
Jarní povětří zavonělo podbrdským krajem, zrádné jar-
ní povětří... Sluníčko vystrčí ty svoje teplé ručičky, aby
tě pohladilo po hlavě, ale do stínu nedosáhne. A ve stínu
se snaží zima polaskat se ještě jednou s naší tělem, jenže
má ty svoje ručičky pěkně studené. Hazardérům a ha-
zardérkám koukají při ohýbání holá záda, některým
i zadek a večer najednou cítíme, že s námi klepe zimnice,
z nosu se nám snaží dostat nudle a začínáme kýchat.
Zrádné jarní povětří... To se nám stává, že z my chlapci
podlehneme volání přírody a nedáme pozor na své zdra-
ví. Zíráme na otužilá mladá děvčata a jejich svůdná teto-
vání na místech probouzejících v našem těle testostero-
nové bouření. Začneme se také odhalovat, aby byla vidět
naše svalnatá těla, procvičená zimním obdobím. A je zle.
To zrádné jarní povětří... Co nevidět bude venku i nebez-
pečno, děvčata se nám rozdovádí, na kopcích ohně zaho-
ří, čáry a kouzla je rozpálí a co bude s námi jarně chorý-
mi chlapy. Náznak bylo vidět na nedávném setkání diva-
dla Skalka. Takový řev jste neslyšeli ani při zápasu obec-
nických fotbalistů. My jsme zprvu, tím myslím mužskou
část souboru, ani nevěděli o co jde. Poté jsme z různých
výkřiků a výbuchů smíchu pochopili, že děvčata vybíra-
jí hru pro příští sezonu. Letos pokud se povede, shléd-
nou diváci v poklidu Furianty, ale to, co je čeká příští
rok, asi nepřežijí. A my, chudáci chlapci ochotníci,
také ne. Vymyslely si, že se bude hrát Slunce, seno…

Co najdete v Obecnickém zpravodaji:
OÚ | SDH | SPOLKOVÝ DŮM - KNIHOVNA | MŠ | ZŠ | TJ SLAVOJ OBECNICE
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Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme vás znovu na mobilní rozhlas zavedený v naší obci. Bylo by
skutečně vhodné, aby alespoň jeden z rodiny se do systému zaregistroval
prostřednictvím webové aplikace: obecnice.mobilní rozhlas.cz
nebo aby se zašel zaregistrovat na Obecní úřad v Obecnici. Rozesílání SMS
zpráv je pro obecní úřad zpoplatněno, proto stačí, aby z každé rodiny se
do systému registroval pouze jeden mobilní telefon. V případě zpráv zasíla-
ných na e-mail je tato služba zdarma. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz,
obra�te se  na tel. 318 614 056 nebo 724 180 549.
Informovanost v důležitých situacích, které se v životě vyskytují,
je pro vás někdy velmi důležitá a potřebná.                        OU Obecnice

Registrace k zavedení
mobilního rozhlasu
na:
obecnice.
mobilnirozhlas.cz

Ani nevím, jestli trilogie pana Trošky je zpracována jako
divadelní hra, a který z dílů uchopily naše herečky,
to už vůbec ne. Jak jsme pochopili ženské role už si roz-
dělily. Posléze začaly vybírat i role mužské, a nejvíce
probíraly scénu u jezu před mlýnem. No nazdar, to jsem
zvědavý, jak daleko jejich úmysl dojde a co nás čeká.
Te� si vzpomínám, že nás čekají letos v květnu volby
do Evropského parlamentu a trochu mne vyděsilo, že
kandiduje třicet devět stran. Také jsem se zarazil u ně-
kterých jmen. Sládek, Cibulka, Rath a některých dal-
ších starých známých. Nu, třeba budou kandidáti zastá-
vat i nás a nejenom práva zvířat. Já bych chtěl, aby pro-
sazovali i práva dětí. Proč by ony nemohly vyjadřovat
svůj názor, jako náš dvouapůlletý Frantík, jinak slušný
chlapeček. Když mu maminka vyčinila, když pro sebe
vyslovil v rozčilení „ty vove“, sedl si ke stolu a pro sebe
si mumlal: „To nevim ploč nesmim zikat, ty vove, když
táta to ziká taky, a ještě ziká dopdeve, když mu kolo
spadlo na hlavu.“ Ten se určitě v životě nedá, ten by
klidně mohl kandidovat do Evropského parlamentu.
Tak přátelé obecnických úvodníků, to je jeden rychlý,
jak říká jedna moje nevlastní dcera, vařený z vody. A vy
se těšte na teplé jaro, slunce, seno, rozumné potomky,
já jedu hlídat Frantu a Tondu do Prahy. Budou mít ses-
třičku.

          bs

UZÁVĚRKA květnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE bude 12. 5. 2019
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Členská schůze ČČK Obecnice
Dne 26. března 2019 se v zasedací místnosti Obecního

úřadu konala výroční členská schůze Českého červeného
kříže Obecnice. Hostem byl pan starosta obce Josef Karas,
který poděkoval členkám za jejich činnost, a hlavně podě-
koval dárcům krve, kteří se tradičně ve velkém počtu
účastní odběrů, pořádaných ČČK Obecnice. Dalším hostem
byl velitel SDH Obecnice pan Petr Zima. Na výroční schůzi
vystoupila členka naší pobočky MUDr. Eva Svobodová
s přednáškou na téma Poruchy chování dětí, která byla
velmi poučná a zajímavá. Děkujeme. Ještě bych chtěla po-
děkovat novým členkám za dobrou spolupráci, poděkování
patří i všem ostatním, které se účastní všech akcí pořáda-
ných v obci. Nakonec je potřeba připomenout, že od příští-
ho roku budou členské příspěvky 50 – 100 Kč.

Po oficiální části se rozběhla živá beseda s malým pohoš-
těním, které připravily členky našeho ČČK Obecnice.

Růžena Průšová

V neděli 12. května 2019 od 14 hodin

se uskuteční ve Staročeské hospodě v Obecnici

oslava DNE MATEK
Vystoupí děti ze základní a mateřské školy.

Srdečně jste zváni!

24. dubna v 18.00 hodin
JIŘÍ JIROUŠEK NEBESKÉ NOVINKY

Beseda s oblíbeným příbramským fotografem
doplněná promítáním nových snímků
Rezervace vstupenek je možná mailem na

galerie@pb.cz nebo telefonicky (denně kromě pondělí)
od 9 do 17 hodin na čísle 739 983 876

Událost na facebooku https://www.facebook.com/events/
2340003412901707/

Výstava v obou patrech GFD:
12. 4. – 2. 6. 2019 otevřeno denně kromě pondělí

od 9 do 17 hodin
VOLNÉ SESKUPENÍ 12/15 POZDĚ, ALE PŘECE
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer,

Ivan Kafka, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík,
Michael Rittstein, Tomáš Švéda, Jiří Sopko, Jiří Načeradský

(1939-2014).
Více na www.galerie-drtikol.com

Jubilanti
František Habernal  75 let

Božena Vyšínová  75 let

Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny

v měsíci dubnu a květnu.

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

Obecní úřad Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
jak bývá zvykem, tak březen je pro nás měsícem naší spo-
lečenské akce, kterou byl i letos Hasičský ples. Abych uve-
dl na pravou míru, proč ples, když to několik let (tuším
devět) byla zábava. A to z důvodu, že název ples vypadá
trochu důstojněji a vlastně touto akcí (koncem března) ofi-
ciálně končí plesová sezona. Týden před plesem jsme měli
napilno. I když to nebylo zcela moc vidět, přípravy na ples
jsou velké. Nejvíce času zabere samotná tombola. Ceny se
musí rozdělit, zabalit a očíslovat. Díky našim sponzorům
jsme dali dohromady 280 cen.

K samotnému plesu si dovolím říci, že kdo přišel, byl spo-
kojen. V první pauze kapely se ples oficiálně zahájil. Měli
jsme připravené i překvapení - hlavně pro muže - vystoupe-
ní mažoretek. Myslím, že všem se líbilo. Po vystoupení do-
staly všechny účinkující ženy kytičku. Ples byl tak rozje-
tý, že prodej tomboly byl velice rychlý a zvládnul se do dal-
ší přestávky. V té následovala soutěž. Jak jinak u hasičů,
než motání hadic. Celkem se mohlo přihlásit šestnáct sou-
těžících, kteří se utkali po čtveřicích. První vždy postoupil
do finále. Myslím, že spousta lidí se přesvědčila, že motání
hadice není tak lehké. Večer pokračoval v dobrém tempu,
a následovala další soutěž, která spočívala v simulovaném
hašení baráčku pomocí vodních „bomb“, které představo-
vali tenisové míčky. Po dlouhém boji jsme měli ve finále
muže a ženu. Každý z nich si odnesl cenu. Večer ubíhal,
tombola byla za chvíli též rozdaná. Ještě nám zbývaly hlav-

ní ceny, které se losovaly
z útržků vstupenek. Mys-
lím, že i tyto ceny udělaly
radost. Večer s kapelou byl
pomalu u konce a jelikož
bylo ještě dost lidí, podařilo
se nám je tam trošku pozdr-
žet. Určitě se ptáte jak.
No jistě víte, že máme apa-
raturu, a tak jsme ji na
chvíli přinesli. Pokud zhod-
notím celkově akci, tak pa-
lec nahoru! Osud našeho
příštího plesu není momen-
tálně v našich rukách. Uvi-
díme, jak to dopadne se sá-
lem.

(pokračování na str. 4)

Příjemných akcí bylo docela dost, a tak jsme se 5. dubna
v 11:54 vrátili zpět do reality. To nám byl nahlášen požár
odpadu u hřbitova. Naši Tatru máme v opravě, a tak se vy-
jelo jen se Sobolem. Trochu vody v Sobolovi je, tak se ale-
spoň před příjezdem HZS začalo hasit. Požár byl celkem
rychle zlikvidován a ohniště pro případ ještě rozhrabáno
pomocí bagru. To bylo hlavně kvůli skrytým ohniskům.
Tímto bych chtěl všechny lidi upozornit, že i od zdánlivého
nepořádku (svíčky apod.) může velice lehce při slunném
počasí vzniknout požár. Odpad co nejvíce rozdělte na re-
cyklovatelný, nerecyklovatelný a bioodpad.

Jaro je tady a Velikonoce za dveřmi, proto připomenu,
jak se dříve rozděloval týden před Velikonocemi.
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V úterý 23. dubna 2019 od 17.00 ve společenském domě

se bude konat přednáška pro občany na téma:

Požární prevence a jak předcházet neštěstím.

Součástí přednášky bude i Fontána 2019 v Praze ke 100. výročí samostatnosti Československa.

V případě zájmu budete moci shlédnout část naší práce.

Přednášku pořádá SDH Obecnice.                                             Petr Juříček, velitel jednotky Obecnice

Velikonoce jsou pro většinu lidí předzvěstí jara, i když
samozřejmě vědí, že jde o nejdůležitější křes�anský svátek.
Poj�me si připomenout pašijový týden den po dni a zvyky
s ním spojené. Všechno začíná Modrým pondělím.

Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po prvním
jarním úplňku, který následuje po rovnodennosti. Už tý-
den předtím ale začíná období, které se označuje jako paši-
jový týden. Během něho si křes�ané připomínají poslední
dny Ježíše Krista – zradu, ukřižování a vzkříšení. Ruku
v ruce s křes�anskou symbolikou jdou i pohanské zvyky.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
(dokončení ze str. 3) ovoce. V ten den si křes�ané připomínají poslední večeři

Páně, na které Ježíš ustanovil svaté přijímání. Večer pak
odlétají zvony do Říma, v kostelích zavládne až do Bílé so-
boty ticho a zvonění nahradí děti s řehtačkami. Jejich
zvuk prý vyhání nečisté síly z domů a stavení. V minulosti
mívali lidé odpoledne volno a pekli jidáše, sladké pečivo
z kynutého těsta, které se nakonec potřelo medem. Kdo
snědl jidáše, měl být zdravý.
Na Velký pátek si křes�ané připomínají ukřižování
Ježíše Krista. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodi-
ny odpoledne. Na památku jeho utrpení se v tento čas ko-
nají obřady. Základním církevním zvykem je půst. Ostatní
zvyky, které se v tento den dodržují, jsou pohanské. Velký
pátek je podle pověr spojen s kouzly. Měly by se například
otevírat poklady ve skalách a také památná hora Blaník.
V minulosti se věřilo, že se voda z horských pramenů mění
na víno.
Bílá sobota, správný čas pro přípravu pomlázky
a vajíček. Den vzkříšení a poslední den půstu pašijového
týdne – to je Bílá sobota, kdy se zvony vracejí z Říma, kam
odletěly na Zelený čtvrtek. Na Bílou sobotu bývá s koste-
lích ticho, neslaví se mše. Křes�ané oplakávají Ježíše Kris-
ta, ležícího v hrobě. O sobotě se ale také bílilo, uklízelo.
Příprava na Hod boží velikonoční musela být důkladná.
V žádné domácnosti nesměl chybět prostřený stůl, veliko-
noční beránek a jidáše. O Bílé sobotě můžete začít s plete-
ním pomlázky nebo zdobením vajíček.
Na Boží hod upečte beránka. V noci ze soboty na neděli
vstal Ježíš z mrtvých, přichází Velká noc a po ní Boží hod
velikonoční. Křes�ané se v ten den radují z příchodu Pána.
Na Boží hod se pekly a světily velikonoční pokrmy (mazan-
ce, vajíčka, chléb, beránci). A kdo v ten den okusil posvě-
ceného beránka, našel podle pověry ztracenou cestu v le-
sích.
Velikonoční pondělí vrcholí pomlázkou. Velikonoce
končí starým zvykem, pomlázkou. Žena nebo dívka má být
o Velikonočním pondělí pošlehána čerstvými pruty, aby
byla svěží a zdravá. Podle jednoho z výkladů je pomlázka
symbolem oplodňovacího aktu. O tom svědčí i fakt, že ženy
za pošlehání pomlázkou děkují vajíčky. Pomlázka je beze-
sporu jedním ze symbolu svátků jara, která byla splétána
z mladých vrbových větví. Součástí koledování může být
také polévání vodou, takzvaný šmigrus. Někde mládenci
polévají ženy, jinde ženy muže.
Zdroj: www – encyklopedie radiožurnálu

Přeji vám všem hezké Velikonoce
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

V pondělí a v úterý se uklízelo. Zatímco pro křes�any
je prvním důležitým dnem Škaredá středa, která letos při-
padá na 17. dubna, pohanské zvyky se vztahují i k Modré-
mu či Žlutému pondělí, které představovalo začátek jarní-
ho úklidu v domácnostech. Na Šedivé úterý se uklízelo
a vymetaly se pavučiny z koutů.
O Škaredé středě se neškare�te. Mohlo by vám to
zůstat. Větší roli však hraje Škaredá nebo také Sazomet-
ná středa, která připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý
skutek. Sazometná proto, že se v ten den vymetaly saze
z komína. O tomto dnu se sice uklízí, ale přesto bychom se
neměli škaredit. Podle jedné lidové pověry by totiž zakabo-
něná tvář opakovala každou středu v roce.
Zelený čtvrtek: jezte zeleninu a nehádejte se. Prav-
děpodobně víte, že o Zeleném čtvrtku byste měli jíst špenát,
zelí nebo třeba salát z kopřiv, abyste byli po celý rok zdra-
ví, jak tvrdí jeden z velikonočních zvyků. Podle jiné pověry
byste se měli postit a jíst pouze zeleninu. O Zeleném čtvrt-
ku se nemá nic půjčovat a také byste se neměli s nikým
hádat. Odměnou se vám pak budou všechny hádky vyhý-
bat a peníze si k vám samy najdou cestu. Když na zahrádce
ještě před rozedněním zatřesete stromy, měly by urodit více
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Jak se spí dětem ve škole?

Dne 29. 3. 2019 se konal již 19. ročník akce „Noc s An-
dersenem“. Naše škola se do této akce zapojuje již 14 let.

Na noční výpravu do světa pohádek se letos vydalo
59 dětí a „7 zapálených učitelek“. Poprvé se k nám připoji-
li i  nejmenší  broučci - dětičky z mateřské školky. Celý
večer byl inspirován dílem Ondřeje Sekory.

Po škole pobíhalo mnoho Ferdů mravenců, krásných
Berušek, několik motýlků, jedna housenka, roztomilí
broučci, nechyběl ani brouk Pytlík. Učili jsme se házet la-
sem, upletli housence nový kabátek, z kostek jsme posta-
vili domečky pro Ferdu, povozili se na zelené kobylce, vyře-
šili záhadné úkoly a přečetli pohádky. Než všichni broučci
složili své krovky do spacáků, rozloučili se s Ferdou a jeho
kamarády noční procházkou obcí. Na cestu si posvítili ba-
revnými lampiony. Všichni jsme si večer i probdělou noc
moc užili.

Kéž by děti nikdy nezapomněly na pohádky, nebo� řečeno
slovy Zdeňka Svěráka:

„Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou
pro dětskou duši.“ Mgr. Eva Bízová

Očima dětí druhé třídy:

Nezapomínáme na básníky

Během února proběhla ve všech
třídách Masarykovy základní a
mateřské školy Obecnice „Třídní
kola“ recitační soutěže. Do „Škol-
ního kola“, které se konalo 1. 4.
2019, postoupilo z každé třídy pět
nejlepších recitátorů. Soutěže se
zúčastnily i malé děti z mateřské
školy, které nás svými výkony ve-
lice mile překvapily. Odborná po-
rota složená z učitelů MŠ a ZŠ peč-
livě naslouchala přednesům soutě-
žících dětí. Neměla to vůbec jedno-
duché, nebo� výkony byly dosti vyrovnané. Nakonec však
spravedlivě rozhodla. Žáci, kteří obsadili 1., 2. a 3. místa,
postoupili do „Obecního kola“, které se konalo 8. 4. 2019
ve Spolkovém domě. Jak si naši recitátoři vedli, se již brzy
dozvíme.

Mgr. Eva Bízová

Světový den Downova syndromu

Dne 21. 3. proběhlo v naší 5. třídě projektové vyučování.
Vše bylo zaměřeno na Světový den Downova syndromu,
který připadá právě na tento den. Symbolem podpory lidí
s tímto onemocněním se staly ponožky, a tak žáci nosili
po celý den každou ponožku jinou. Proč ponožku? Protože
když dáme ponožky patami k sobě, představují chromozom
X, který způsobuje tuto jedinečnost. A proč každou jinou?
Protože každý jsme jedinečný. Abychom si přiblížili život
těchto lidí, plnili jsme několik úkolů. Jako příklad uvede-
me dva: museli jsme si zavázat tkaničky v lyžařských ru-
kavicích (jen pár nás to zvládlo), protože lidé s DS mají
špatnou jemnou motoriku. Dále jsme si povídali ve dvoji-
cích s chlebem v ústech. Porozumění druhému bylo velmi
složité, stejně tak složité bylo vyslovovat slova tak, aby mi
druhý rozuměl. Abychom se blíže seznámili s tímto one-
mocněním, promítla nám paní učitelka dokument o dívce,
která je přibližně stejně stará jako jsme my. Mnoho z nás
o tomto onemocnění nemělo ani tušení. Te� víme, že lidé
nejen s tímto postižením potřebují podporu okolí.

Kolektiv žáků 5.třídy

„Hrozně blbě se mi spalo, ale užil
jsem si to.“ (MU)
„Práce ve skupinách se mi líbila.“
(VN)
„Z kostek jsem postavil krásný dům.“
(MŠ)
„Užila jsem si s kamarádkami celou noc.“ (AP)
„Ve spacáku se mi spalo dobře.“ (AK)
„Všichni jsme byli převlečení za hmyz.“ (RS)
„Učili jsme se házet lasem, ale moc mi to nešlo.“ (DF)
„Motala jsem klubíčko - pletli jsme kabátek pro housenku.“
(AP)
„Jezdili jsme na koníkovi přes překážky. Byla to legrace.“
(VŠ)
„S Ferdou jsme se rozloučili lampionovým průvodem
po obci. Můj netopýří lampion hodně zářil.“ (BJ)
„Ráno jsem nemohla najít obal na spací pytel. Omylem si
ho zabalila spolužačka.“ (EK)
„Kluci v noci moc nespali a pořád nás budili. Vůbec jsem
se nevyspala.“ (AR)
„Přestože jsem se moc nevyspala, příští rok bych chtěla jít
znovu. Líbilo se mi to.“ (LŠ)

Jak můžeme pomáhat dravcům?

Dne 1. 4. 2019 naši školu navštívila Ornita s tématem
Ptáci na obzoru. Pan Viktor s paní asistentkou nám poví-
dali o dravcích, o jejich životě a ochraně. Zjistili jsme, čím
ovlivňujeme jejich život a jak jim škodíme. Říkali nám,
co je pro ptáky nebezpečné a jak jim pomáhat, aby jich bylo
více. Také jsme se dozvěděli, proč nemáme kácet stromy
na jaře. Žijí tam totiž poštolky. Dále jsme si povídali o orlo-
vi říčním a skalním, viděli jsme káně lesní, luňáka červe-
ného, sokola stěhovavého a poštolku obecnou. Vyprávěli

(pokračování na str. 6)
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Školní družina
Les a voda

V pátek dne 22. 3.  jsme vyrazili se školní družinou s les-
ní pedagožkou slečnou Večeřovou do lesního terénu. Ten-
tokrát jsme se zaměřili na téma les a voda. Dozvěděli jsme
se, jakým způsobem vyvěrá voda ze země, jak pokračuje
celý její koloběh. Navštívili jsme vodní nádrž Octárnu, kde
se děti formou hry přeměnily na vodu, a tak pochopily její
význam a sílu. Některé děti se dokonce na vlastní kůži pře-
svědčily, že prameny čisté lesní vody umí čarovat a jsou
léčivé. Při cestě na Octárnu jsme se také dozvěděli vše
o vývoji, působení, životě a škodlivosti určitých druhů les-
ních brouků. Prakticky jsme si prohlédli larvy, brouky
a viděli jejich páchání škody.  Moc děkujeme slečně Večeřo-
vé za nádhernou přednášku, ukázku a výuku v terénu.

Jak se Honza učil čarovat
Další pátek 29.3. jsme se společensky oblečeni vydali

místní autobusovou linkou do příbramského Dvořákova
divadla. Zde nás čekalo představení na Malé scéně: Jak se
Honza učil čarovat. Magické kousky děti moc bavily, a tak
skutečně vydržely ukázněné, oproti ostatním, sledovat
představení do úplného konce. Moc je chválíme a jsme roz-
hodnuté vyrazit na další představení či podobnou akci.

Velikonoční jarmark
Již tradičně i letošní rok proběhl ve školní družině dne

9. 4. Velikonoční jarmark. Společně s dětmi jsme se dva
měsíce snažily pro vaše domovy, interiéry, exteriéry a za-
hrady vytvořit půvabnou jarní výzdobu. Moc děkujeme
všem, kteří si u nás něco vybrali a přispěli tím dětem na
nové hry, hračky, drobné vybavení herny, sportovní náčiní
a odměny. Velké poděkování patří stálým a věrným zákaz-
níkům, konkrétně opět vrcholovému „top“ nákupu - Slá-
vinkám Kryllovým.  Ovšem úplně největší poděkování je
pro nás. Když se rozhlédneme v naší malebné vísce a vidí-
me vaše vrata, okna či dveře ozdobená našimi výrobky, pak
se s radostí pustíme do následujícího jarmarku.

Pavla, Hanka a děti ze ŠD

ZOO nás stále láká

Na závěr se můžete pobavit krátkým fejetonem žáka

z 9. třídy.

Ach, ta škola!

Už je tady zas, škola opět začíná. Musím se probudit brzy
ráno, naleštit chrup, dát si snídani a vyrazit se vzdělávat.
Dnes je test z chemie, fyziky, přírodopisu, češtiny a mate-
matiky. Až mi na EduPage vyskáče pět pětek, bude doma
pré. Po škole přijdu domů, pilně se učím, protože musím.
Šup do postele, pak zase z postele, a znova to samé. Ales-
poň že mám ten kalendář, díky němu vím, že každým dnem
jsem konci školy blíž. Žák 9. třídy
/EduPage/ = sociální sí�, kam se zadávají známky žáků.

Jak můžeme pomáhat dravcům?

(dokončení ze str. 5)

nám zajímavosti o orlu mořském, který jeden čas málem
vyhynul, protože lidem lovil ryby. Lidé nelenili a začali ry-
bám dávat jed. Orel tyto ryby snědl, a tak se otrávil. Hro-
zilo jejich vyhynutí. Na přednášce nás naučili, jak se
k dravcům chovat a jak jim v případě nouze nejlépe pomo-
ci. Ornita byla velmi povedená. Byli bychom moc rádi, kdy-
by k nám do školy jezdili každý rok a aby dál zachraňovali
dravce. Žáci 6. třídy

Nejvíc mě zaujaly zebry,
vypadaly jak velké lemry.
Moji kamarádku napadlo,
dát zebře zrcadlo,
Zebra říká: „Nenene,
to zrcadlo mi nedávej,
nebo mě v bahně vyválej.“

Poté jsme dali sbohem zoologické zahradě,
i těm slonům v ohrad.
Lákají nás k sobě jen,
těšíme se zrovna na ten den,
kdy pojedeme znova sem. Žákyně 6. třídy

Ve středu 10. 4. 2019
se 6. a 7. třída zúčast-
nila exkurze do plzeň-
ské ZOO. Sraz před
školou byl v 7.45 ho-
din, poté jsme nastou-
pili do autobusu a vy-
razili jsme. Po příjezdu
do ZOO nám paní uči-
telky rozdaly pracovní
listy, které jsme v průběhu výletu museli vypracovat. Bě-
hem vyplňování pracovního listu jsme se dozvěděli mnoho
informací o různých zvířatech. Viděli jsme spoustu zvířat,
i ta, která jsme ještě neznali. Zaujaly nás želvy obrovské.
Bohužel jsme se nedočkali jejich krmení, to nás mrzelo.
Dále nás okouzlili velcí barevní motýli. Nakonec jsme šli
do obchůdku se suvenýry, kde jsme nakupovali jako o ži-
vot.  Poté jsme si v restauraci dali něco dobrého. Nastala
14. hodina a my jsme se chystali pomalu nazpátek do Obec-
nice. Následoval návrat domů s krásnými zážitky z výletu.

Žáci 6. třídy

Naše dojmy:
„Výlet byl velmi krásný a máme ze ZOO mnoho zážitků.“
„Bylo to super a nejhezčí byli tučňáci.“
„ZOO se mi moc líbilo. Těším se, až budu doma vyprávět.
Nejvíce se mi líbili motýli a lvi.“
„Celá akce byla skvělá, nejvíce se mi líbili motýli, žirafy
a sovy.“

Na návštěvě u zvířat v ZOO
Zoologická zahrada,
je to samá paráda.
Žirafy, zebry, klokani,
jsou tam také potkani.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Dne 19. 3. děti z mateřské školy navštívily místní knihov-
nu, kde nás přivítala slečna Strmisková, která si pro naše
školkáčky připravila, povídaní s velikonoční a jarní téma-
tikou.  Dětem bylo připomenuto, že svátky jara s sebou
nesou nejenom spoustu tradic jako je pečení beránka, ple-
tení pomlázky, malování kraslic, ale i probouzení přírody z
dlouhého zimního spánku. Všechny děti se aktivně zapojo-
valy do rozhovoru a vyprávěly, jak slaví velikonoce doma.
V knihovně nechybělo velikonoční tvoření, kdy děti vyma-
lovávali slepičku s velikonočními vajíčky. Na konci naší
návštěvy slečna Strmisková vyhlásila 6 vítězů za nejlepší
karnevalovou masku, kterou děti vytvářely ve školce.

V měsíci březen se školka zapojila do akce pořádanou zá-
kladní školou a to recitační soutěží.  Jako první proběhlo
místní kolo ve školce, kde bylo vybráno 5 nejlepších dětí,
které následně postoupily do druhého kola v základní ško-
le, kde porota vybrala tři děti, které postoupily do poslední-
ho kola a to v místní knihovně. Naši malí recitátoři před-
vedli své recitační schopnosti a cit pro poezii. Vyhlášení ví-
těze proběhne na začátku dubna.

Dne 20. 3. předškoláčci zavítali na návštěvu do první třídy
základní školy, aby lépe poznali prostředí a neměli obavy
při nástupu do první třídy.  Prvňáčci si pro nás přichystali
zábavnou vyučovací hodinu, kde jsme společně plnili nej-
různější úkoly. Návštěva ve škole se dětem velice líbila.
Všechny předškolní děti si mohly na vlastní kůži vyzkou-
šet jaké to je být školákem. Po chvilce strávené ve škole
děti zjistily, že se není čeho obávat s nadšením a plných
dojmů odcházely zpět do školky.

(pokračování na str. 8)
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MŠ (dokončení ze str. 7)

Na konci měsíce březen do mateřské školy přijela policie.
Paní policistka přiblížila dětem jejich práci. Nejdříve byly
dětem vyprávěny krátké příběhy, při kterých si měly děti

uvědomit možné nebezpečné situace a nástrahy běžného
života, se kterými se mohou setkat a� už doma, nebo na
ulici mezi cizími lidmi. Děti pohotově reagovaly na otázky
a zábavnou formou se naučily mnohým věcem. Dětem byla
připomenuta bezpečnost na jízdním kole a na silnici.
Po vyprávění se děti společně s policií odebraly před škol-
ku, kde na ně čekalo policejní auto, do kterého děti měly
možnost nahlédnout a vyzkoušet si být policistou, zapnout
si sirénu, nasadit svému kamarádovi pouta a zahrát si hru
na zloděje.

Dne 29. 3. proběhla noc s Andersenem v Masarykově zá-
kladní škole, tato akce je celorepubliková a je pořádaná na
podporu dětského čtenářství. Program letošního ročníku
Noci s Andersenem začal srazem v tělocvičně pohádkových
postav z knihy Ferdy Mravence od známého českého spiso-
vatele Ondřeje Sekory. Tato kniha byla dětem přiblížena
stručným životem Ferdy.  Téma broučkové a hmyz se neslo
po celou dobu, během večera děti chodily po stanovištích
ve skupinách a plnily práci všeho druhu. Poté jsme se ode-
brali do tříd, kde proběhla společná večeře. Tato akce byla
pro děti z mateřské školy ukončena lampionovým průvo-
dem. Děti si domů odnesly spousty zážitků a krásných
chvil strávených se svými kamarády.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo...

V úterý 19. 3. navštívila Spolkový dům místní mateřská
škola. Pro děti byl nachystán program na téma jaro a Ve-
likonoce. Společně jsme si povídali o přípravách na veliko-
noce, o tradicích a na závěr jsme si vypracovali připravené
úkoly. Součástí dopoledního programu bylo i vyhlášení
vítězů v soutěži o nejhezčí škrabošku. Vítězům byly předá-
ny ceny. Po celý program byly děti moc šikovné, vše zvládly
splnit a proto na ně po skončení čekala sladká odměna.

plic předvedl své recitační dovednosti. Letošní výběr před-
nášejících byl opravdu rozmanitý, a protože byli všichni
opravdu skvěle připraveni. Nebylo jednoduché vybrat ty
nejlepší. Nakonec se však vše podařilo a z každé kategorie
byly vybrány 3 nejlepší místa. Celý program se zkrátka
podařil. Velký dík patří nejen „přednášejícím“, ale také
všem učitelům, kteří se na přípravách podíleli a pánům
porotcům.

Ve středu 10. 4. proběhla obvyklá obměna knihovnického
výměnného fondu. Starý výměnný soubor knih si odvezly
paní knihovnice z knihovny J. Drdy a přivezly nám soubor
nový. Neváhejte a přij�te se podívat, jaké kousky jsou te�
nově k zapůjčení…

Pro všechny nadšence Harryho Pottera! Náš obecnický
knihovnický fond jsme obohatili o celou řadu kouzelnic-
kých knih z Bradavic! Všechny díly jsou nyní k vypůjčení.
Včetně úplně nového posledního dílu, který je psaný jako
scénář ----- >  Harry Potter a prokleté dítě.

Ve čtvrtek 21. 3. bylo odpoledne s poezií, a tak bylo mož-
né v knihovně nahlédnout nejen do knih plných poezie…
Bylo možné nahlédnout do knih od českých i světových
autorů. Knihy jsou součástí knihovnického fondu a je
možné si je kdykoliv zapůjčit.

Ve čtvrtek 28. 3. proběhlo odpolední „pohádkování“
s Andersenem. Program byl připravený místo klasické
noci s Andersenem, která probíhá každý rok v pátek kon-
cem března. V pohádkové odpoledne jsme se zaměřili na po-
hádky: O princezně na hrášku, Ošklivé kačátko a Malen-
ka. Součástí programu bylo i seznámení s životopisem au-
tora H.CH. Andersena a plnění různých úkolů. Účastníci
programu si na závěr odnesli odměnu za splnění úkolů.
Odpoledne bylo vydařené.

V pondělí 8. 4. proběhla tradiční recitační soutěž.  Sou-
těže se zúčastnila celá škola i mateřská škola - z každé tří-
dy byli vybráni nejlepší přednášející, kteří přišli soupeřit
o první místa. Za celou školu a školku bylo vybráno 31 zá-
stupců, kteří přišli do knihovny reprezentovat. Soutěž byla
rozdělena do 5 ti kategorií. Z dané kategorie vždy před-
stoupil vyvolaný soutěžící před odbornou porotu a z plných (pokračování na str. 10)
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Harry Potter to nikdy ne-
měl snadné a te�, jako pře-
pracovaný zaměstnanec
Ministerstva kouzel, man-
žel a otec tří školáků, to má
ještě těžší.
Potýká se s minulostí, kte-
rá nechce zůstat tam, kam
patří, a jeho nejmladší syn
Albus se mezitím musí prát
s tíhou rodinného dědictví,
o které nikdy nestál. Minu-
lost a současnost se čím dál
hrozivěji prolínají a otec
i syn zjiš�ují nepříjemnou
pravdu: temnota někdy vy-
věrá z nečekaných míst.
Divadelní hru Harry Potter
a prokleté dítě na námět
J. K. Rowlingové, Johna

KNIHOVNA (dokončení ze str. 9)

Speciální vydání pracovního
scénáře

Tiffanyho a Jacka Thornea napsal Jack Thorne. Je osmým
příběhem ze série o Harrym Potterovi a zároveň prvním,
který se oficiálně dočkal divadelního zpracování.“
Zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/harry-potter-
harry-potter-a-proklete-dite-303983?c=all

Co bude...

V ÚTERÝ 30. 4.  proběhne Čarodějnický rej - tentokrát bu-
dou muset všichni kouzelníci, kouzelnice, čarodějové a ča-
rodějky splnit Čarodějnickou maturitu. Program bude při-
praven na školní zahradě před budovou ŠD (u mateřské
školy). Nastartujte svá koš�ata a nezapomeňte být ve
13.00 hodin na místě! ☺

V úterý 14. 5. Proběhne přednáška na téma Čakry s Mgr.
Hankou Szabad. Tentokrát se dozvíme nejen o fungování
čaker v našem těle. Chcete se dozvědět víc? Neváhejte
a přij�te nabrat nové poznatky. Tentokrát začínáme
v 17.00 hodin.

Z kroužků a keramiky

Na kroužkách i na keramice stále tvoříme a tvoříme.
Zkrátka se pilně připravujeme na jarní období. Inspirovali
jsme se nejen Velikonoci, ale také krásou jara. Myslím si,
že je zbytečné rozepisovat dál, co všechno jsme zvládli.
Dokumentace je lepším důkazem - mrkněte sami ☺

Kristýna Strmisková

Z našeho regionu
Před padesáti lety zemřel spisovatel Karel Josef Beneš (1896 – 1969). Psal historická díla, psychologické romány, filmové
scénáře a také články o hudbě. Nejznámější jsou dva romány Kouzelný dům z roku 1939, který byl v tom roce také zfilmován
(hlavni role Adina Mandlová a Zdeněk Štěpánek) a psychologický román, vydaný v roce 1935, se jmenuje Uloupený život,
byl přeložen do několika jazyků a v cizině byl též zfilmován. Nedávno jeho dramatizaci vysílal i Český rozhlas. Kouzelný
dům a dalších 18 knih si lze prohlédnout i přečíst ve studovně příbramské knihovny. Knihy Uloupený život a Setkání v Kar-
lových Varech lze vypůjčit i domů.
V roce 1925 se spisovatel oženil s houslovou virtuoskou Ervínou Brokešovou (1900 – 1987), která odehrála spoustu koncertů,  např.
vystoupila společně i s Emou Destinnovou. Manželé žili v Praze, ale nechali si postavit vilku v Rožmitále pod Třemšínem, kam se
po roce 1948 přestěhovali natrvalo. Oba jsou pohřbeni na městském hřbitově v Rožmitále. Na jejich hrobě je socha ženy s houslemi, kte-
rá si tiskne k srdci knihu.Tu nechala svému muži na hrob vyrobit Ervína.        E.T. (s použitím knihy Josefa Fryše: Dvanáct osudů čtyř staletí)
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Zámek s třípodlažními arkádami, historická továrna na
ruční papír a tisíce pacientů, posilující si své zdraví v ter-
málních lázních – to všechno jsou Velké Losiny, obec
v údolí říčky Losinky na úpatí majestátních jesenických
hřebenů. Ves vznikla v době velké kolonizace na přelomu
13. a 14. století, kdy spadala pod šumperské panství.
V roce 1496 pak celé šumperské panství získal do zástavy
Jan starší ze Žerotína a tak se osud Velkých Losin spojil
na dalších tři sta let s touto významnou českou šlechtou.
Důležitou roli začaly Losiny hrát poté, co bylo šumperské
panství po smrti Přemka I. ze Žerotína v roce 1558 rozdě-
leno mezi jeho syny. Severní část s Losinami získal do své-
ho držení Jan mladší ze Žerotína. Jan nejdříve sídlil v Šum-
perku, ale po neshodách se šumperskými měš�any město
v roce 1562 prodal, přesídlil trvale na losinskou vodní tvrz
a učinil z nevýznamné vsi své sídlo a centrum rozsáhlého
panství. Bohatého Jana ze Žerotína nemohla uspokojit
malá a nepohodlná vodní tvrz, a tak pravděpodobně na je-
jím místě nechal v průběhu 80. let 16. století vybudovat
nové panské sídlo – renesanční zámek s krásnými arkáda-
mi, obrácenými do dvora. Interiéry velkolosinského zám-
ku nesou peče� doby od renesance až po klasicismus.
Opravdovým klenotem mezi zámeckými místnostmi je Vel-
ký (Rytířský) sál s renesančním stropem, který je zdoben
malovanými kazetami s vyřezávanými a zlacenými růžice-
mi. Významnou součástí vybavení sálu jsou třímetrová
smaltovaná kamna z roku 1589, pozoruhodný renesanční
příborník z roku 1600 a vzácné kožené tapety, zdobené zna-
ky Žerotínů. Interiéry se dále mohou pochlubit sálem s fi-
gurálními portréty majitelů zámku, hodnotnou knihovnou
a jedinečnými tapisériemi s výjevy z antické mytologie.
Obdivuhodná je výzdoba i dvou zámeckých kaplí, ve kte-
rých nástropní a nástěnné fresky vytvořil významný seve-
romoravský barokní a rokokový malíř Jan Kryštof Hand-
ke. Během staletí doznalo značných změn i okolí zámku –
původní renesanční zahrada přiléhající k zámku se postup-
ně přeměnila na zahradu francouzského typu a v 19. stole-
tí na anglický park.  Zámek je bohužel i místem, kde histo-
rie psala ty nejsmutnější kapitoly. V roce 1673 se správy
panství za nezletilé dědice ujala hraběnka Angela Sibylla
Galle, rozená Žerotínová, za jejíhož působení započaly na
panství v roce 1678 neblaze proslulé čarodějnické procesy.
Poté, co v sobotínském kostele žebračka Marina Schuchová
zatajila hostii a chtěla jí dát krávě, aby více dojila, byl na
panství pozván inkvizitor Jindřich František Boblig z Edel-
stadtu. Losinský zámek byl místem věznění, výslechů
a mučení několika desítek nevinných lidí obviněných z ča-
rodějnictví – v letech 1679-1686 bylo třicet osm z nich
odsouzeno k smrti upálením. Do roku 1696 tomuto strašli-
vému řádění, vedenému nedostudovaným právníkem Bob-
ligem, padlo za obě� 52 nevinných žen a mužů zdejší oblas-
ti, mezi nimi i moudrý, vzdělaný a šumperskými občany
oblíbený děkan a farář Kryštof Alois Lautner. Od zámku
jsem se přesunul do středu města, kde se nachází nepře-
hlédnutelný objekt ruční papírny, která je nejstarším ne-
přetržitě fungujícím podnikem svého druhu ve střední
Evropě. Velkolosinská papírna byla založena v rozmezí let
1591-1596 losinskou vrchností jako jeden z jejích vrchnos-
tenských podniků. Během století se v držení papírny vy-
střídala celá řada rodin a mistrů. V 19. století, v období
rozmachu strojní průmyslové papírenské výroby, zaniklo

O čarodějnicích, papíru a sirné vodě

Zámek Velké Losiny

Ruční papírna Velké Losiny

mnoho papírenských manufaktur. Losinskou manufaktu-
ru však zachránil podnikavý a zdatný obchodník Anton
Schmidt, který ji koupil v roce 1855. Losinský ruční papír
se znakem žerotínského lva se stal obalovým papírem ne-
jen Schmidtových textilních výrobků, ale i řady dalších
šumperských textilek. Ruční papír se zde stále vyrábí tra-
dičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu
a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném
umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci,
reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní
umělecké a restaurátorské praxi. Od roku 1987 se v histo-
rických interiérech této významné kulturní a technické
památky s typickou šindelovou mansardovou střechou
nachází specializované muzeum ruční papírenské výroby.
Návštěvu mohu vřele doporučit. ☺ Po prohlídce papírny
jsem se vydal na krátkou procházku do nedalekého lázeň-
ského parku, který je součástí termálních lázní, nejstar-
ších a nejznámějších moravských lázní s dlouholetou tra-
dicí, sahající až do konce 16. století. V lázních se pomocí
sirných minerálních vod o teplotě 36,8 °C léčí především
nemoci pohybového aparátu, nemoci neurologické, kožní,
oběhové a onkologické v remisi. Samotný lázeňský park
byl založen roku 1861, je osázen množstvím stromů
a okrasných dřevin, mezi nimiž vynikají rododendrony
a azalky. Hned při vstupu do parku mě zaujalo sousoší
Kalvárie z roku 1725, poblíž lázeňského domu Eliška jsem
pak narazil na kapličku sv. Kříže z roku 1715, v zadní části
parku jsem si poseděl v altánu, u kterého vyvěrá minerál-
ní pramen Karel, a při zpáteční cestě, pod lázeňským
domem Šárka, jsem narazil na pomník obětem čarodějnic-
kých procesů, který připomíná místo, kde bylo popraveno
38 nevinných obětí těchto procesů – nesmyslných procesů
vedených šíleným inkvizitorem Bobligem.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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V posledním čísle časopisu Kmen byl článek, kde si
maminka dítěte s ADHD povzdechla nad tím, že se na

 

 LÉKAŘ A VY • Poruchy chování

ni lidé často dívají jako na někoho, kdo si nedokáže toho svého
spratka vychovat a ukáznit. Uvědomila jsem si, že se poruchy
chování dětí nedotýkají jen rodiny a jejího blízkého okolí, ale po-
tkáváme se s nimi nevědomky všichni v čekárnách, ordinacích,
obchodech, dopravních prostředcích… A tak abychom se na ně
nedívali jako na „nevychované spratky“, poj�me i o poruchách
chování něco říci.

Výše zmíněné ADHD nebo také porucha pozornosti s hyperak-
tivitou nebo hyperkinetická porucha je chronická vývojová neuro-
logická poruchu, která se projevuje již v dětství a asi v polovině
případů přetrvává i do dospělosti. Zkratka je odvozena z anglic-
kého názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Konkrét-
ní příčina ADHD není známá, ale pro častější výskyt v některých
rodinách se uvažuje o vlivu dědičnosti, k rizikovým faktorům
patří kouření, užívání drog a alkoholu v těhotenství, toxické lát-
ky v zevním prostředí, například olovo v nátěrech starých budov,
kontakt s polychlorovanými bifenyly v těhotenství nebo před-
časný porod. Hlavními rysy ADHD jsou porucha udržení pozor-
nosti, hyperaktivita a impulzivní chování a tyto projevy jsou ty-
picky celodenní a každodenní. Děti neposedí, nedokáží počkat,
až na ně přijde řada, skáčou do řeči, vyrušují ve škole, ztrácejí
pomůcky, mají často špatný prospěch, který ale nekoresponduje
s jejich inteligencí, mají více úrazů, bývají častějšími účastníky
dopravních nehod, mají špatné vztahy s okolím a nízké sebevě-
domí. U dospělých obvykle vnější hyperaktivita klesá, ale pře-
měňuje se ve vnitřní neklid, lidé mívají obvykle špatné partner-
ské vztahy nebo vztahy na pracovišti, často střídají zaměstnání,
mají větší sklon k závislostem na alkoholu, drogám nebo auto-
matech a mají problémy s chováním a dodržováním zákonů.
Lidé s ADHD ale často excelují v kreativních činnostech, v umě-
ní, ve sportu, v akčních zaměstnáních nebo počítačových obo-
rech.

Autismus je další závažné postižení dětského mentálního vý-
voje. Název pochází z řeckého „autos“, což znamená sám nebo já.
Světová zdravotnická organizace rozděluje autistické poruchy
do tří kategorií: autismus, atypický autismus, Aspergilův syn-
drom. Příčina vzniku autismu je také neznámá, i tady se před-
pokládají genetické faktory, infekční onemocnění, nedostatečná
propojení mozkových center, ale pravděpodobně jde o kombinaci
více faktorů. Vyskytuje se u chlapců 4x častěji než u dívek a ni-
kdy se nepodařilo prokázat, že vznik autismu souvisí s očková-
ním dětí. Hlavním příznakem autismu je nezájem o druhé oso-
by. Děti nenavazují oční kontakt, dávají přednost předmětům
před obličeji, mají opožděnou řeč, domlouvají se posuňky nebo
malováním obrázků. Autistická gesta a mimika jsou jen těžko
srozumitelná pro jiné osoby a není snadné pochopit, co chce au-
tista říci. Autisté se vyznačují neměnnými rutinami. Vyhovuje
jim stálé prostředí a stálí lidé v okolí a na změny reagují velmi
negativně. Ve většině případů používají stále se opakující pohy-
by, mohou se kývat, zapínat a vypínat světla, strávit hodiny se-
řazováním hraček… Běda, pokud by jim někdo na hračky sáhnul,
seřadil je jinak nebo si chtěl s nimi hrát. Autismus je bohužel
nevyléčitelný, ale terapie a pomoc rodiny pomáhá a mnoho
autistů vede š�astný a spokojený život.

Aspergilův syndrom patří do autistického spektra poruch
chování. Mezi největší problémy lidí s tímto onemocněním pat-
ří sociální vyloučení. Nemají potřebu navazovat vztahy s vrstev-
níky, neumějí komunikovat verbálně ani neverbálně, nerozumě-
jí řeči těla ostatních a nepoznají náznaky kladné ani ty, které
skrývají nebezpečí. Velkou nevýhodou lidí s Aspergilovým syn-
dromem je, že jsou na pohled zcela normální a není na nich pa-
trné žádné postižení. Mohou se tak jevit jako nezdvořilí podiví-
ni. Jejich řeč je pedantická, strohá, monotónní a nepřiměřeně
hlasitá. Nenavazují oční kontakt a vyhýbají se i tělesnému, tak-
že odmítnou třeba podání ruky. Nerozumí společenským pravi-
dlům, nejsou schopni empatie a nebudou vás utěšovat a nebudou
oporou, což si okolí vysvětluje jako nezájem o druhé.

Nerozumí ironii, mají potíže s telefonováním nebo vyjadřová-
ním vlastních pocitů, jsou přecitlivělí na zvuky, pachy, světlo
nebo doteky. Jejich zájmy jsou stereotypní, věnují se jim neob-
vykle vytrvale a se zaujatou přesností. Pokud jsou z činnosti vy-
rušení, reagují neadekvátně situaci. Logické uvažování lidí
s Aspergilovým syndromem je velmi dobré, ale trpí nedostat-
kem představivosti a tvořivosti a mají problémy s jemnou moto-
rikou (např. zavazování tkaniček, psaní ...). V oblasti sociálního
chování můžeme rozlišit typ osamělý, pasivní, aktivní, formální
a smíšený. U osamělého typu bývá snížený práh bolesti, nenava-
zují oční kontakt a nemají potřebu fyzického kontaktu. Pasivní
typ je schopen přijmout fyzický kontakt, ale sociální aktivity ne-
jsou žádné, emoční spektrum je omezené a chybí spontaneita.
Aktivní typ je provázen navazováním kontaktů s okolím, ale ne-
umí posoudit přiměřenost svého chování. Oslovuje lidi na ulici,
dotýká se jich, baví se s nimi o svých zájmech, má nepřiměřený
oční kontakt (civění do očí). Formální typ u dětí připomíná pro-
jevy dospělých lidí. Jsou zajatci svých rituálů, které je nutno
beze zbytku vykonávat. U smíšené poruchy jsou projevy rozma-
nité a takoví lidé jsou závislí na prostředí a osobě, se kterou na-
váží kontakt. Aspergilův syndrom přetrvává celý života je nelé-
čitelný. Je potřeba hodně trpělivosti a času, aby byl takový
člověk začleněn do společnosti.

Zatímco hyperaktivita se jeví jako neustálý neklid, autismus
může mít stereotypní pohyby, další z poruch chování je charak-
teristická nejbizarnějšími tiky hlasovými nebo pohybovými. Na-
zývá se Tourettův syndrom a je při něm porušená vzájemná
komunikace mezi nervovými buňkami. Může se projevovat jako
grimasy obličeje, nekontrolované pohyby končetin, neovladatel-
né vyrážení zvuků, slov nebo nadávek. Nemoc obvykle provází
jedince od dětství, zhoršení obvykle nastává v období puberty
nebo v každé zátěžové situaci. Léčba je obvykle celoživotní a je
velmi podstatné, aby se dítě nestalo terčem posměchu okolí.

Lehká mozková dysfunkce (LMD) je souhrnný název pro
mnohé lehké odchylky mentálního vývoje dětí. Těmito porucha-
mi často trpí děti průměrně až nadprůměrně inteligentní.
K oslabení centrální nervové soustavy (CNS) může dojít v těho-
tenství, při porodu nebo krátce po něm. Zčásti se na vzniku
LMD podílí genetika, v průběhu těhotenství to mohou být viro-
vá onemocnění, konzumace alkoholu, kouření, poškození CNS
při porodu nedostatkem kyslíku, silná poporodní žloutenka, vy-
soké horečky v prvních letech života, záněty mozku nebo mozko-
vých blan, úrazy… Děti jsou zbrklé, rozlítané, netrpělivé, nespo-
lehlivé, nejsou schopné se na něco koncentrovat, mívají vady řeči
a poruchy učení, jejich práce je chaotická a dělají mnoho poruch
z nepozornosti. Obecně se poruchy učení dělí na poruchy smys-
lové (sluch, zrak), poruchy poznávací (pamě�, orientace v prosto-
ru, pozornost…) a poruchy motorické (hrubá a jemná motorika).
Specifické poruchy učení (SPU) se mohou vyskytovat jako sou-
část LMD nebo ADHD, ale mohou se vyskytovat i samostatně.
Dyslexie – pomalé neplynulé čtení bez intonace, vynechávání
písmen, slov, přeskakování řádek, zaměňování podobných pís-
men. Dysortografie – porucha pravopisu, při které je nejčastěji
zhoršeno sluchové vnímání. Patří sem vynechávání nebo zdvojo-
vání písmen, psaní slov dohromady… Dysgrafie – porucha psaní
díky poruše jemné motoriky. Psaní je pomalé, neplynulé, písme-
na jsou mimo řádek, různé sklony, střídají se typu písma…
Dyskalkulie je porucha počítání, při které je většinou porušeno
několik funkcí současně: zrakové a smyslové vnímání, prostoro-
vá orientace, poruchy koncentrace… Děti si nedokáží spojit po-
čet s číslicemi, nerozliší geometrické tvary…

Každá porucha chování dětí je obvykle pro rodiče velkým trau-
matem, ale na tom, jaký postoj rodiče zaujmou, je zcela zásadní
pro další život dítěte. Je důležité, aby nejbližší okolí dokázalo
dítě přijmout i s celou jeho jinakostí, být mu oporou, aby se ne-
stalo terčem posměchu, šikany, nepochopení učitelů nebo elimi-
nace dítěte z kolektivu. Hodně sil v takových případech všem
zúčastněným.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo.
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Postup C týmu do okresního přeboru!
Tento měsíc nelze začít jinak než radostnou zprávou,
že C tým tým vyhrál regionální přebor 2. třídy sezóny
2018/19. Za celou dobu prohrál jen dva zápasy a právem
tak obsadil první místo tabulky. Za C tým nastoupili: Lu-
keš Tomáš, Vinš Stanislav, Král Pavel, Brabenec Václav,
Podsedník Jaroslav, Burian Václav a Šefrna Václav. Gratu-
lujeme k postupu do okresního přeboru!

Svou první sezónu má již za sebou také náš D tým a nelze
ji hodnotit jinak než pozitivně. Konečné 9. místo a 13 zís-
kaných bodů je pro nás všechny příjemné překvapení.
Vypíchl bych také perfektní, kamarádskou atmosféru,
která provázela jednotlivá utkání. Již nyní se těšíme na se-
zónu nadcházející. Za D tým nastoupili: Krátká Terka,
Steinerová Vanda, Landsperská Míša, Eršil David, Petráň
Ondřej, Srch Radek ml., Matulová Marie a Dvořák Jiří.

Základní část má již za sebou také náš A tým a B tým.
„A“ tým si výhrou v posledním zápase nad Čenkovem za-
jistil 2. místo v tabulce a tím pádem výhodnější nasazení
do play off. V něm se utkáme s Hudlicemi. Druhou dvojici
tvoří Benešov s Rožmitálem. „B“ tým skončil v základní
části na 9. místě tabulky a čekají ho souboje v play out.
Prvním soupeřem bude Sokol Stochov Honice. Držíme
palce.

Regionální přebor 2. třídy

„C“ tým + „D“ tým
Poslední výsledky:
Sokol Voznice „B“ – TJ Slavoj Obecnice „C“ 7:11 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 3, Burian 2, WO 5)
TJ Slavoj Obecnice „C“ – TJ Sokol Příbram „D“ 17:1
(body Obecnice – čtyřhry 2, Král 4, Vinš 4, Podsedník 4,
Šefrna 3)
TJ Slavoj Obecnice „D“ – SK Chraštice „B“ 8:10 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Eršil 3, Steinerová 2, Landsperská 2)
TJ Slavoj Obecnice „D“ – TJ Sokol Drahlín „B“ 2:16 (body
Obecnice – Eršil 1, Landsperská 1)
TJ Sokol Hluboš-Paseky „B“ - TJ Slavoj Obecnice „D“ 15:3
(body Obecnice – Steinerová 1, WO 2)

Konečná tabulka:
1. TJ Slavoj Obecnice C 20 18 0 2 0 247:113 54
2. SK Březnice D 20 17 0 3 0 244:116 51
3. TJ Sok. Hluboš-Paseky B 20 16 1 3 0 248:112 49
4. TJ Sokol Drahlín B 20 13 0 6 1 222:138 36
5. TJ Sokol Voznice B 20 11 1 8 0 195:163 34
6. TTC Příbram B 20 10 1 9 0 198:162 31
7. TJ Spartak Rožmitál C 20 9 1 10 0 203:157 28
8. TJ Sokol Příbram D 20 6 0 14 0 133:227 18
9. TJ Slavoj Obecnice D 20 4 1 15 0 134:226 13

10. SK Chraštice B 20 3 1 16 0 125:235 10
11. SK Březnice E 20 0 0 20 0 29:329 0

Krajská soutěž 2. třídy, sk.B
„A“ tým
Poslední výsledky:
TJ Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice „A“ 13:5 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Srch 2, Hála 1, Tůma 1)
TJ Spartak Čenkov – TJ Slavoj Obecnice „A“ 8:10 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Petráň 4, Tůma 3, Brabenec 2)

Tabulka po základní části:
1. ST Benešov A 22 22 0 0 0 296:100 66
2. TJ Slavoj Obecnice A 22 17 0 5 0 218:178 51
3. TJ Sokol Hudlice B 22 17 0 5 0 237:159 51
4. TJ Spartak Rožmitál 22 13 2 7 0 248:148 41
5. SK Březnice B 22 12 3 7 0 219:177 39
6. TJ Sokol Hořovice B 22 12 1 9 0 209:187 37
7. TTC Kladno D 22 12 1 9 0 215:181 37
8. TJ Sokol Mníšek p. B. C 22 7 1 14 0 189:207 22
9. TJ Broumy 22 5 1 16 0 165:231 16

10. TJ Spartak Čenkov 22 5 0 17 0 137:259 15
11. TJ Sokol Žebrák 22 3 2 17 0 148:248 11
12. TJ Sokol Králův Dvůr B 22 1 1 20 0 95:301 4

Krajská soutěž 2. třídy, sk. A
„B“ tým
Poslední výsledky:
TSM Kladno – TJ Slavoj Obecnice „B“ 9:9 (body Obecnice
– čtyřhry 2, Herink 2, Lukeš 2, Steiner Petr 2, Pilecký 1)
TJ Sokol Buštěhrad – TJ Slavoj Obecnice „B“ 7:11 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Pilecký 4, Herink 2, Lukeš 2, Stei-
ner Petr 2)

Tabulka po základní části:
1. Sokol Nižbor 22 19 0 3 0 223:173 57
2. Sokol Rudná A 22 18 1 3 0 277:119 55
3. STC Slaný A 22 15 2 5 0 205:191 47
4. TTC Kladno C 22 15 0 7 0 229:167 45
5. KST Rakovník D 22 12 5 5 0 216:180 41
6. Sokol Lány B 22 9 1 12 0 203:193 28
7. TJ Sokol Hředle 22 7 3 12 0 184:212 24
8. TJ Sok. Stochov Honice 22 6 6 10 0 180:216 24
9. TJ Slavoj Obecnice B 22 6 2 14 0 175:221 20

10. TJ Sokol Mníšek p. B. B 22 6 0 16 0 150:246 18
11. TJ Sokol Buštěhrad 22 4 2 16 0 174:222 14
12. TSM Kladno 22 3 2 17 0 160:236 11

Zdeněk Petráň

TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS
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TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

31. 3. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Tatran Sedlčany 8:16
branky: Švehla 4, Karas 2, Srch M., Soukup

STARŠÍ ŽÁCI

23. 3. 2019
Obecnice/Pičín – SK Nový Knín 5:3 (3:2)
branky: Ježek 2, Strniště, Novotný, Roušal P.
Milis (Kupči) - Kadlec, Polák, Locker, Kočárek - Roušal. P.,
Roušal M., Prokeš, Štamberk - Ježek - Strniště
střídali: Novotný, Hronza, Skrip, Flochsová
V prvním jarním mistrovském utkání jsme hostili dosud
neporažený Nový Knín a do utkání jsme nevstoupili vůbec
dobře. Obdrželi jsme dvě branky a naše hra nebyla moc
koukatelná. Soupeř pouze nakopával dlouhé míče na rych-
lé útočníky a my jsme na to v úvodu utkání nedokázali
reagovat. Branky jsme dostali po standartkách, první za-
plul míč rovnou do branky z rohového kopu a druhá z pří-
mého kopu po našem faulu těsně za šestnáctkou. Až poté
jsme se probrali a začali makat. Do půle jsme stav otočili
stav po dvou individuálních akcích Járy Ježka a krásné
střele Jendy Strništěho. Do půle druhé jsme chtěli soupeře
dorazit a místo toho jsme si vsítili vlastní gól po nesmysl-
né malé domů. Ani to nás nesložilo a soupeře jsme začali
mačkat jako citrón. Po brankách Kuby Novotného a Páti
Roušala jsme slavili zaslouženou výhru. Bylo znát, že je to
první utkání jarní části sezóny a místy to byl více boj než
fotbal. Nicméně jsme vstoupili za vytouženým cílem pra-
vou nohou a věřím, že naše výkony budou jen gradovat.
29. 3. 2019
TJ Sedlec-Prčice – Obecnice/Pičín 0:11 (0:4)
branky: Ježek 2, Matějka 2, Prokeš 2, Polák, Strniště,
Novotný, Roušal P., Hronza
Milis - Kadlec, Polák, Locker, Kočárek - Roušal. P., Roušal
M., Prokeš, Hronza - Ježek - Matějka
střídali: Novotný, Strniště, Skrip, Flochsová
Nádherné utkání, které jsme odehráli na krásném stadion-
ku za překrásného počasí. Do zápasu jsme šli s tím, že do-
mácí nenecháme vůbec hrát a chtěli jsme dominovat na
míči. Nabádal jsem borce ke kombinační hře a k častým
zakončením. Musím uznat, že to borci splnili do puntíku
a z našich akcí mi naskakovala husí kůže. Všichni na hřiš-
ti dřeli, hráli fotbal a nebyli líní na krok a co víc, dokázali
jsme to vyjádřit ve skóre. V první půli jsme hráli jako Bar-
celona, kde domácí běhali pouze bez míče a my si dělali té-
měř co chtěli. V půli druhé jsme hráli více individuálně,
přesto to bylo hezké pokoukání a bylo vidět, jak naši borci
pořád nemají dost. Všichni podali výtečný výkon a mohou
být na sebe pyšní.
7. 4. 2019
Obecnice/Pičín - TJ Sokol Nová Ves p. Pleší 5:1 (2:1)
branky: Ježek 2, Roušal M. 2, Polák
Kupči - Kadlec, Polák, Locker, Kočárek - Roušal. P., Roušal
M., Prokeš, Hronza - Ježek - Matějka
střídali: Milis, Novotný, Strniště
Utkání se nám herně moc nevyvedlo, přesto jsme dokázali
houževnaté hosty porazit. Našim přáním bylo navázat na
výkon z minulého týdne, být dominantní na míči a určovat
tempo hry. Bohužel se nám to nedařilo... Na hřišti nebyla
vidět dravost, chu� a zápal. Vypadalo to, jako by nastoupi-
la stará garda, která chtěla hrát profesorský fotbal. Nic-

méně i přes ne tolik atraktivní hru byli naši borci lepším
družstvem na hřišti a zaslouženě vyhráli. Chci vypíchnout
výkon Járy Ježka, který chtěl svým výkonem strhnout
ostatní. Pracoval na velkém prostoru a každý jeho útok
byl hrozbou pro obranu soupeře. Věřím, že byla jeho hra
inspirací pro ostatní borce a v příštím utkání to bude opět
filharmonie.

DOROST

6. 4. 2019
Pičín/Obecnice – TJ Kovohutě Podlesí 1:4 (1:3)
branka: Krátký
Ehlrich - Polák Jonáš, Matějka, Zapletal, Simmer - Locker
Ant., Hronza J., Krátký, Velebil - Čermoch, Kohout
střídali: Šika, Dieneš J.
V prvním jarním mistrovském utkání dorostu jsme hostili
Podlesí, které jsme chtěli obrat o body. Je pravdou, že sou-
peř hratelný byl, nicméně naše kvalita v zakončení nebyla
taková, jakou bychom si představovali. Podlesí bylo troš-
ku lepší na míči, ale my jsme vyráželi do brejků, které vo-
lali po skórování. Soupeř byl v tomto ohledu efektivnější
a po hezkých kombinacích ve vápně dvakrát skóroval.
Po jednom z našich brejků byl ve vápně faulován Honza
Krátký, který se sám ujal pokutového kupu a snížil na jed-
nobrankový rozdíl. Do poločasu mohl Honza srovnat
po závaru před brankou hostí, bohužel se tak nestalo a
s následného protiútoku jsme obdrželi gól do šatny. Druhá
půle byla více boj než fotbal a my se do šancí téměř nedo-
stávali. Naopak soupeř byl nebezpečnější a přidal ještě jed-
nu branku. Klukům se nedala upřít bojovnost, ale ta
k bodům nestačila.

ÁČKO

24. 3. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Rosovice "B" 3:2 (2:0)
branky: Uzel, Strniště, Valta
30. 3. 2019
TJ Sedlice – TJ Slavoj Obecnice 2:3 (1:3)
branky: Zapletal, Kocanda, Uzel
7. 4. 2019
TJ Slavoj Obecnice – SK Tochovice "B" 3:2 (2:0)
branky: Karas, Hejnic, Kortan L.
13. 4. 2019
TJ Sokol Nová Ves p. Pleší – TJ Slavoj Obecnice 3:2

(2:0)
21. 4. 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice – Obořiště
28. 4. 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Dol. Hbity
5. 5. 17.00 h. TJ Sokol Pičín B – TJ Slavoj Obecnice
12. 5. 10.30 h. TJ Sokol Rosovice B – TJ Slavoj Obecnice
19. 5. 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice
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24. 3. 2019
Byla dlouhá pauza mezi zápasy a bylo to znát, hlavně
v první třetině prvního zápasu proti Křižáku. Hra byla
zbrklá a bez nápadů, pak se to vše o dost zlepšilo a dostali
jsme se více do klidu. Křižák jsme jasně přehráli a vyhráli
11:3. (J. Sentenský 3x, J. Neliba 2x, M. Petřík 2x, T. Ča-
jan, J. Vavroch, P. Mužík, Z. Malý)
Ve druhém zápase proti Palermu, které nás jasně přehrá-
valo svou kombinací a rychlostí jsme se většinu času jen
bránili. První třetina skončila 0:0 a o pauze jsme si jasně
řekli, že musíme makat na 120 % dozadu a soustředit se
na brejky a vyplatilo se. Neskutečně odmakaný zápas, žád-
né úlevy a boj do poslední sekundy, a to doslova – rozhodu-
jící gól jsme vstřelili s poslední sirénou zápasu, který roz-
hodl o výhře 4:3. (J. Neliba 2x, J. Sentenský, V. Pešl).
Neskutečným výkonem nás podržel náš gólman Dejv
Procházka, který pochytal neskutečné střely soupeře.
15 sekund před koncem jsme po naší chybě dostali vyrov-
návací gól na 3:3 a vše se zdálo ztracené. Po vyčerpávají-
cím výkonu celého týmu, tak v samotném závěru Ví�a Pešl
z naší obrany napadal rozehrávku gólmana soupeře, dostal
se před hráče, na kterého nahrávka směřovala a z první
napálil míček, který propálil brankáře, pak už jen obrov-
ská radost a konec skvělého zápasu, který si chválili i pří-
tomní fanoušci. I když bylo Palermo lepší, za tu bojovnost
jsme si snad i vyhrát zasloužili. Před celým týmem klobouk
dolů a obrovské DÍKY našim fanouškům za podporu!
V neděli 24. 3. odpoledne vyhrál i A-tým Žraloků Příbram,
ve kterém je několik našich hráčů a po výhrách 8:3 a 6:0
udělali velký krok k postupu. M. Petřík a T. Čajan zvládli
odehrát všechna 4 utkání. Ostatním hráčům start nedevo-
lil zdravotní stav.

30. 3. 2019
Opět jsme zvládli svá utkání za plný počet bodů. Sestava
byla dost oslabená a pouze dva hráči na střídání. T. Řepík
odchytal první zápas proti FBK Milín, který se v první tře-
tině dostal do vedení 0:3. Po třetině řekl jasně Josef Neliba,
že zabereme a dáme dva rychlé góly a ono to půjde a ejhle,
během dvou minut dal sám Pepan dva rychlé góly a byli
jsme opět v zápase! Bylo to jak na houpačce, minutu před
koncem jsme vyrovnávali na 6:6 a jak už víte z minulého

zápasu, závěry - to je prostě naše. 6 sekund před koncem
se do střely opřel J. Sentenský a zařídil výhru 7:6 a 3 body
(J. Neliba 3x, T. Čajan 3x, J. Sentenský).
Ve druhém zápase nás čekal hodně známý soupeř SkP Pan-
thers Příbram. S tímto týmem trénujeme, takže se všichni
moc dobře známe a věděli jsme, že to nebude nic lehkého.
Naše tréninky nejsou poslední dobou nic pěkného, málo
hráčů, žádná kombinace a většinou nás Panthers přehrá-
vá. Ale nejspíš v nás byly ty skvělé emoce z prvního zápasu
a povědomí, že se dá hrát s každým a v jakékoli sestavě.
Zápas jsme zvládli na výbornou a zvítězili jsme jasně 6:1
(Z. Malý 2x, P. Mužík 2x, J. Neliba, J. Sentenský).

13. 4. 2019
Odehráli jsme poslední zápas základní části proti FbC Mo-
bydicks, týmu, který každý rok pomýšlí na celkové vítěz-
ství v celé souteži. První třetina byla vyrovnaná a na jejím
konci byl stav nerozhodný 2:2, určitě jsme měli v hlavách
to, že soupeři nenecháme nic zadarmo a budeme opět bojo-
vat až do konce, jenže v dalších dvou třetinách nás začali
srážet vlastní chyby a technická zdatnost soupeře. Moby-
dicks si zápas pohlídali a vyhráli 8:3 (M. Petřík, P. Svoboda,
P. Syrový). My už te	 čekáme na svého soupeře do play-off
a doufáme, že první kolo vyřazovací části nebude pro nás
poslední.
V play-off bohužel budeme postrádat hned několik klíčo-
vých hráčů, a� už kvůli zranění nebo nízkému počtu ode-
hraných zápasů. Lukáš Stejskal

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE
v běhu na lyžích
sobota 25. května 2019
START: na koupališti v Obecnici ve 13.00 hodin

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE  závod pro děti
START: na koupališti v Obecnici v 15.00 hodin
Pro děti připraví hasiči PĚNU!

TJ Slavoj Obecnice         FLORBAL – PFL
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TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Pro Slavoj Obecnice, jako dlouholetého a úspěšného
účastníka Meziokresního přeboru mužů v ledním hokeji,
který se od sezóny 2008/09 této soutěže účastnil a pravi-
delně se umis�oval na medailových pozicích a 2x se stal
i jejím vítězem, bylo v sezóně 2018/19 vše nové.

V červnu 2018 se rozhodlo na aktivu týmů ČSLH, že
Meziokresní přebor se již pro malý počet účastníků nebude
v nastávající sezóně hrát. Stávající kádr Slavoje se v pod-
statě „rozpadnul“, výkonostně lepší hráči odešli hrát vyš-
ší krajskou soutěž do týmu HK Příbram 99 a zbylé „torzo“
týmu řešilo, zda hokej v Obecnici půjde vůbec „zachránit“,
v jakém složení a jakou soutěž hrát.

V úvahu přicházely pouze dvě varianty, a to hrát „hobby
soutěž neregistrovaných hráčů“ v Příbrami nebo v Sedlča-
nech. V Příbrami i Sedlčanech jsou nastavena pravidla,
kdo se může dané soutěže účastnit s ohledem na hokejovou
historii každého jednotlivého hráče. V propozicích Pří-
bramské neregistrované soutěže je jednou z podmínek,
že na soupisce týmu nemůže být po dobu 5 let hráč
od ukončení činnosti v okresních soutěžích a dovršení
věku 40 let. Tato jediná podmínka v podstatě určila, že Sla-
voj v Příbrami hrát nemůže, a proto se přihlásil do soutěže
o Pohár starosty města Sedlčany.

I v této soutěži je propozicemi určeno, kdo může být na
soupisce mužstva s ohledem na jeho hokejovou minulost,
ale tato pravidla k nám byla podstatně „milosrdnější“,
že jsme mohli tým nějakým způsobem poskládat. Limitují-
cí je do věku 40 let start bývalých výkonostních hokejistů
z věkových kategorií dorostu, juniorů a mužů z krajských
a vyšších soutěží ČSLH a počet takových hráčů je omezen
na dva.

Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli, že polovinu sou-
těže odehrají jako bývalí výkonnostní hráči Jan Střeska
a Josef Neliba a druhou polovinu soutěže Roman Dvořák
a Jiří Moser. Jako další problém byl post gólmana, protože
jsme měli k dispozici pouze Tomáše Brůčka a vzhledem dél-
ce trvání soutěže od září do začátku dubna a k tomu,
že tato soutěž má hrací dny pondělí, středa, pátek, sobota
a neděle, museli jsme sehnat na tento post další hráče.
Podařilo se do týmu získat Marka Nováka a na hostování
Dušana Matějku z týmu River Boys Zvírotice, což propozi-
ce soutěže umožňují. V závěru sezóny jsme získali ještě
na hostování z Příbrami Marcela Forejta z týmu Brdonoš
Podlesí.

Posty gólmanů jsme vyřešili, ale neměli jsme dostatek
hráčů, protože někteří bývalí hráči Slavoje nemohli vzhle-
dem k jejich hokejové minulosti hrát. V hodině dvanácté
a koncem horkého léta se nám podařilo „poskládat“ tým
a začali jsme hrát počátkem září soutěž v tomto složení:
gólmani Tomáš Brůček, Dušan Matějka, Marek Novák.
Na posty hráčů se mám podařilo získat bývalé hráče HK
Příbram 99 Karla Mášu a Petra Juhásze. Ze stávajících
hráčů Slavoje byli k dispozici Josef Kubista, Radoslav Kub-
ják, Jan Střeska, Jaroslav Střeska, Tomáš Uzel, David
Veselý a František Větrovský. Jako nováčkové k týmu při-
šli Jan Kortan, Aleš Hladký, Zdeněk Uzel, Adam Lavička,
Josef Neliba, Jan Hyspecký. K týmu se v průběhu soutěže
připojil Dušan Nikel.

Do konce možného termínu na dopsání hráčů na soupis-
ku, tj. do 31. 12. 2018 byl doplněn Adam Mrázek a na post
gólmana Marcel Forejt. Dále nastala „výměna“ výkon-
nostních hráčů a ze soupisky byli vyškrtnuti Josef Neliba
a Jan Střeska a připsáni na druhou polovinu soutěže byli
Roman Dvořák a Jiří Moser.

Po základní části poháru, která se hrála dvoukolově
a poté se soutěž rozdělila na tři ligy, byl cíl se umístit
do 9. místa, abychom hráli 1. ligu. To se nám podařilo
a skončili jsme na 5. místě.

V první lize jsme odehráli 8 utkání a skončili bohužel
o jeden bod na nepostupovém 5. místě do play off a tím pro
nás letošní soutěž skončila.

V týmu převládlo zklamání, že se nám do play off nepoda-
řilo postoupit a pokusit se získat pro nás - premiérovém
ročníku - nějaký pohár do sbírky.

Zpětně se na odehranou soutěž pohlížíme spíše optimis-
ticky, že se nám vůbec podařilo hokej v Obecnici udržet
a nějakým způsobem tým poskládat a soutěž v rámci na-
šich výkonnostních možností odehrát. A za to je třeba všem
hráčům poděkovat!

Dále chceme poděkovat i našim věrným fanouškům a fa-
nynkám za jejich neúnavnou podporu a je třeba vyzdvih-
nout, že ani na jednom utkání v sezóně jsme nebyli bez je-
jich podpory.

V neposlední řadě chceme poděkovat za podporu obci
Obecnice a panu starostovi Josefu Karasovi a našim spon-
zorům, kteří nám zachovali svoji přízeň a nadále nás pod-
porují i v naší nové hokejové éře v Sedlčanském poháru.
Jsou to firmy KRYLL ELEKTRO, PAVEL KASL – BAZÉ-
NY, STK OBECNICKÁ, REZIDENCE HOLŠÍN, METY-
ZOL, WELLNESS & REHABILITACE SVATÉ POLE,
Ing. Oldřich Štěch a Mgr. Milena Štěchová. Poděkování
také patří vedoucímu mužstva Miroslavu Krylovi za jeho
práci pro tým!
Díky  a  spor tu  zdar ! Jaroslav Střeska
Pořadí 1. liga:
Pořadí    Tým Zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre Body TM

1. Genemusic 8 6 1 1 58:24 13 89
2. River Boys Zvírotice 8 6 1 1 45:15 13 46
3. HC Kačeři Příčovy 8 4 3 1 37:20 11 56
4. Stará garda Štětkovice 8 5 0 3 37:20 10 38
5. Slavoj Obecnice 8 4 1 3 26:20 9 64
6. Čerti Křepenice 8 3 2 3 43:45 8 50
7. Bubák Chlum 8 1 2 5 26:40 4 32
8. AHC Nový Knín 8 1 2 5 23:50 4 56
9. HC Votice 8 0 0 8 14:75 0 30


