kobyla.
V podstatě se jedná o obrovské kladivo, které nadzdvihují
tzv. palce, výčnělky umístěné na obvodu hřídele vodního
kola. Energie získaná proudící vodou značně ulehčovala
kovářům práci, kladivo se zdvíhalo samo a dolů padalo silou úměrnou své hmotnosti. Zdejší buchar, který váží asi
300 kg, je jednoznačně největší u nás a dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Další dvě vodní kola v kovárně poháněla brus a dmychadla u výhně, vodu ke kolům
pak přiváděl uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní
kaskádou. Součástí expozice výrobní části hamru je i jedinečná kolekce nářadí hamerníka, jeho speciální oblečení,
které ho chránilo při práci před žárem a jiskrami. V kovářově obydlí lze shlédnout výstavu keramiky, lidového nábytku a dobového zařízení, fotografie a obrázky starých
hamrů a venkovských domů a mnoho dalšího. Součástí
prohlídky je také unikátní film z roku 1946, který návštěvníky seznamuje s historií trhovosvinenských hamrů.
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Zdivočelé léky a únavový syndrom
Špatná kombinace léků s jinými látkami ročně
v Česku zabije na dvě stě lidí. Dalších 40-50 tisíc
kvůli tomu skončí v nemocnici. Čím více léků užíváme, tím
vyšší je pravděpodobnost, že na sebe mohou nevhodně působit. Často se může stát, že pacient bere léky s různými
názvy, ale stejnou účinnou látkou. Mohou to být například
léky na nachlazení a proti bolesti. Léků obsahujících paracetamol je na trhu asi 40 a při jejich současném užívání
hrozí vážné poškození jater. Bezkonkurenčně nejprodávanější je ale růžové štěstíčko – Ibalgin. Ten ale například
snižuje účinek léků na vysoký tlak a neměl by se kombinovat např. s antidepresivy. Ale i potraviny mohou mít vliv,
účinek anopyrinu nebo aspirinu snižuje třeba vláknina.
Nejvíce jsou nebezpečnými kombinacemi ohroženi senioři.
Jednak léků užívají nejvíc, nad 65 let je to průměrně osm
různých léků denně, ale není výjimkou ani 15. Kromě toho
si kupují různé potravinové doplňky, protože dají hodně na
reklamu. Málokdo ale tuší, že různé přípravky na klouby
mohou ovlivnit například projevy cukrovky. Nejvíce jsou
rizika negativních vzájemných ovlivnění (interakcí) u léků
na ředění krve – Warfarinu. Riziko interakcí je u několika
set přípravků, ale i u rostlinných přípravků. Heřmánek
účinek Warfarinu zvyšuje, máta snižuje... Riziko interakcí
a dokonce i závažných může způsobit i obyčejný pepř, kurkuma neb zázvor. Největší problém mezi bylinami je u třezalky, ta snižuje účinek řady léků včetně hormonální antikoncepce. Tlak zvyšuje skořice nebo lékořice, zvyšují tak
riziko krvácení a nehodí se třeba před operací nebo zubařským zákrokem. Podobně zázvor, žen-šen nebo gingo-biloba. Třezalka by se neměla kombinovat s antidepresivy,
hloh s léky na srdce, kozlík se sedativy. Zelený čaj snižuje
účinek léků na alergii, sója zase léků na spaní. Účinek
řady léků zvyšuje grapefruitová šáva. Grepy totiž obsahují látku, která brání rozkládání léků v těle, a tak se může
stát, že jedna tableta zapitá sklenicí grepového džusu může
mít účinek jako deset tablet zapitých sklenicí vody. Léky
na snížení cholesterolu mají současně škodlivé účinky na
svaly. V normálních dávkách se to neprojeví, ale pojídáním
citrusů roste toxicita, která může končit i akutním selháním ledvin a dialýzou. Většina pacientů si je naštěstí vědoma toho, že léky nelze kombinovat s alkoholem. Ale i sycené
vody mohou nepříznivě ovlivnit (zvýšit nebo snížit) účinek
třeba antibiotik. Přesto kombinace léků s alkoholem je nejčastější příčinou přijímání pacientů na akutní nemocniční
oddělení. Mléko je obecně hodnoceno příznivě, především u
dětí. Nejlepší k zapití léků je ovšem čistá neperlivá voda,

výborné jsou
i ovocné čaje.
Na účinnost
léků má vliv,
i to, co jíme.
Například léky
proti srážení
krve se nekamarádí se zeleninou. Warfarin působí přes
snížení tvorby
vitaminu K v játrech, špenát, brokolice a listová zelenina
jej ale obsahují velké množství. Pokud ale konzumujeme
těchto plodin stále stejné množství, výsledky léčby to neovlivní.
Únor bílý pole sílí, ale uvědomíme-li si, jak rychle to
uteklo od Vánoc, jaro bude už za chvíli ukat neodbytně na
dveře a s ním někdy i jarní únava. Ale není únava jako
únava, existuje tzv. syndrom chronické únavy a vedle toho
i tzv. syndrom vyhoření, a co je vlastně co? Syndrom chronické únavy je onemocnění postihující tři základní systémy v těle - centrální nervovou soustavu, endokrinní systém a imunitní systém. Pacienti se nemohou zbavit nachlazení, virózy se stále střídají, bolí je klouby, svaly, někdo to
popisuje jako stav, kdy napadne počítačový systém virus
a on přestane fungovat jako obvykle, všechno se zpomalí,
reakce jsou neočekávatelné. Někdo popisuje stav jako loutku, které odstřihali provázky a ona není schopná pohybu.
Dominuje obrovská únava, ze které se nedá vyspat, ztráta
zájmu o běžné denní činnosti, rapidní pokles výkonnosti
a až bolestivá potřeba spánku. Jako spouštěč tohoto stavu
se považuje chronický stres, ale ve hře je i plicní chlamydiová infekce nebo kdysi dávno prodělaná mononukleosa
(EB viróza). Syndrom vyhoření popisují lékaři jako naprosté vypotřebování energie člověka díky nadměrným psychickým a emocionálním nárokům. Má specifickou vazbu
na profesi, nejvíce jsou ohroženi lidé, pro které je denním
chlebem mezilidský kontakt jako součást jejich povolání.
Říká se jim „angažovaní pomahači“ a patří sem zdravotní
sestry, ošetřovatelky, sociální pracovníci, policisté, psychoterapeuti, psychologové, lékaři...
Veselá mysl půl zdraví, ve zdravém těle zdravý duch, kam
nechodí slunce chodí lékař.... Tak vesele na slunce, zakázat stres, nabrat novou mízu, shodit nějaké kilo, zahodit
berle a zbytečné léky...
Hodně zdraví přeje Drsvo

Pohled do krajiny...
„Pohled do krajiny očima mladých umělců“ je název výstavy,
která probíhá až do 31. března 2019 v Galerii České spořitelny v Praze
v Rytířské ulici. Je vystaveno 24 obrazů od osmi umělců. Jsou namalovány
rozdílnými technikami a zachycují různá místa v krajině u nás i v cizině.
Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.
Pokud se vám v tomto zimním počasí nechce cestovat,
můžete si obrazy prohlédnout v teple domova na internetu.
Stačí zadat www.galerieceskesporitelny.cz

E.T.

Obraz Gustava Porše
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PYŽAMOVÝ PLES 2019
25. ledna se konal již patnáctý tradiční pyžamový bál
v režii Obecního úřadu Obecnice a Divadelního souboru
Skalka. K velké spokojenosti všech zúčastněných pyžamák
provázela hudební skupina STATIC. Kapela hrála výborně
a muzikanti svým oblečením v pyžamech a nočních úborech zapadli dokonale mezi ostatní účastníky. Jako vždy
organizátoři připravili skvělé předtančení v podání „obecnických dobrovolných tanečnic“. Na parketu se objevila
„Poupata“, což bylo vystoupení z roku 1985 z poslední Československé spartakiády. Upravená taneční verze obecnických tanečnic byla bezchybná. Během večera se velká většina plesajících zúčastnila dvou soutěží, vítězové byli

odměněni šampusem, vínem a okurkami a jistě byli spokojeni. Úderem půlnoci byly vyhlášeny výsledky ankety
o nejlepší noční kostým. Zvítězila početná skupina s názvem „Sobíci“, druhé místo obsadila „Maruška natáčka“
a třetí se umístila skvělá hudební skupina „Static“. Díky
patří všem, kteří se podíleli na přípravě bálu a všem kteří
se přišli pobavit.
Slávka Kryllová

DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ PLES
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Slavoj Obecnice

STOLNÍ TENIS

Ahoj všem,
pojme se podívat, jak se nám dařilo na přelomu ledna
a února. Postoupili jsme do semifinále Českého poháru.
„A“ tým se drží na druhém místě tabulky. „B“ tým bojuje
o záchranu. „C“ tým vede regionální přebor 2. třídy
a „D“ tým získal další tři body za výhru na Sokolu Příbram.
Čtvrtfinále Českého poháru:
Slavoj Obecnice – Sokol Kosmonosy
6:4
(body Obecnice – čtyřhra 1, Srch 3, Herink 1, Steiner Petr 1)
Ve čtvrtfinále Českého poháru do Obecnice zavítal TJ Sokol Kosmonosy. Tento tým byl favoritem, protože hraje
o třídu výš. Nás však za vítězstvím táhl opět skvěle hrající
Radek Srch. S Petrem Steinerem nejprve vyhráli čtyřhru
a pak Radek doslova deptal soupeře svým výborným servisem. Následně se bodově chytl i Honza Herink a Petr Steiner a byla z toho překvapivá, ale naprosto zasloužená
výhra Slavoje.

Semifinále Českého poháru:
Slavoj Obecnice – Tj Sadská „A“
3:7
(body Obecnice – čtyřhra 1, Srch 2)
V semifinále na nás již čekal nejsilnější možný soupeř
TJ Sadská „A“. Tento tým nyní vládne divizi a směřuje
za postupem do 3. ligy. V Obecnici navíc Sadská nechtěla
nic podcenit a přijela v nejsilnějším možném složení. Začátek zápasu byl však v naší režii. Duo Petráň-Srch potvrdilo, že čtyřhry jsou naší silnou zbraní a získalo první bod.
Vzdorovat soupeři jsme dokázali až do stavu 3:2 pro nás.
To když další dva body přidal na naší stranu s chutí hrající
Radek Srch. Pak již svou sílu, ale demonstroval tým
ze Sadské a otočil skóre ve svůj prospěch na konečných 3:7.

„A“ tým, Krajská soutěž 2.třídy sk. B:
TTC Kladno „D“ - Slavoj Obecnice
6:12
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 4, Tůma 3, Petráň 2,
Hála 2)
TJ Sokol Hořovice „B“ – Slavoj Obecnice
8:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 3, Tůma 2, Hála 2, Petráň 2)
Slavoj Obecnice – Sokol Žebrák
14:4
(body Obecnice – čtyřhry 2, Hála 4, Srch 3, Petráň 2,
Tůma 1)
Tento zápas si zapamatujeme především z důvodu, že si
prémiéru za „A“ tým odbyla Vanda Steinerová. Musíme jí
pochválit, nezalekla se, bojovala o každý míček a získala
cenné zkušenosti.
Slavoj Obecnice – TJ Sokol Králův Dvůr „B“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 3, Petráň 3, Tůma 2,
Hála 1)
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ST Benešov A
TJ Slavoj Obecnice A
TJ Sokol Hudlice B
SK Březnice B
TJ Spartak Rožmitál
TTC Kladno D
TJ Sokol Hořovice B
TJ Sokol Mníšek p. B. C
TJ Broumy
TJ Spartak Čenkov
TJ Sokol Žebrák
TJ Sokol Králův Dvůr B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
13
12
10
8
8
7
5
4
4
2
1

0
0
0
3
2
1
1
1
1
0
2
1

0
3
4
3
6
7
8
10
11
12
12
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

211:77
170:118
175:113
170:118
172:116
147:141
137:151
130:158
128:160
94:194
115:173
79:209

48
39
36
33
26
25
22
16
13
12
8
4

„B“ tým, Krajská soutěž 2.třídy sk. A:
TJ Sokol Hředle – Slavoj Obecnice „B“
11:7
(body Obecnice – čtyřhry 2, Herink 3, Steiner Petr 2)
TJ Sokol Stochov Honice – Slavoj Obecnice „B“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 2, Lukeš 2, Pilecký 2, Steiner
Petr 1, Herink 1)
Slavoj Obecnice „B“ – KST Rakovník „D“
10:8
(body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 4, Steiner Petr 3,
Lukeš 2)
Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Nižbor
8:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 4, Steiner Petr 1,
Lukeš 1, WO 1)
(pokračování na str. 15)
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Stolní tenis

(dokončení ze str. 14)

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokol Rudná A
16
Sokol Nižbor
16
TTC Kladno C
16
STC Slaný A
16
KST Rakovník D
16
Sokol Lány B
16
TJ Sokol Mníšek p. B. B 16
TJ Sokol Hředle
16
TJ Slavoj Obecnice B 16
TJ Sokol Stochov Honice 16
TJ Sokol Buštěhrad
16
TSM Kladno
16

14
14
11
10
8
6
6
5
4
2
3
3

1
0
0
2
4
1
0
3
1
5
2
1

1
2
5
4
4
9
10
8
11
9
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

212:76
167:121
161:127
142:146
157:131
146:142
112:176
140:148
126:162
120:168
129:159
116:172

43
42
33
32
28
19
18
18
13
11
11
10

„C“ + „D“ tým, Regionální přebor 2. třídy:
„C“ tým zvládl obě těžká utkání se svými nejbližšími pronásledovateli a usadil se na prvním místě tabulky! Ani „D“
tým našich mladých nadějí nezaostává. Zaznamenal první
výhru na cizích stolech, když si poradil se svým sousedem
v tabulce Sokolem Příbram.
Výsledky:
Slavoj Obecnice „C“ – TJ Sokol Hluboš-Paseky „B“ 13:5
(body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 4, Brabenec 4, Vinš 3,
Burian 1)
SK Březnice „D“ - Slavoj Obecnice „C“
6:12
(body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 4, Brabenec 3, Vinš 2,
Podsedník 2)
TJ Sokol Příbram „D“ - Slavoj Obecnice „D“ 8:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Eršil 4, Steinerová 2, Krátká 2,
Landsperská 1)

Slavoj Obecnice „D“ – TJ Sokol Voznice „B“
8:10
(body Obecnice – Petráň Ondřej 2, Landsperská 1, WO 5)
Slavoj Obecnice „D“ – TTC Příbram „B“
3:15
(body Obecnice – Petráň Ondřej 3)
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Slavoj Obecnice C 13 12 0
TJ Sokol Hluboš-Paseky B 13 10 1
SK Březnice D
13 10 0
TJ Sokol Voznice B
13 9 1
TTC Příbram B
13 7 1
TJ Sokol Drahlín B
12 7 0
TJ Spartak Rožmitál C 12 4 1
TJ Sokol Příbram D
13 4 0
TJ Slavoj Obecnice D 13 3 1
SK Chraštice B
12 1 1
SK Březnice E
13 0 0

1
2
3
3
5
4
7
9
9
10
13

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

166:68
158:76
159:75
145:87
141:93
117:99
113:103
91:143
89:145
62:154
17:215

36
31
30
28
22
18
13
12
10
4
0

Zdeněk Petráň

TJ Slavoj | LEDNÍ HOKEJ
25.
30.
10.
18.

1.
1.
2.
2.

Slavoj Obecnice – Huroni Vršovice
HC Olbramovice – Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – Žabáci Solopysky
Genemusic – Slavoj Obecnice

I. SPORTOVNÍ PLES 15. 2. 2019 v Obecnici

6:2
1:7
6:4
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ZLA
TÝ NUGET BEČÁNOV
A • 9. 2. 2019
ZLATÝ
BEČÁNOVA
• Nejstarší účastník - paní
Urbanová z posádky Holky
fotbalky
• Nejstarší posádka - TO Fabián (pánové Kadlec, Handl, Hylán) celkový věk
skvělých závodníků v letošním roce byl 200 let
• Nejmladší účastník - Tobiáš
Hendrych (2 měsíce) zvládnul celou trasu u maminky v šátku ☺
• Nejmladší posádka - Šikulové (celkový věk 20 let)
• Bloudivci (poslední v cíli před limitem) - posádka
Piškvorkové
CHRTI
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

posádka
posádka
posádka
posádka
posádka

Chci Wohnout (55 min 35 s)
Horská služba Brdy (56 min 54 s)
Vorvani (57 min 38 s)
My tři (57 min 50 s)
Dopijem a půjdem (57 min 53 s)

EXOTI (posádky v maskách)
1. místo posádka A žije král
2. místo posádka Vikingovy dcery
3. místo posádka Bez áci ze záhrobí
4. místo posádka Hawaiky
5. místo posádka Mexičani
Více zde: http://m.znb.webnode.cz/vysledky-2019/

CHRTI ŽENY (pouze ženské posádky)
1. místo posádka Poupata (1 hod 10 min 16 s)
2. místo posádka Mexičani (1 hod 15 min 51 s)
3. místo Retro napříč stoletími (1 hod 22 min 52 s)
CHRTI DĚTI (do 15 let včetně)
1. místo TJ dorost staročeská hospoda (1 hod 11 min 29 s)
2. místo TJ Slavoj Obecnice (1 hod 15 min 0 s)
3. místo Sportovci (1 hod 26 min 04 s)
4. místo Vikingovy dcery (1 hod 38 min 06 s)
5. místo Šikulové (1 hod 44 min 45 s)

Posádky Hawaiky (Veroniky Kindlovy, Marcela Křižíková,
Zdena Vítková) a Mexičani (Nikola Kindlová, Lenka Uzlová,
Pavla Obstová)

Posádka Dopijem a půjdem – Filip Ježek, Tomáš Uzel a Josef Neliba

Posádka A žije král
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