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Když zadují březnové větry, vezměte sobě silné svetry,
až v létě je poté svlékněte, před zrakem hezkého děvčete.
Tam někde na loukách na mezi, oba stanete se vítězi.
Nad chladem či nad láskou, což jest ovšem otázkou na
kterou nemám odpovědi. Jó, to asi jen tam nahoře vědí.
Já vím, moje březnové rozjímání nad větrem, který se
přehnal Evropou i brdskými hvozdy je podivné. I u nás
v ordinaci u sestřičky jedna paní povídala, že ten pan
Svoboda je trochu zvláštní. On se prý chodí nabíjet mezi
stromy do lesa. Něco na tom je a pak se divte. Ten fičák
opravdu nadělal všude paseky až až. O větru, o tom jak
je nebezpečný pro nás, pro chlapy, jsem kdysi napsal
vjerš. Měli jsme na parcele od sousedů zděděnou dřevěnou kadibudku. V ní jsem vyryl svůj zážitek na dveře:
„Mezi prkny vítr slalom kroutí, dveře skřípou, ideál se
hroutí. Sprostý vítr, co osahává hýždě, jen tak mimoděk
při slalomové jízdě. Hulvát, o síle šedesáti metrů, jeden
z těch nejsprostějších větrů. Vítr, co nechápe života podstaty. Vítr, co způsobil mi prochlazení prostaty.“ Možná
už jsem někdy tento vjerš použil, ale te se mi hodil
k povídání o větrech, které jsou mužům nebezpečné. Ženám ne. Jenže vichr, který se hnal od západu při maso-

pustním veselí, byl ženám velmi nebezpečný. Sukénky
nadzvedával, zanášel biatlonové střely i badmintonové
míčky, a v olympijském bazénu zvedal ohromné vlny,
které málem plavkyním strhávaly plavky a vyhazovaly
je ven z bazénu. Krasobruslařka při zvedačce skoro odletěla ke Lhotě, roztleskávačkám jamajského bobu ulétly střapaté pompony a smažily se spolu s jitrnicemi
na kamnech. Jenom díky přistavenému kamionu, za což
moc děkujeme, se tohle všechno nestalo. Prostě kdo nebyl, nezažil a neviděl. Jinak toho větry moc nezpůsobily. Až druhý den po masopustu, ale to bylo po jitrnicích
a kroupách v prdelačce. Počkejte, te jsem si vzpomněl.
Včera šla manželka vynést koš, ale nemohla popelnici
najít. Vítr ji odstěhoval k sousedům až k plotu. S problémy ji odvlekla nazpátek pod stříšku, a když se vrátila domů, prohlásila: „Tam je takový vichr, že jsi málem
o mne přišel, jen taktak jsem se udržela, aby mě neodnesl.“ Měl jsem na jazyku takovou připomínku. Ještě že
jsem ji neřekl, asi bych letěl ven z baráku rychle jako
vítr. No, kluci vám to lehce naznačím. Šlo o ty, no…, jak
se blíží…, jo a taky… o košata. Ale doma raději nic nebs
říkejte, vždy víte, jak je venku… na větru.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Fara
V plném proudu jsou práce na rekonstrukci fary a její přeměně na „Centrum celoživotního vzdělávání v regionu
Brdy“. Uvnitř budovy jsou dodělávány omítky, probíhá
instalace topného systému spolu s tepelným čerpadlem.
Je instalován výtah, který zabezpečí bezbariérový přístup
po celé budově včetně podkrovní místnosti. Dodavatelská
firma započala se zateplováním obvodových částí budovy.
Všechny práce probíhají tak, aby stavba byla dokončena
k nasmlouvanému termínu tj. 31. 5. 2019.

Sběrný dvůr Obecnice
Firma OÚK Petrášek – Soukupová, která vyhrála výběrové řízení na vybudování sběrného dvora, započala se stavebními pracemi. Hotovy jsou přípojky vody a kanalizace.
Probíhá odvoz materiálu z plochy, kde bude sběrný dvůr
stát. Výstavbou tohoto zařízení chceme dosáhnout lepšího
nakládání s komunálním a velkoobjemovým odpadem, zejména ke zvýšení třídění tohoto odpadu. Zákon předpokládá ukončení skládkování veškerého odpadu do roku 2030

Rekonstrukce fary v Obecnici
(foto 12. 3. 2019)

(původní záměr byl rok 2024). K tomuto datu bude zakázáno skládkování a zbylý odpad, který nepůjde vytřídit by se
měl vozit do spaloven. Tímto opatřením dojde k výraznému zdražení likvidace odpadu. Naše obec patří k těm horším ve třídění odpadu. Na toto je třeba se zaměřit, nebo
(pokračování na str. 2)
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od roku 2024 stoupne cena za skládkování 1 tuny odpadu
ze současných 500 kč na 1 900 Kč. Zde si snadno spočteme
jak moc stoupne cena za odvoz komunálního odpadu, pokud nezačneme více třídit, když množství odpadu za rok,
které je odvezeno na skládku činní u nás 440 tun.

Rekonstrukce vodovodního řadu
V měsíci lednu jsme zadali vypracování projektu na rekonstrukci vodovodního řadu v Obecnici. Jedná se o část, která
je uložena v komunikaci III. třídy. Začátek je tedy u Palečků a končí v Nových Chalupách u Koudelů. Celková délka
je 1300 metrů. S rekonstrukcí počítáme ještě v tomto roce.

Oprava komunikací a mostu po povodni
V měsíci únoru jsme podali žádost o opravu místních komunikací poničených loňskou květnovou povodní. Jedná
se o část komunikace na Německých směrem k čističce
a dále komunikace od truhlárny TRUMM okolo p. Šastné

směrem k p. Průšovi. Zde je podána žádost o dotace na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále budeme žádat o dotaci na Středočeský kraj na opravu mostu na Cejnovně.

Dotace na opravu komunikace Na Šachtě
Máme podánu žádost o dotaci na opravu komunikace
Na Šachtě z MMR.

Trafostanice pro školu
V přípravné fázi jsou práce na výstavbě nové trafostanice
pro základní a mateřskou školu. Její vybudování je nutné
k zachování velkoodběru pro tyto objekty, který je z hlediska finanční náročnosti na vytápění budov podstatně výhodnější než přejít na maloodběr.
Josef Karas

Výroční členská schůze ČČK
se uskteční v

úterý 26. 3. 2019 od 17 hod.

na Obecním úřadě v Obecnici

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v Obecnici dne 23. února 2019

Adéla Míková

Ema Novotná

Kristýna Hnízdilová

Jiří Navrátil
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HROMADNÝ ODBĚR KRVE
Ve čtvrtek 7. března 2019 se opět uskutečnil jarní odběr
krve na transfuzní stanici v Oblastní nemocnici Příbram.
Sešlo se celkem 35 dárců, z toho 2 noví dárci, a to: Michal
Rozsypal a Jan Škarda. Na svém druhém odběru také byli
Kristýna Strmisková, Petr Čech, Tomáš Uzel, Josef Neliba
a Michal Kasl.

Ještě jednou velké díky našim sponzorům i obecnímu
úřadu, bez kterých by se tyto slavnostní odběry pořádat
nemohli.
Tímto bychom
chtěly ještě poděkovat paní Hance
Schnejderové
a Růže Průšové
za jejich obětavou
práci při organizování odběrů a „zasvěcení“ nových
členek do dárcovství krve. Děkujeme Vám za spolupráci!
Za ČČK Obecnice
Veronika Kindlová ml. a Michaela Uzlová

E

D

Jubilanti

komunálního odpadu v roce 2019
16. dubna v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hodin

17. září v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hodin

D

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK

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

Dne 10. 3. 2019
oslavil své krásné
70. narozeniny

Pepa Polák
z Oseče.
Do dalších let Ti Pepčo
přejeme hlavně hodně
zdravíčka, štěstíčka
a lásky...
Manželka Jarka,
syn Radek s rodinou
a rodina Juríkova, Ježkova,
Lukešova a Polákova.

E

Tyto „jarní“ odběry jsou každoročně spojeny s předáváním plaket prof. Jánského na Obecním úřadě v Obecnici,
kam dárci odjeli hned po odběru. Na obecním úřadě je přivítal starosta pan Josef Karas a ředitelka ČČK Příbram
paní Simona Pospíšilová. Dárcům poděkovali a popřáli
hodně zdraví.
Následovalo předávání plaket. Zlatou plaketu převzali
Věra Škardová a Petr Zima. Stříbrnou plaketu Karel
Škarda a Antonín Průša. Bronzovou plaketu dostali
Veronika Kindlová ml., Květa Čechová a Miloslav
Ježek. Všem dárcům blahopřejeme!
Díky našim sponzorům si naši ocenění mohli odnést kromě plaket i malé upomínkové dárečky. Po slavnostním předání se dárci přesunuli do Statočeské hospody k výbornému obědu, kafíčku a povídání...

Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci březnu a dubnu.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
další měsíc rychle utekl, a tak vám přináším zprávičky
od hasičů. První akcí, kterou bych chtěl zmínit je Dětský
karneval, který se konal 24. února v sále Staročeské hospody. Ve spolupráci s OÚ jsme tuto akci ozvučovali naší
aparaturou. Přítomní klauni se starali o program pro děti.
Samozřejmě, když bylo potřeba s něčím pomoci, tak jsme
pomohli i se soutěžemi. A těch bylo. Proběhla také oblíbená „židličkovaná“, kde to je vždy nervy drásající boj. ☺
Z mého pohledu se tato akce náramně povedla, jen si přát
více takových akcí pro děti.

První březnovou neděli se v naší obci konaly „masopustní olympijské hry“. I při této akci jsme se hojně účastnili.
Opět jsme zde měli postavenou naši muziku, která se starala o různé fanfáry či mluvené slovo, které bylo potřeba
při komentování jednotlivých disciplín. Sportovce jste
mohli vidět i z našich řad, kde největší zastoupení bylo
v badmintonovém zápase. Samozřejmostí při masopustu
byly i vepřové hody. Po oficiálním programu, který byl venku, se většina „sportovců“ přesunula do hospody, kde ještě
dlouho hrála kapela a byla skvělá nálada. Masopust se
opět vyvedl na „1“.

Ve čtvrtek 7. března pořádal ČČK Obecnice hromadný
odběr krve. I této akce se účastníme. U nás se nejedná jen
o službu darování krve, ale zajišujeme i odvoz dárců zpět
z transfuzní stanice z Příbrami do Obecnice. Tam jsme se
sešli na obecním úřadě, kde nás přivítal starosta pan Josef
Karas. Po předání plaket a podepsání se do kroniky jsme
se přesunuli do místní hospůdky. Tam pro nás děvčata z
Červeného kříže připravily perfektní občerstvení. Nezbývá
než poděkovat a popřát – jen tak dál...
V sobotu 16. března pořádáme Hasičský ples, a proto
jsme v neděli 10. března chodili zvát. Doufám, že každý nás
potkal a vyslyšel naše pozvání. Letos nám počasí vůbec
nepřálo. Všem zúčastněným patří veliké dík. Jak se ples
povedl... až v příštím čísle zpravodaje.
Máte zahrádku? Nebo alespoň balkón? Pak zbystřete. Přinášíme pár základních rad, jak se o ně postarat v jarním
období.
Začněte úklidem. Nejprve vás čeká méně oblíbený úklid.
Je potřeba vyhrabat suché listí, trávu, případně i mech
z trávníku. Ten se provzdušní a odstraní se z něj zbytky
chorob.
Stromy si zaslouží vaši péči. Pokud máte v zahradě
stromy, zkontrolujte jejich správnou oporu. Zaměřte se
zejména na mladé stromky. Odborníci radí uvolnit úvazky,
aby se nezařízly při růstu do větví. V březnu se doporučuje
dokončit např. řez angreštu, rybízu a vinné révy. Začít
byste měli také řezem jabloní a hrušní. Úplně nejdříve
ovšem věnujte pozornost starým stromům. Velké stromy
snesou vyřezání celých větví. Nejdůležitější je, aby se tzv.
prosvětlila koruna.
Postřik ovocných stromů. Kdy je správný čas? Hlavně nebute zbrklí a nedočkaví. Postřik ovocných stromů
proti přezimujícím škůdcům se provádí až v dubnu, nikoli
v březnu. Použijte k tomu přípravky na bázi oleje s insekticidem (Zdravé jablko apod.). Nevynechejte dva postřiky.
První ve fázi tzv. myšího ouška (jde o vyrašené pupeny)
a druhý po odkvětu. Nezapomeňte, že peckoviny se prořezávají také až v dubnu. Stromy je možné následně i přihnojit kompostem nebo minerálním hnojivem.
Maliny a ostružiny. Pěstujete sobě nebo dětem maliny či
ostružiny? Pak jistě víte, že se jejich výhony stříhají už na
podzim. Že jste zapomněli? Nevadí. Odstřihněte odplozené
větve maliníku nebo ostružiníku te v březnu. Vůbec se
toho nebojte. Klidně je střihněte úplně nad zemí. Výhony
ponechejte a jen trochu zkrate. Na konci března je nejvhodnější doba k sázení jahodníku. Jestli letos sázet nebudete, očistěte alespoň ten starý. Pryč musí všechny staré
a uschlé listy!
Zryjte záhony. Je čas také na zrytí záhonů. Pokud se
chystáte sázet kořenovou zeleninu, počkejte si na pěkné
počasí. Bezprostředně po vysazení je ochraňte bílou netkanou textilií. Máte-li skleník, můžete už te vysázet cibuli,
ředkvičky nebo třeba salát.
A co květiny? Jaro je ideální k výsadbě letniček do pařníků. Můžete se také pustit do otužování balkonových květin. Vaši péči si zaslouží i trvalky na záhonech. Trochu je
střihněte a přihnojte. Odmění se vám později krásnými
květy. Rovněž je čas věnovat pozornost živému plotu. Nebojte se ho ostříhat do požadovaného tvaru! Když už se pověnujete zahrádce, nezapomeňte ani na pokojové rostliny.
(Zdroj realcity.cz)
I ty potřebují vaši péči.
Přeji Vám úspěšné probuzení zahrádek po zimě a hlavně
bez nehod.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Životní cesta za svým snem
Dne 15. 2. 2019
nás navštívila
známá osobnost,
Matěj Novák,
zkušený surfař a
také bývalý žák
naší školy. Nejprve nám Matěj pustil vlastní dokument
No Wave Back. Pak následovala přednáška o životní cestě.
Matěj nám vyprávěl o surfování. Chtěl nás poučit či říci,
abychom se nevzdávali svého cíle a snů. Po zhlédnutí filmu
přišly otázky ohledně typů vln, vybavení, o kondici a psychice. Matěj žije ve Španělsku a má školu, kde učí surfovat. Popsal, jak se máme chovat v určitých situacích, třeba
když spadneme z prkna a zavalí nás vlna. Celá akce byla
velmi zajímavá a ukázala nám, že se nemáme vzdávat
svých snů a snažit se dělat, co nás baví.
Žáci 7. třídy

Vážíme si našich tradic
a lidových zvyků
Masopust (lidově ostatky, fašank…) patří k našim nejveselejším svátkům, kdy se lidé baví, hodují, konají se zabíjačky a také svatby. V kalendáři ho budeme hledat marně.
Letos připadlo masopustní úterý na 5. března.
Už tradičně si všichni žáci 1. stupně naší školy tento svátek připomínají...

Hned ráno jsme se sešli v tělocvičně na promítání dvou
krátkých filmů, které vysvětlují původ masopustu, zvyky,
tradiční masky a jejich výrobu, význam a úkol v průvodu.
Mezi námi bylo také dost masek tradičních i novodobých.
O přestávce se žáci rozešli do svých tříd a na svačinku
si odnesli sladkou koblihu. Místní pekárně děkujeme.
Masopustní tematika se objevila i v dalším vyučování.
Počítali jsme koláče, koblihy, jitrnice, jelita, váhu tlačenek… Pozorně jsme četli zajímavé články, básničky, důležité dny jsme zaznamenali na časovou přímku. Vyrobili jsme
škrabošky, malovali jsme pěkné obrázky.
Vyvrcholením celého dopoledne bylo další setkání všech
dětí v tělocvičně. Ve skupinách se řešily tajenky (tradiční
masopustní masky), pouštěly se veselé písničky, skupinky
odpovídaly na vylosované otázky. Došlo i na oblíbenou pohybovou hru Šunky – koblihy a společný tanec.
Budeme se těšit na další společné akce, kdy si připomeneme to, co známe, dozvíme se vždy něco nového, ale hlavně
se dobře pobavíme. I tím nám každý školní rok pěkně
uběhne.
Kolektiv učitelů 1. stupně

TVOŘIVÁ DÍLNA
Tentokrát Vám ukážou žáci 4. třídy, jak umí napsat
charakteristiku své milované osoby, a tou je samozřejmě
maminka. Dále se žáci 8. třídy zamýšleli nad problematikou dnešní mládeže. Jistě Vás jejich úvahy zaujmou.

To je moje maminka
Moje maminka se jmenuje Romana. Je jí 36 let, předevčírem měla narozeniny. Maminky postava je hubená. Obličej
je trošku oválný. Nos je malý jako knoflík. Oči jsou velké
a hnědé. Řasy jsou krátké. Zuby jsou čisté, velké a zdravé.
Jsou téměř takové, jako mám já. Vlasy má maminka melírované, dříve je nosila blonaté. Ráda nosí šaty, sukně,
které jsou moc krásné. Maminka je moc pracovitá, chytrá
a hodně šikovná, laskavá, citlivá, usměvavá. Čte knihu,
která se jmenuje Manekýni, nemá na ni zrovna čas. Ráda
jezdí na kole. Moc ráda zahradničí, peče, minule upekla
moc dobrý koláč s oříšky. Mamka pracuje jako kuchařka
a baví ji to. Než jsem se narodil, pracovala v Praze jako
policistka. Občas se rozzlobí. „Mami, jsi nejlepší na světě,
za nic bych tě nevyměnil. Děkuju ti za to, že jsi mě tak
dobře vychovala.“
Žák 4. třídy

Moje maminka
Moje maminka se jmenuje Eva. Narodila se v lednu a je jí
41 let. Má malou, plnoštíhlou postavu. Uprostřed kulatého obličeje sedí malý nos. Její oči jsou modrozelené. Zuby
vypadají nemocně. Dlouhé hnědé vlasy nosí v culíku. Nejradši si obléká sportovní oblečení, třeba trička a kalhoty.
Maminka je milá, společenská, vtipná a chytrá. Pracuje
jako pečovatelka a práce ji baví. Ve volném čase ráda chodí
na houby nebo si čte knihy. Maminka mi vždycky dokáže
pomoci. Budu ji mít vždycky ráda, nikdy bych žádnou
jinou na světě nechtěla.
Žákyně 4. třídy
(pokračování na str. 6)
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Ach, ta dnešní mládež
Jsem babička od třech vnuček. Když jsem byla ve věku
jako moje nejstarší vnučka Terezka, která te v únoru slavila 16 let, tak jsme neznali žádné mobilní telefony ani jiné
vynálezy, co jsou dnes. My jsme byli rádi za rádio, ani televizi jsme neměli. To si mohl dovolit jen málokdo. My jsme
raději chodívali na borůvky, pletli věnečky a v zimě, když
byl zamrznutý rybník, jsme se klouzali na ledě, kluci hráli
fotbal a chodívali na ryby. Jelikož jsem byla holka z vesnice, tak jsme měli doma spoustu povinností, museli jsme se
starat o dobytek, sklízet na loukách seno, štípat dřevo.
Proto, když dneska pozoruji tu dnešní mládež, tak jen koukám s otevřenou pusou, jak se „flákají“ po městě, spoustu
dětí tráví čas na počítači, mezi sebou se baví ošklivě a věřím, že i když jsme neměli to, co mají děti dnes, tak jsme
měli krásné dobrodružné dětství.
Žák 8. třídy

Ach, ta dnešní mládež
V dnešní době je mládež dost probírané téma. Děti si zbytečně ničí zdraví a hrají si na něco, co nejsou. Například
kouření. Proč mládež na základních školách kouří, nebo
pije alkohol? Nad tímto tématem bychom se mohli pozastavit na dlouhou dobu. Zkrátka teenageři ze sebe asi chtějí
dělat frajery tím, že kouří a pijí alkohol. Mládež se stále
a stále zhoršuje. Možná se stala chyba ve výchově, nikdo
neví. Nebo, co sociální sítě? Mládež na sociálních sítích
tráví více času než venku s kamarády. Co je lepší, být venku s kamarády, nebo si přes sociální sítě psát s kamarády?
Já si myslím, že rozhodně ta první varianta, ale určitě se

MAŠKARNÍ PLES pro děti
ve Staročeské hospodě v Obecnici

najdou lidé, co by řekli, že sociální sítě jsou lepší. Proč si
ničit zdraví a trávit spoustu času na sociálních sítích?
Na tuto otázku nikdo odpovědět nedokáže. Třeba postupem času teenageři zjistí, co je lepší.
Žák 8. třídy

Tonda Obal
na cestách
V rámci environmentální výchovy zhlédli žáci prvního stupně
dne 4. 3. 2019 ekologický program Tonda Obal na cestách.
Tato pojízdná výstava dětem objasňuje potřebu pečovat o naši
planetu. Žáci se dozvěděli, jak,
kam a proč se třídí odpad. Velkého zájmu lektorka dosáhla, když
dětem ukazovala vzorky výrobků
z recyklovaného odpadu.
M. Kotápišová
„Zaujalo mě, že jsem měl zrovna na sobě mikinu z polyesteru, a to je recyklovaný materiál.“
„Nejvíce mě zaujalo, když nám paní ukázala fotografie nových domů, které jsou postavené z krabic od džusu a mléka.“
„Nevěděla jsem, že je i olej na popelnici. Tak to mě hodně
překvapilo.“
„Líbilo se mi, jak jsme pak házeli obrázky odpadků do připravených popelnic.“
Žáci 5. třídy

• neděle 24. února 2019
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Druhý týden v únoru jsme si připravili společné tvoření
karnevalových masek pro rodiče s dětmi ze třídy Berušek.
Na tomto tvoření vzniklo několik krásných masek například, ovečka, šneček, nebo roztomilá kočička. Děti si zpestřily tvoření společnou hrou. Ani tentokrát maminky nezapomněly na občerstvení a dobrou náladu. Tvoření jsme
si všichni společně užili a zúčastněným děkujeme.

I tento měsíc nás navštívila slečna pracovnice z OFČR
s programem, který nese název Na návštěvě u Rákosníčka. Děti se dozvěděly, co se skrývá v rákosí, Kdo pod vodou
v bahně leží líně na dně, co vše se děje kolem vody a pod
vodou. Jaké živočichy a rostliny můžeme vidět kolem vody,
to vše se jsme se dozvěděli pomocí her, do kterých se všechny děti rády zapojily. Děti si mohly vyzkoušet navštívit
Rákosníčka přímo v jeho pokoji. Na závěr programu jsme
se mohli seznámit s malými návštěvníky, a to morčátky.

Ve čtvrtek 28. 2. se ze školky celé dopoledne ozývalo karnevalové veselí. Děti si společně zatancovaly, zúčastnily se
různých soutěží a her, například běh v gumovkách, namotávání bonbonů na provázku, hod na cíl, tanec ve dvojicích
s balonky a mnoho dalších. Také jsme si pochutnali na
dobrotách od maminek, které napekly pro naše ratolesti.
(pokračování na str. 8)

8
MŠ (dokončení ze str. 7)
Na karneval se děti jako každoročně velice těšily, vždy
alespoň na jeden den se děti mohou stát vysněnou princeznou, indiánem, hasičem, či dešovou vílou. Závěrem karnevalu proběhlo vyhodnocení masek, oceňovaly se především masky vyrobené doma. Vítězové obdrželi diplom
a malý dáreček. Všechny zúčastněné děti dostaly sladkou
odměnu. Berušky i Žabičky si dopoledne užily, vydováděly
se a byly spokojené.

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Březen 2019
Naše školka se zúčastnila akce pořádané spolkovým domem (knihovna), a to soutěže o nejkrásnější karnevalovou
masku. Před zahájením výroby se děti seznámily s historií
a tradicemi masopustu. Pověděli jsme si o tom, jak v dávné
minulosti vypadaly masky, o koledování, průvodech a veškerých zvycích. Všechny děti si vyzdobily masky, které
představovaly zvířátka a dle vlastní fantazie si své škrabošky vyzdobily.
Vyhlášení vítěze proběhne v knihovně v dopoledních hodinách 19. března.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Co proběhlo...
V neděli 24. 2. 2019 proběhl v místní staročeské hospodě
Dětský maškarní ples. Pro děti byl nachystán zábavný
program plný soutěží a tance. Nechyběly ani odměny
za soutěže a také bohatá tombola. Program začal ve 14 hodin odpoledne. Nejprve se začalo tančit a pomalu se tanec
prokládal soutěžemi. Sešlo se mnoho krásných masek,
které společně vytvořily opravdu parádní karnevalovou
atmosféru. Speciální poděkování patří jinochům z SDH
Obecnice, kteří celý karneval perfektně ozvučili. Velký dík
také patří paní Strmiskové a slečně Prachařové za pomoc
a přípravy akce. Dík patří také všem ostatním, kteří se na
přípravách a průběhu karnevalu podíleli. Odpoledne jsme
si moc užili. Zkrátka se nám akce podařila. ☺

V pondělí 25. 2. 2019 proběhla ve Spolkovém domě přednáška o Brdských hájovnách. Projekci fotografií a velmi poutavé a hlavně zajímavé povídání si pro nás připravil
pan Ing. Petr Ježek. Pan Ježek pracuje pro Vojenské historické sdružení Brdy, které sídlí v Hořovicích. Nejenže jsme
se dozvěděli o bývalých hájovnách a tajemných místech,
které se ukrývaly v hlubokých brdských lesích, ale dozvěděli jsme se také o místech současných, které bývalé hájovny nahradily. Horní patro spolkového domu jsme díky velké účasti posluchačů málem museli „nafouknout“. Přišlo
totiž cca 26 návštěvníků. Velký dík, za skvělou a vlastně
i naučnou přednášku, patří nejen panu Ježkovi, ale i všem
posluchačům, kteří svou přítomností i svými poznatky vytvořili opravdu kouzelný večer.

V úterý 26. 2. 2019 jsme se zase přenesli do zákoutí Kuby.
A to díky cestopisné přednášce s panem Pavlem Hénikem. Pan Hénik, spisovatel, naši knihovnu navštívil již
podruhé. Tentokrát si pro nás ale připravil projekci fotografií, povídání i své poznatky a zajímavosti z jeho cest
po Kubě. Přednáška byla velice zajímavá a zábavná, nejen,
že jsme se dozvěděli o památkách, politice, přírodě, ale
i o současné situaci na Kubě. Povídání měl pan Hénik dokonce okořeněné i o audionahrávky, pořízených od „kubánských kapel“. Celý večer se povedl a dokonce se nám
prodloužil až do 21.00 hodin. Všichni jsme tak za zvuků
latinských rytmů, znějících v našich myslích, odcházeli
rozzářeni domů.
Dne 6. 3. 2019 byla ukončena výtvarná soutěž „Nejkrásnější škraboška“. Děti ze základní i mateřské školy si tak
samy připravily nádherné pestrobarevné škrabošky. Všechny výtvory jsou te v hodnotícím procesu. Jak soutěž
dopadne a kdo bude vítězem se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.
Téhož dne odpoledne proběhla ve Spolkovém domě oslava
MDŽ s místními seniory. Všechny ženy se společně sešly
ve 14 hodin, kde na ně čekala připravená slavnostní tabule. Na stolech nechyběly chlebíčky ani dobré víno. Na své
si přišly i milovnice sladkého, ke kterému si daly šálek
kávy. Poblahopřát všem přišel i pan starosta. Celé odpoledne tak doprovázela jen dobrá nálada. Při odchodu domů si
ještě každá žena vybrala květinu, kterou si vzala s sebou
domů. Oslava se vydařila a doufám, že se „gerberka“ stala
radostnou ozdobou domova.
Ve středu 13. 3. 2019 se ve Spolkovém domě konala beseda
se spisovatelkou a malířkou Míšou Burdovou. Nejen,
že jsem dozvěděla o jejím „nadpřirozeném světě“, ale také
jsem zjistila, že paní Míša krásně maluje a je velkou milovnicí zvířat. Jsem ráda, že naši knihovnu navštívila.
(pokračování na str. 10)
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Z kroužku VŠEZNÁLEK
a KERAMIKY pro dospělé
Tvoření ve všech tvořících skupinách pořád jede ve vysokých otáčkách. ☺ Tento měsíc jsem se naladili na keramické tvoření. Děti z mateřské školy dodělávaly své zajíčkové
zápichy a ovečky. Děti ze základní školy zase vytvářely
beránky z keramiky. Poté dokončovaly vlnu svých keramických beránků v podobě sázení řeřichy do vaty, kterou
vložily do beránka. I na keramice pro dospělé se tvořilo.
Zaměření bylo jarní a pěstitelské. A tak se také tvořily
a barvily ovečky, slepičky atd. Na své si přišly i milovnice
zahradničení, které si vyrobily krásné květináče, obaly na
květináče, misky apod. Při tvoření došlo i na výrobu jednotlivých dekorací určených k aplikaci na velikonoční věnce či jiné okrasné jarní nápady. Všechny tvořitele a tvořitelky musím moc pochválit. A už se jedná o ty dětské nebo
dospělé. Zkrátka jsou všichni moc šikovní, vše je baví,
mají spousta skvělých nápadů a těším se na další práci
s nimi. ☺

Co bude...
28. 3. 2019 proběhne odpolední „pohádkování“
s Andersenem. Klasická „Noc s Andersenem“ se koná
vždy z pátka na sobotu. My si ale uděláme společné čtení
pohádek ve čtvrtek odpoledne. Začátek bude v 15 hodin
a akce bude trvat do 16 hod. Na pořadu budou tyto pohádky: Princezna na hrášku, O Malence a Ošklivé káčátko...
Akce je dobrovolná, proto kdo má chu, nech dorazí
na čtvrteční čtení.
8. 4. 2019 proběhne v dopoledních hodinách již tradiční
recitační soutěž. Do soutěže se zapojila celá základní
škola a letos prvně i škola mateřská. Nejprve proběhne
školní kolo, při kterém se uskuteční „výběr z hroznů“.
Vybraní recitátoři pak přijdou vystoupit se svou básní před
odbornou porotu.
Ve čtvrtek 17. 4. 2019 se bude konat již tradiční „Bečánovská kraslice“. Budou se tvořit velikonoční kraslice.
K dispozici budou různé výtvarné techniky. Bude se barvit,
lepit, stříhat, voskovat, lakovat, malovat, třpytkovat, papírovat atd. Zkrátka každý si přijde na své. Co s sebou?
Vyfouklá vejce nebo vejce, která chcete tvořit a dobrou náladu! Tvořit mohou malí i velcí! Fantazii se meze nekladou. Cílem akce je vytvořit nejkrásnější velikonoční kraslici, která bude odměněna! Po dobu „kraslicování“ bude
připraveno malé pohoštění. Začátek v 16.30 hodin.
Všichni jste srdečně zváni!
Kristýna Strmisková

V sousedství Palladia
Nedávno jsem byla tázána, zda nevím, co je to za kostel na náměstí Republiky
v Praze vedle Palladia. Protože si myslím, že by to mohlo zajímat i další návštěvníky Prahy, tady je odpově. Je to kapucínský kostel sv. Josefa s přiléhajícím
klášterem. Obě tyto stavby jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.
V minulosti stála vlevo od kostela budova původního kapucínského kláštera,
který však byl v roce 1795 zrušen. Od roku 1799 sloužila budova kláštera jako
vojenská kasárna a v současnosti je zde nákupní středisko Palladium. V roce 1833
byla postavena nová budova kláštera na pravé straně kostela a je tam dodnes.
Stojíme-li čelem ke vstupní bráně do dvora kostela, vidíme po obou stranách
niky - v levé je socha sv. Jana Nepomuckého a v pravé socha sv. Františka Serafinského. Vstoupíme-li bránou do dvorku kostela, uvidíme vlevo sochu Judy
Tadeáše a plastiky dvou andělů. V rušném středu Prahy se tady octneme v oáze
klidu, i když, jak jsem si všimla, je to také hodně navštěvované místo.
E. T.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Městečko, kde se zastavil čas
Takových míst bychom v té naší české kotlině našli asi
povícero, ale v tomto případě nemám na mysli nějaké ospalé městečko, nýbrž název knižního titulu – vzpomínkové
prózy poprvé vydané v roce 1978. Když bych k názvu knihy přidal ještě jako nápovědu pivovar a v něm strávené
dětství chlapce jménem Bohumil, který se sem co by pětiletý přistěhoval se svojí rodinou v roce 1919, tak řešení je
nasnadě – oním městečkem je Nymburk a tím malých
chlapcem pak Bohumil Hrabal. Jeho nevlastní otec František zde dostal místo účetního v pivovaru, kde jim byl také
přidělen byt. Není tajemstvím, že školní docházka žáka
Hrabala příliš nebavila. Raději posedával s pivovarskou
chasou na dvoře pivovaru nebo navštěvoval s otcem hospody, kam František dodával pivo. Zde vyslechl spoustu
historek, které později uplatnil při své spisovatelské tvorbě. Povinnou školní docházku si odbyl v Masarykově národní škole chlapecké, později studoval na nymburské státní reálce (gymnáziu), kde několikráte propadl, přesto zde
v roce 1934 odmaturoval. Po maturitě začal dojíždět
do Prahy na právnickou fakultu, kde opět propadl, tentokrát však vzdělání. Začal číst českou i světovou literaturu,
studovat filozofii a zajímat se o dějiny umění. Spisovatelem
„z povolání“ se tak stal až ve svých 48 letech. Jako svojí
prvotinu vydal v roce 1963 sbírku povídek Perlička na dně.
A následovaly další perly jeho tvorby – Pábitelé, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Něžný barbar, Obsluhoval jsem anglického krále, Příliš hlučná samota a mnoho, mnoho dalších. Ještě než jsem se do Nymburka vypravil, stanovil jsem si dva hlavní cíle, které musím
navštívit. Prvním bylo městské opevnění a druhým … pivovar. ☺ Ale nejprve krátce něco z historie Nymburka.
Město bylo založeno kolem roku 1275 za vlády krále Přemysla Otakara II. ve strategicky významné poloze na pravém břehu Labe na cestě do Prahy. V roce 1310 zde chvíli
pobývala česká královna Eliška Přemyslovna, matka českého a římského krále Karla IV., aby se vyhnula úkladům
tehdejšího krále Jindřicha Korutanského. V husitských
válkách patřilo město do pražského městského svazu, později do táborského svazu a v dobách krále Jiřího z Poděbrad se zde konaly četné schůzky a jednání. Za třicetileté
války bylo město několikrát vydrancováno a vypáleno
Sasy a dlouhá desetiletí se vzpamatovávalo z válečných
ran, dovršených navíc mnoha ničivými požáry. Nový rozvoj městu přinesla až železnice, která byla dovedena k městu v roce 1870. Vyrostla nová nádraží, železniční kolonie,
byl postaven cukrovar, pivovar a řada dalších závodů
a škol. V centru města, na Náměstí Přemyslovců, mě zaujala nádherná goticko-renesanční budova radnice z let 15241526, původně renesanční Hlavův dům (sídlo infocentra)
a Morzinův dům, v němž již od 18. století sídlí lékárna
s nádherným renesančním trámovým stropem. Střed náměstí zdobí morový sloup, vytvořený roku 1717 Janem Jiřím Šlanzovským. Pár kroků od náměstí najdeme výškovou dominantu Nymburka, děkanský kostel sv. Jiljí, postavený v letech 1280-1380 ve stylu gotické cihlové architektury. Největší pozoruhodností centra je však unikátní
městské opevnění z přelomu 13. a 14. století, které v širokém půlkruhu obklopovalo historické jádro města ledvinovitého tvaru, zbývající část ohraničoval tok řeky Labe.
Opevnění tvořily dva pásy cihelných hradeb (kámen byl

Nymburské městské opevnění

Hrabalovo posezení U Tří koček

v Polabí nedostatkovým zbožím) vysokých 7-8 metrů, a dva
systémy vodních příkopů, zvané Velké a Malé Valy, pouze
u řeky byla hradba jednoduchá. Z hlavní hradební zdi vystupovalo asi 45 mohutných hranolových věží, vzdálených
od sebe na dostřel kuše, tzn. asi 30-40 kroků. Do dnešních
dnů se zachovalo přibližně 205 metrů opevnění se šesti věžemi, které byly v letech 1905-1909 rekonstruovány. Zajímavostí je, že při rekonstrukci dostala hradební ze cimbuří, které hradby nikdy před tím neměly. Přes zdymadlo
s hydroelektrárnou a plavební komorou jsem přešel na levý
břeh Labe a pokračoval směrem k silničnímu železobetonovému mostu, spojují centrum města s částí Zálabí. Po pár
minutách chůze jsem se dostal do ulice Na Bělidlech, kde
v roce 1939 koupil František Hrabal parcelu, na které si
s manželkou Marií nechali postavit rodinnou vilu. Nedaleko vily, na břehu Labe, bylo v roce 2009 instalováno odpočinkové zastavení „U Tří koček“. Od dřevěného stolu
s dvěma lavicemi, zdobenými plastikami koček, je nádherný výhled na členité panorama města. Z tohoto místa moje
další kroky již nezadržitelně směřovaly k areálu pivovaru,
který od roku 1895 stojí na pozemcích u trati z Nymburka
do Poříčan, nebo ve starém pivovaru již nebyl prostor pro
jeho rozvoj. Usadil jsem se u kiosku, poručil si Francinův
ležák, a před očima se mi začal pomalu odvíjet příběh z Postřižin, ve kterém se setkáváme s Maryškou a Francinem
(matkou a nevlastním otcem Bohumila Hrabala), a především se svérázným, značně hlučným a neustále tlachajícím
strýcem Pepinem. Tomu byl předlohou skutečný strýček
Josef, jenž přijel k bratrovi na krátkou návštěvu a zůstal
už navždy. Tady se mi okamžitě vybavuje filmová hláška
MUDr. Gruntoráda: „Kdo to tam tak nelidsky řve?“ Francin: „Můj bratr. Přijel na dovolenou …“ ☺
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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Slavoj Obecnice

STOLNÍ TENIS

JAMAJSKÝ BOB ZNOVU OŽIL a OSTUDA ÁČKA V BENEŠOVĚ
Ahoj všem,
pojme se společně podívat co vše se u nás v oddíle odehrálo minulý měsíc. Nelze začít jinak než známým pořekadlem: KAŽDÝ DEN NENÍ POSVÍCENÍ. To když Áčko
v souboji s vedoucím celkem tabulky Benešovem utrpělo
potupnou porážku 18:0. Částečné zlepšení nálady přinesly
až výhry nad Březnicí a Broumami. Béčko je po výhře
v Mníšku na 10. místě tabulky. Céčko suveréně míří za postupem do Okresního přeboru a Déčko urvalo další tři
body v souboji s Březnicí!
Náš oddíl však není jen stolní tenis. Máme také řadu dalších aktivit. Proto jsme nemohli vynechat letošní Obecnický masopust s nádechem olympijských her. Znovu jsme
nablýskali náš jamajský bob a vyrazili jsme pod olympijské kruhy. Kde jsme všem ukázali jak jsou jamajský kluci
zatraceně rychlí ☺.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Hořovice B
TJ Sokol Mníšek p. B. C
TJ Broumy
TJ Spartak Čenkov
TJ Sokol Žebrák
TJ Sokol Králův Dvůr B

20 10 1
20 5 1
20 5 1
20 5 0
20 3 2
20 1 1

9
14
14
15
15
18

0
0
0
0
0
0

181:179
155:205
158:202
122:238
146:214
89:271

31
16
16
15
11
4

B tým – Krajský přebor 2.třídy sk. A:
výsledky:
TJ Sokol Mníšek p.Brdy „B“ – Slavoj Obecnice „B“ 7:11
(body Obecnice – čtyřhry 2, Herink 4, Lukeš 4, Pilecký 1)
TTC Kladno „C“ – Slavoj Obecnice „B“ 11:7 (body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 2, Lukeš 2, Pilecký 1, Streiner P. 1)
Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Lány „B“ 5:13 (body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 2, Lukeš 2)
Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Rudná „A“ 6:12 (body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 3, Lukeš 2)
tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokol Nižbor
20
Sokol Rudná A
20
STC Slaný A
20
TTC Kladno C
20
KST Rakovník D
20
Sokol Lány B
20
TJ Sokol Hředle
20
TJ Stochov Honice
20
TJ Mníšek p. Brdy B
20
TJ Slavoj Obecnice B 20
TJ Sokol Buštěhrad
20
TSM Kladno
20

18
17
14
13
11
9
6
4
6
5
3
3

0
1
2
0
5
1
3
6
0
1
2
1

2
2
4
7
4
10
11
10
14
14
15
16

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

210:150
257:103
187:173
199:161
201:159
187:173
169:191
159:201
136:224
155:205
157:203
143:217

54
52
44
39
38
28
21
18
18
16
11
10

C + D tým – Regionální přebor 2. třídy:

A tým – Krajský přebor 2.třídy sk. B:
výsledky:
TJ Sokol Mníšek p.Brdy „C“ – Slavoj Obecnice 7:11 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Srch 4, Hála 4, Tůma 1, Petráň 1)
ST Benešov „A“ – Slavoj Obecnice 18:0
Slavoj Obecnice – TJ Broumy 11:7 (body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 4, Tůma 2, Petráň 2, Eršil 1)
Slavoj Obecnice – SK Březnice „B“ 11:7 (body Obecnice –
čtyřhry 1, Srch 4, Tůma 2, Petráň 2, Brabenec 1, WO 1)
tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ST Benešov A
20 20 0
TJ Slavoj Obecnice A 20 16 0
TJ Sokol Hudlice B
20 15 0
TJ Spartak Rožmitál
20 12 2
SK Březnice B
20 11 3
TTC Kladno D
20 11 1

0
4
5
6
6
8

0
0
0
0
0
0

266:94
203:157
216:144
227:133
203:157
194:166

60
48
45
38
36
34

výsledky:
Slavoj Obecnice „C“ – Spartak Rožmitál „C“ 12:6 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 4, Vinš 3, Burian 3, Král 1)
Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Drahlín„B“ 10:8 (body Obecnice – Lukeš 4, Vinš 2, Burian 2, Brabenec 2)
Slavoj Obecnice „C“ – SK Chraštice „B“ 14:4 (body Obecnice – čtyřhry 2, Vinš 4, Král 4, Podsedník 3, Šefrna 1)
SK Březnice „D“ – Slavoj Obecnice „D“ 13:5 (body Obecnice – čtyřhry 1, Eršil 2, Petráň O. 2)
SK Březnice „E“ – Slavoj Obecnice „D“ 1:17 (body Obecnice – čtyřhry 2, Eršil 4, Krátká 4, Steinerová 4, Landsperská 3)
tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Slavoj Obecnice C
SK Březnice D
TJ Hluboš-Paseky B
TJ Sokol Voznice B
TTC Příbram B
TJ Sokol Drahlín B
TJ Spartak Rožmitál C
TJ Sokol Příbram D
TJ Slavoj Obecnice D
SK Chraštice B
SK Březnice E

16
17
16
17
17
16
16
16
16
16
17

15
14
12
11
9
10
6
5
4
1
0

0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0

1
3
3
5
7
5
9
11
11
14
17

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

202:86
212:94
189:99
180:124
179:127
168:120
152:136
112:176
114:174
86:202
24:280

45
42
37
34
28
27
19
15
13
4
0

Zdeněk Petráň
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TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ
KOVOHUTĚ CUP 2019 – 9. 2. 2019 – žáci
Odehráli jsme skvělý turnaj, ve kterém jsme fotbalově nenašli soupeře. Malou kaňkou je jen první zápas proti Bohutínu, ve kterém jsme nedokázali skórovat i přes mnoho
vyložených šancí. Přesto jsme na hřišti dominovali a získali bod. Ve druhém utkání jsme narazili na domácí Podlesí, které bylo pro naše borce tréninkovým soupeřem a ze
zápasu si odnesli jedenáct branek ve své síti. Následoval
zápas s Drahlínem a opět to bylo na jednu branku a to na
tu drahlínskou. Nicméně Drahlín byl jediným družstvem,
které nám dokázalo vstřelit gól. My jim na oplátku vsítili
branek sedm. Ve čtvrtém utkání nás čekal Rožmitál, který
se na turnaji prezentoval tvrdou hrou. Ale ani ta na nás
nestačila a po výborném výkonu jsme vyhráli o čtyři branky. Poslední utkání se hrálo, jak se říká, z povinnosti. Čekala nás Březnice a už před zápasem bylo jasné, že nás
z první příčky nikdo nesesadí. A na hřišti to bylo trošku
znát. Místo kombinací jsme hráli více individuálně a každý si chtěl dát góla. I přes to jsme Březnici jasně přejeli
o pět branek. Byla radost koukat na to, jak kluci hrají se
zápalem a je jich všude plno. Pochvalu si zaslouží i Míša
Flochsová, která klukům zdárně sekundovala. Nejlepším
hráčem turnaje byl po zásluze vyhlášen Jona Matějka ☺.
Výsledky:
Obecnice – Bohutín 0:0
Obecnice – Podlesí 11:0 (Ježek 4, Roušal P. 3, Matějka
2, Prokeš, Srch)
Obecnice – Drahlín 7:1 (Matějka 4, Prokeš 2, Roušal P.)
Obecnice – Rožmitál 4:0 (Prokeš, Roušal P., Matějka,
Srch)
Obecnice – Březnice 5:0 (Matějka 2, Prokeš, Srch, Ježek)
Sestava:
Milis - Prokeš, Roušal M. Roušal P., Ježek, Polák, Matějka, Kočárek, Srch, Flochsová

23. 2. 2019 – dorost – přátelské utkání
MFK Dobříš – Pičín/Obecnice
7:2 (5:0)
branky: Krátký, Ježek
Ehlrich - Velebil, Polák, Prokeš, Zapletal - Locker Ant.,
Hronza J., Krátký, Roušal P. - Šefl, Kohout
střídali: Hronza Š, Roušal M., Ježek, Šika, Matějka, Dieneš J., Dieneš O.
První přátelské utkání jsme odehráli na Dobříši, která
hraje krajskou dorosteneckou soutěž. První půle patřila
domácím. Nebyli jsme schopni na delší dobu podržet míč
na polovině soupeře, tím pádem byla naše obrana pod neustálým tlakem, ze kterého plynuly chyby. Druhá půle byla
o něčem jiném. Změnili jsme rozestavení, ve kterém jsme
hráli na jednoho útočníka a posílili jsme střed pole. Bylo to
ku prospěchu věci, protože jsme najednou dokázali soupeře
vykombinovat a hlavně se dostávali do nebezpečných křídelních útoků přes Páu Roušala a Járu Ježka. Celkově si
myslím, že utkání účel splnilo a bylo přínosem hlavně pro
naše žáky, kteří se staršími borci hráli vyrovnanou partii.
Pořadí:
1. TJ Slavoj Obecnice
2. TJ Spartak Rožmitál
3. SK Litavan Bohutín
4. TJ Sokol Drahlín
5. SK Březnice 1918
6. TJ Kovohutě Podlesí

1. 3. 2019 – žáci – přátelské utkání
1.FK Příbram – Obecnice/Pičín
5:0 (2:0)
Ehlrich - Štamberk, Polák J., Polák D., Kočárek - Roušal P.,
Roušal M., Prokeš, Locker Al. - Ježek - Matějka
střídali: Strniště, Novotný, Hronza, Flochsová
(pokračování na str. 14)
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1. 3. 2019 – žáci – přátelské utkání
(dokončení ze str. 13)

Asi silnějšího soupeře pro první letošní přípravné utkání
žáků jsme sehnat nemohli. Příbramští borci hrají ligovou
soutěž a jejich kvalita byla enormní. Přesto jim naši borci
zdatně sekundovali a předvedená hra snesla kritické měřítko. Nicméně je třeba uznat, že tempo utkání bylo vyšší
a někteří naši hráči s ním měli problémy. Co bych naopak
vyzdvihl, byl zápal do hry a bojovnost. Kdybych měl zhodnotit fotbalovost, tak ta byla samozřejmě na straně Příbrami. Bylo to zejména proto, že příbramští vytvářeli neustálý tlak na hráče s míčem a moc se nám z toho nedařilo vykombinovat. Když jsme místo kombinace zvolili nákop na
útočné hráče, tak jsme taktéž mnoho míčů nevyhráli a opět
se to valilo na naší obranu. V útočné fázi jsme se do našich
křídelních útoků dostávali sporadicky, čímž trpěla celá
útočná hra. Ale je třeba uznat sílu ligového mančaftu
z Příbrami a pogratulovat k výsledku a předvedené hře.
Naše hvězdičky se nemají za co stydět a doufám, že ze zápasu odcházeli s dobrým pocitem, že můžou měřit síly
s nejlepšíma. Já byl na kluky a Míšu pyšný. ☺

TJ Slavoj Obecnice
Genemusic – Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – Bubák Chlum
AHC Nový Knín – Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – Čerti Křepenice

10
6
1
8

:
:
:
:

Další utkání:

20. 3. 20.25 hod.
23. 3. 18.00 hod.
29. 3. 20.25 hod.
2. 4.
18.30 hod.

Slavoj Obecnice – Kačeři Příčovy
SG Štětkovice – Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – RB Zvírotice
Genemusic – Slavoj Obecnice

UZÁVĚRKA
dubnového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v pátek 12. 4. 2019

I. SPORTONÍ PLES – 15. 2. 2019
Konečně se nám podařilo uspořádat akci pro členy a fanoušky našeho milovaného klubu a myslím, že stála zato.
K poslechu a tanci večerem hrála skupina FORTE,
pro kterou nebyla problém snad žádná skladba.
Úvodní slovo měl předseda klubu Kamil Matuška, který
přítomné přivítal a poděkoval všem osobnostem, jak minulým , tak současným, které pro Slavoj žily a žijí. Po projevu bylo předtančení obecnického boys bandu, které zvedalo přihlížející od stolu ☺. V dalším moderátorském vstupu
si vzal slovo místopředseda David Musil, který večerem
provázel. Vyzdvihl trenéry mládeže za jejich nezjištnou
a chválihodnou práci a také vedoucí týmů dospělých družstev. Večer pokračoval charitativní dražbou dresu Jana
Bořila ze Slávie Praha ve prospěch dětského domova PEPA
v Lazci. A že byla úspěšná... cena se vyšplhala na 5 200 Kč
a vděčíme za to paní Kryllové, které dres předala ředitelka
dětského domova Věra Splitková. Jedno z velkých překvapení bylo vystoupení legendy diskoték Radka Poláka alias
DJ Platejze, které sklidilo obrovské ovace. V další části
byli vyhlášeni nejlepší sportovci za rok 2018: fotbal - Jan
Krátký, hokej - Jaroslav Střeska, stolní tenis - Radek
Srch. Dalším překvapením bylo taneční vystoupení kankánu, kde si hlavně mužská část publika přišla na své ☺ .
Blížila se půlnoc a dav si vyžádal opakování vystoupení
obecnického boys bandu, které opět stálo za to. Samozřejmě ke každému plesu patří ceny a v na našem to nebylo jinak. Měli jsme tzv. „Šastná čísla“, která se rozprodala
během pár minut. Každé číslo vyhrávalo. Bylo připraveno
267 cen a všem, kteří přispěli, moc děkujeme ☺.
Doufáme, že jste si ples ve společnosti slavojáků užili ☺.

LEDNÍ HOKEJ

Výsledky:

18. 2.
25. 2.
3. 3.
9. 3.

Dne 28. 2. 2019 odehrála naše fotbalová školička přátelské
utkání proti 1.FK Příbram a bylo na co koukat. Na hřišti
bylo plno nadšení a úsměvů a to je odměna trenérům
za jejich práci. Myslím, že o fotbal v Obecnici se nemusíme
bát. ☺

3
2
3
2

15

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Březen 2019

MA SOPUST • 3. 3. 2019 OLYMPIJSKÉ HRY v Obecnici
Jak bývá poslední roky v Obecnici zvykem, vymyslí se
vždy nějaké téma Masopustu a od toho se odvíjí příprava.
Ta zůstává každý rok stejná při výrobě jitrnic a prasečí
polévky. Několik zkušených nadšenců ve statku u Karasů
pod vedením zkušeného mistra řezníka pilně pracuje, plní
střívka, míchá polévku a tak dále a tak dále, aby lid podbrdský si pochutnal na těchto pochoutkách. Další z nadšenců připravují na Masopust věci dle tematického zadání.
Letos to byly pochodně, medaile, olympijský stadion
a oheň, bazén, stan, ozvučení, kamión s kravičkami, kamna, stoly, lavice, sudy a další potřebné věci. Rodinní příslušníci nespokojeni, ale určitě s láskou, nadávají doma
těm činorodým do bláznů ne-li pošuků ☺. Ještě že tací blázni jsou. Díky ochotě a nadšení se u nás v obci daří mnoha
krásným akcím, což nám v okolí mnozí i závidí. Důležitá je
i příprava masek, kostýmů a hlavně účast na Masopustu.
A to i těch, jak se u nás říká „masek bez masek“.
Letošní průvod začal před
Staročeskou hospodou, kde
starosta obce Josef Karas
předal Glejtem a právem
rychtářským moc nad obcí
předsedovi olympijského výboru a vyslanci antických
bohů Kimovi Hbitému. Ten
Glejtem masopustním poděkoval a moc převzal. Poté
průvod olympijských sportovců za břinkotu ryčné muziky vyrazil v čele se statnými
vlajkonoši směrem k olympijskému stadionu. V zápětí přibíhá první běžkyně s olympijskou pochodní, která putovala z Athén, přes Lhotu, Sádek a Drahlín až do metropole
podbrdského kraje - naší Obecnice. Pochodeň přebírají další sportovci a provází masopustní průvod. Na stadionu
před občerstvením se shromáždili sportovní fandové.
Za zvuků Ódy na radost nastupují sportovci a sportovkyně dle národů a sportů na olympijský stadion. Biatlonisté
Republika Nové Chalupy a Slepé Patrony, krasobruslaři
Svobodná republika Pohoda, bedmintonisté z (od) Old Hos-

Foto Miroslav Maršálek

pody, hokejisté ze Slavojnie Obycenie, fotbalisté z Mladé
Rezervace, bobisté z Brdské Jamajky, stolní tenisté z Velké
Petráně, plavci a plavkyně Spojené bazeny náves a další
nadšenci ze Světového Podbrdska. Za slavnostních fanfár
přibíhá hbitě nestor Pepa Obecnický z Hulína s plaveckou
mistryní Zdenou Novopodleskou a zapalují olympijský
oheň. Za všechny sportovce i činovníky slibuje poctivý boj
biatlonistka Slávka Koukalová Kryllová zk. (zkušenější).
Slzy kanou dojetím, hry zahájeny.
(pokračování na str. 16)
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MASOPUST 2019

(dokončení ze str. 15)

Nádhernými výkony i rekordy je tato masopustní obecnická olympiáda zdobena. Terče padají, brusle kloužou jak
na ledě. Míčky létají přes sí až jde o život, pardon jako
o život. Hokejisté naráží do mantinelů, sítě branek se trhají od tenisových puků, u fotbalistů nestačí realizační
tým radit, masírovat, ošetřovat, slibovat tresty i odměny.
Otužilí plavci se dostávají i do autu, plavou mimo bazén,
jamajské roztleskávačky únavou omdlévají a bobisté vytváří rekord na sto metrů. Necelých devět vteřin a každý
z nich jen padesát křečových žil. Krásné výkony. ☺
U občerstvení padají nejen rekordy, ale u polévky, jitrnic
i piva i obsluhující personál vysílením. U pípy i z jiných
příčin. ☺ Olympijské hry byly zakončeny slavnostním uhašením olympijského ohně. A posléze uhašením žízně ve Staročeské hospodě za doprovodu perfektní muziky. Děkujeme
vám muzikanti!
Dál již nebudu komentovat... DÍK patří všem, kteří
pracovali, pomáhali, bavili i těm, kteří se masopustu účastnili. Díky!
bs
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