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Nahoře nad plochou se objevil divný mrak, vypadalo to
jako by se z něj šklebil sám lord Voldemort. Pro ty, kteří
neví, o koho jde, jedná se o zlého kouzelníka z povídání
o Harry Potterovi. Šklebil se na tu naší vesnici tak, že si
roztrhl tlamu o vrcholky stromů a začal se z něj sypat
bílý kouzelný… sníh. A je to tady, první sníh, první starosti na silnicích, první chřipky. V loňském roce se mi
povedlo promarodit skoro tři měsíce, proto jsem se rozhodl že se nechám očkovat proti chřipce. Dopadlo to výborně hned od začátku. Okamžitě po očkování jsem ji
chytil. A to bume rádi, že neryjí po zahradách krtkové.
To bychom byli na Vánoce ohroženi i malárií a ostatními nemocemi, které roznášejí komáři. Dočetl jsem se
v pranostikách: „Když krtek v listopadu ryje, budou na
Vánoce létat komáři.“ To jsem vůbec neznal. Oni naši
předkové používali různá rčení. Bu si je vymýšleli pro
pobavení nebo to opravdu měli okoukané od života. Jejich
předpovídání, jak bude vypadat zima podle takzvané
„kobylky“ – prsní kosti pečených hus, je docela roztomilá.

„Na Svatého Martina nejlepší je husina; pohle na hru
i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li kobylka
martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo bude
mrznout; je-li však bílá, bude sněhu hodně.“ Já jsem
se také pokusil, převést své zkušenosti do pranostiky.
Zkusil jsem to u řízku s bramborovým salátem. „Je-li řízek propečený a silnější bude tuhá zima, pokud je řízek
na talíři tenký a strouhanka křupe, přijdou velké mrazy,
jestliže je strouhanka na řízku vlhká a řízek nedopečený,
na Vánoce bude pršet a bude bláto. Když vám řízek upadne z talíře na zem, bude hodně sněžit, nebo jste docela
velké nemehlo.“ A takhle možná pranostiky kdysi vznikaly. Ted odbočím k dítkám. Náš Fanda přišel ze školky
a povídá: „Vašík Nováků ze školky poletí na Měsíc.“
„Prosím tě a jak na to přišel?“ „On ne, ale paní učitelka
to říkala.“ „Prosím tě?“ „No říkala, že jestli si bude
dávat to jídlo na hlavu, tak ho vystřelí až na Měsíc.“
Doporučuji před vánočním shonem nedávat jídlo na hlavu, Měsíc daleko a krkavci jsou hladoví.
bs

Zveme vás na

ZAHÁJENÍ ADVENTU
neděle

1. prosince 2019

VÁNOČNÍ JARMARK
od 14 hodin na faře - pořádá MZŠ

Vánoční hra

Narození Krista

v podání Divadelního spolku Skalka
v kostele sv. Šimona a Judy od 17 hodin

Rozsvícení vánočního stromu
na návsi v Obecnici
Vypouštění lampionů štěstí
Srdečně Vás zveme!
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ČIPOVÁNÍ PSŮ
Co novela tak zásadního mění?
Od 1. ledna 2020 mají nově všichni majitelé psů povinnost
nechat své psi očipovat. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině,
tedy nejpozději v půlroce věku. Důležité je hned zkraje
zmínit jednu výjimku. Povinnost nechat psa očipovat se
nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které
bylo provedeno před 3. červencem 2011. Některé majitele
tedy tato novela vůbec nezasáhne.
Kde mikročip seženu a kolik to bude stát?
K čipování se používá speciální mikročip o velikosti zrnka
rýže, který je zvířeti vpraven pod kůži pomocí jehly. Zdravotních komplikací se bát nemusíte. Obal čipu je vyrobený
z biokompatibilních materiálů, aby se eliminovalo riziko
reakce organismu na cizí těleso. Při čipování zaplatíte
za cenu čipu a za práci veterináře, který čip aplikuje. Ceny
čipů jsou rozdílné, průměrně se pohybují od 200 do 450 Kč.
Jejich kvalita ale může být rozdílná.
K čemu čipování slouží?
Očipování psů s sebou přináší bezpochyby mnoho výhod,
obzvláš pokud se nerozhodnete pro nejlevnější variantu
čipu. Pokud například víte, že se psem budete cestovat
do zahraničí, nebo bydlíte blízko státních hranic, neměli

Jaké hrozí sankce?
Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše
20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu
zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když
vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané
v očkovacím průkaze.
Zdroj: internet

PODĚKOVÁNÍ

Dne 9. listopadu 2019
oslavila 85. narozeniny
naše maminka
paní

byste na pořízení čipu
šetřit. U dražších čipů
máte jistotu, že jsou
opatřeny kódem země.
Český kód, kterým mají
být označena všechna
zvířata čipovaná v České
republice, je 203 CZ. Dále váš pes dostane svůj vlastní
autentický kód, přidělený pouze jemu. Jestliže se vám pes
náhodou zaběhne nebo jej někdo ukradne, bude dohledatelný nejenom v Čechách nebo v EU. Díky napojení registrů na mezinárodní vyhledávací sítě jej najdou prakticky
ve všech vyspělých zemích na světě. O registraci do databáze si musíte požádat sami. Není povinná a mikročip tam
není zařazen automaticky. Můžete si ji zařídit rovnou při
čipování.

Děkuji Obecnímu úřadu Obecnice za založení sbírky.
Samozřejmě poděkování patří i všem ostatním,
kteří se podíleli a pomáhali.
Moc si vážím vaší snahy a pomoci.

Marie Míková .

Milan Ježek

Vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu
přejí děti s rodinami.
E

MAS Brdy, z. ú.

D

KDO JSME → Místní Akční Skupina zaměřená
na rozvoj území, složená z občanů, spolků, firem a obcí
ČÍM SE ZABÝVÁME → rozdělování dotací i pro
nejmenší organizace, školy, obce a realizací projektů
KDE NÁS NAJDETE → Slunečná 372, Jince

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

PODNIKÁTE?

Pak právě Vám je určena

E

D

Výzva MAS Brdy
z Programu rozvoje venkova

VZPOMÍNKA
Dne 7. listopadu 2019 by oslavil
75. narozeniny náš milovaný tatínek
a dědeček Zdeněk Čáp .
S úctou a láskou stále vzpomíná Katka s rodinou

VÝŠE DOTACE

od 50 000 Kč
KONZULTACE A POMOC
PŘI REALIZACI ZDARMA
VÍCE INFO NA
www.masbrdy.cz

Projekty z MAS

A ZÁROVEŇ UVAŽUJETE
O INVESTICI DO SVÉ ŽIVNOSTI

Obecní úřad Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc, kdy se nám velice zkrátil den a celkem se zkazilo
počasí, je za námi a já Vám přináším nové zprávy z hasičárny. Abychom mohli jako řidiči jezdit k různým nenadálým situacím, musíme být proškoleni. Toto školení probíhalo ve dnech 18. – 19. října. V pátek 18. jsme byli na školení u Rožmitálu, kde jsme jako strojníci nacvičovali dálkovou dopravu vody přes cisterny. Hlavním hřebem ale
byla součinnost s ostatními hasiči, kdy jsme měli za úkol
plnit „bambi“ vak pod vrtulníkem. Toto je jeden z velice
specifických zásahů, na který je potřeba velká souhra.
Jelikož byla z rána dlouho mlha, nemohl vrtulník přiletět,
a tak na každé družstvo byly pouze dva shozy. Pro všechny
zúčastněné to bylo velice poučné. Kdo to nevyzkoušel, tak
nedokáže posoudit, jak velký vítr pod vrtulníkem je. Ještě
bych připomněl, že ve dvou dvoučlenných družstvech se
800 litrů naplní za cca 18 vteřin, takže je to fofr. Druhý
den, v sobotu, probíhalo školení v učebně. Zde jsme si rozebrali některé nehody hasičů, když jeli k zásahům. Dále
jsme se dozvěděli, co je nového na příbramském HZS a co
se chystá. Nakonec jsme i napsali test, a ten kdo prošel,
mohl spokojeně odejít.

Abychom toho školení neměli málo, další sobotu, tj.
26. října jsme se školili také, tentokrát na dýchací techniku. Jelikož i u našich zásahů dýchací techniku používáme,
stačí nám za určitý čas prolézt polygon na HZS. Co to polygon je? Je to taková prolézačka pro hasiče, která je zaměřená na spolupráci dvou hasičů a orientaci v zakouřeném prostředí. Všichni zúčastnění jsme to zvládli. Já jen
doufám, že dýchací techniku budeme potřebovat co nejméně. Když už se použije, tak to nevěstí nic dobrého.
Tento měsíc jsme ve spolupráci zvládli i příjemnou akci
pro děti. Byla jím Halloweenská party ve čtvrtek 31. října
v sále Staročeské hospody. Děvčata z družiny a spolkového
domu se postarala o nazdobení sálu a ceny pro děti.
My jsme měli na starosti ozvučení akce. Když jsme se zakousli do nádherného odpoledne, zjišovali jsme, jak čas
rychle utíká. Během programu byly připraveny čtyři pěkné soutěže. Jako nejoblíbenější byla určitě „židličkovaná“.
Myslím, že odpoledne se vyvedlo a těšíme se na další spolupráci.
Čas adventu a s ním i čas zapálení první svíčky na adventním věnci se blíží. Víte jaké jsou zvyky a tradice pojící se
s adventním věncem?

Přesnou dobu, kdy
byl vůbec poprvé zapálený adventní věnec,
neznáme. Zdroje se různí. Jedni tvrdí, že už
v 16. století, jiní mluví
až o století devatenáctém. Bu, jak bu – do
Česka se adventní věnce začaly ve velkém dostávat až po roce 1989.
Dnes patří k nejoblíbenějším vánočním dekoracím a Češi, věrni vysoké míře ateismu, spíše rezignují
na tradiční barvy a pravidla, která se s nimi pojí a věnce
vybírají spíše podle módních trendů. Bez ohledu na tradice
a symboliku.
Jak by měl vypadat tradiční adventní věnec?
Úplně původně byl adventní věnec zavěšený na čtyřech
stuhách pod stropem místnosti. My ho dnes umisujeme
spíše na stůl, případně jeho alternativu bez svíček věšíme
na dveře. Základ věnce by měl být ze zeleného jehličí, protože právě to symbolizuje život přežívající i tuhou zimu.Velkou vědou jsou pak svíčky. Ty by měly být jednoznačně v kruhu a každá by měla směřovat do jedné světové
strany – tímto rozestavením totiž symbolizují tvar kříže.
Nejčastěji bývají čtyři, občas se ale objevuje svíce pátá,
takzvaná Kristova svíčka, která se rozsvěcí až na Štědrý
den. Pět svíček mají na adventním věnci i v katolické části
Irska, kde jsou navíc svíce ve třech různých barvách.
Hlavní barvou adventu je fialová, která symbolizuje pokání a čekání. Proto i adventní věnec by měl být v této barvě. Někdy se dokonce jedna z fialových svíček nahrazuje
svící růžovou. Pro protestantské církve pak byla typickou
barvou barva červená a symboliku má i barva modrá.
Ostatní barevné varianty adventních věnců na tradice rezignují. Svíčky mají i svá jména. A variant pojmenování je
hned několik. Snadno pochopitelná a přijatelná i pro ateisty je varianta se jmény Naděje, Mír, Přátelství a Láska.
Pozor byste si měli dát také na to, že svíčky se zapalují
proti směru hodinových ručiček!
Na co pozor?
A už budete adventní věnec vyrábět, nebo kupovat (ceny
se pohybují v průměru od dvou set do tří set korun), pak
vězte, že byste měli koupit věnec, jehož svíčky budou vybavené bezpečnostními kalíšky, skrze které svíčka neprohoří
až na základ. Jen takto vybavený věnec, může prodejce
prodávat jako skutečný věnec. Věnce bez tohoto bezpečnostního prvku jsou pouhou dekorací a výrobce by to měl
výrazně uvést na obalu. Ani tak byste ale věnec nikdy neměli nechat bez dozoru a rozhodně ho nepokládat na hořlavý povrch! Ideální je ho umístit na velký talíř, nebo
do porcelánové mísy, kde by v případě nějakého problému
bez větších škod shořel. Sice to není tak pěkné na oko,
za předvánoční požár ale absence talíře pod věncem rozhodně nestojí!
Doufám, že my i Vy nebudeme nuceni setkat se u nějaké
nenadálé situace.
Přeji všem pěkný začátek adventu
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Podzimní čtení ve škole
Každý školní rok se žáci naší školy zapojují do aktivního
čtení knih. Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko
čte dětem a dalších aktivit, které podporují rozvoj předčtenářských a čtenářských dovedností. V rámci akce ,,Říjen –
měsíc knihoven“ se žáčci II. a III. třídy zapojili do celoročně probíhajících oslav čtení (v březnu proběhla tradiční
Noc s Andersenem). Ve třídách uspořádali výstavy knih,
které vydávají různá nakladatelství (přinesli převážně knihy z nakladatelství Albatros). Výstavka knih podpořila
oslavy výročí založení tohoto nakladatelství.
Čtení žáků celé školy podporují i pravidelné návštěvy
Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Jako první se do knihovny vydali druháčci. Zde se hravou formou seznamovali se
spisovateli, s básníky a s ilustrátory dětských knížek.
Společnými silami vytvořili leporelo k pohádce Červená
Karkulka. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak se druháčci
stačili pokochat podzimními krásami Staré Příbrami.
Lásku ke knihám podporujeme i společnými chvilkami,
kdy do školy zveme milé návštěvy. Na svátek Havla mezi
žáky zavítala paní učitelka Mgr. Anna Kadlecová. Pro děti
měla pečlivě připravený program s podzimní tematikou.
Poutavě nás provedla zvyky, pranostikami, básničkami
a povídkami, jenž jsou spojeny s podzimem. Žáčci předvedli pokroky ve čtení, psaní a přednesu. Paní učitelce pogratulovali k významnému životnímu jubileu. Moc děkujeme
za milou návštěvu a těšíme se na další setkání. Příště
s vůní perníčků ☺.
Barevný podzim s krásnou knihou
přejí žáci a paní učitelky

Vycházka k Octárně
Poslední den před podzimními prázdninami se vydali žáčci druhé třídy na přírodovědnou vycházku k Octárně.
Během cesty plnili pohádkové a přírodovědné úkoly. Obdivovali krásy a vůně podzimní přírody. Připomněli si zásady chování v CHKO Brdy. U Octárny krátce posvačili a pokračovali turistickým tempem různými zákoutími obecnických míst. Cestou do školy se zastavili u významných budov a památek Obecnice (kostel sv. Šimona a Judy, Spolkový dům, fara, Obecní úřad…). Pozvání na vycházku přijali
manželé Kopeckých. Moc děkujeme a těšíme se na další
výpravu za poznáním.
Mgr. Jana Pokorná, tř. učitelka,
a Klára Vöröšová, asistentka pedagoga

„Dušičky“
Dne 1. listopadu 2019 si žáci 1. stupně Masarykovy
ZŠ Obecnice a předškoláci MŠ Obecnice připomněli tradice
a zvyky svátku „Dušičky“. Společně se všichni sešli v tělocvičně. Po zhlédnutí dokumentu Naše tradice seznámili
ostatní se zvyky v rodinách. Poté probíhala výuka ve třídách. Třídní učitelé si pro žáky připravili zajímavý program. Celý den byl zakončen návštěvou místního hřbitova, kde žáci rozsvěcovali svíčky a vzpomínali na své předky.
Mgr. Eva Bízová

Bezpečně na silnici!
Dne 4. 11. 2019 se naše školní tělocvična
proměnila v dopravní plochu. Podlaha se změnila v silnici s křižovatkami, dopravními
značkami a přechody. Najednou se tu objevily
proškolené osoby, které se staly účastníky
dopravního provozu. Vidět jsme zde mohli motoristy
v elektrických autíčkách a na elektrických motorkách,
(pokračování na str. 5)
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Bezpečně na silnici!
(dokončení ze str. 4)

chodce, kteří trpělivě čekali, až naskočí zelený panáček
na semaforu a samozřejmě nesměli chybět ani páni policajti, kteří hlídali dodržování dopravních předpisů. A kdo
byly ony šikovné a proškolené osoby? Naši žáci 1. - 3. tříd
společně s dětmi z mateřské školky. Děti chodily po skupinkách a postupně si na vlastní kůži vyzkoušely popsané
situace. Dopoledne s mobilním dopravním hřiště se velmi
podařilo.
Miloslava Kotápišová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jelení říje
Začátek školního roku jsme ve školní družině rozjeli
opravdu naplno. Hned v zářijovém měsíci jsme se rozhodli
důkladně prozkoumat tajemství „Jelení říje“. A tak jsme
25. 9. vyrazili společně na lesní správu za lesní pedagožkou Ivou Kolerusovou. Ta pro nás nachystala velmi zajímavý a hlavně zábavný program. Dozvěděli jsme se základní znaky říje, rozdíl mezi rohy a parohy, poslechli jsme si
„troubení jelenů“ apod. Dokonce jsme si v praxi vyzkoušeli souboj jelenů a hon, na kterém nechyběl ani opravdický
lovecký pes.
(pokračování na str. 6)

„Pracujeme společně“
V úterý 5. 11. 2019 žáci 3.
třídy pod vedením své třídní
učitelky Mgr. Evy Bízové pozvali své rodiče do školy. Společně zasedli do školních lavic a ve skupinách řešili dané
úkoly ze všech vzdělávacích
oblastí. Žáci se svými rodiči
počítali, řešili slovní úlohy
z matematiky, řadili slova dle
abecedy, tvořili věty s různými významy mnohoznačných
slov, opakovali druhy vět,
v encyklopediích poznávali
dané houby, stříhali, lepili
a vybarvovali. Na závěr společně vytvořili obraz pohádkového lesa. Přestože bylo
u práce rušno, rodiče i děti si společnou práci užili.
Zhodnocení slovy učitele: „Jsem ráda, že si rodiče udělali
čas, vrátili se do školních lavic a zažili si dnešní vyučování
na vlastní kůži. Děkuji.“
Mgr. Eva Bízová
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Dětský halloweenský ples
Druhou akcí v říjnovém měsíci byl Dětský halloweenský
ples. Ten se konal ve čtvrtek 31. 10. v místní Staročeské
hrobce. V odpoledních hodinách se sletěl rej strašidel
a nemrtvých z celého okolí. Všichni si užili zlotřilé soutěže
a netopýří tance. Celým plesem nás hlásně provázel DJ
Kostlivec Zimi, který věděl, jaké vřískoty pustit… Čtyři
Zombie čáry se postaraly o smrtelně soutěžící disciplíny
a odměnové havěti. Akce se vydařila na výbornou, sejdeme
se zase za rok, až nám „Pradědpír“ dá znamení…
ŠD

Den stromů
Ani v říjnu jsme nezaháleli.
Tento měsíc nám přinesl akce
hned dvě. První akcí byl „Den
stromů“, který proběhl v pátek
18. 10. Program si pro nás připravila opět lesní pedagožka Iva
Kolerusová, se kterou jsme se
sešli na místní lesní správě a
společně jsme vyrazili do lesa.
Na kraji lesa jsme si ujasnili
pravidla, která se mají v lese dodržovat. Řekli jsme si, co se smí
a co naopak nikdy v lese nesmí
provádět. Následoval vstup do
lesa, kde jsme poznávali stromy,
listy, šišky a naučili jsme se měřit stromy, díky čemuž jsme
zjistili jejich stáří a výšku... Dokonce jsme si zahráli dvě
hry. V první hře jsme se naučili, co stromy dělají, když přijdou živelné pohromy. V druhé hře jsme si vyzkoušeli výřez mladých náletů borovic. Na závěr programu nás lesní
pedagožka ocenila odznáčky. Touto cestou bychom rádi poděkovali lesní pedagožce Ivě za skvěle připravené programy, které byly velmi poutavé, zábavné a hlavně naučné.
Moc děkujeme…

SBĚR PAPÍRU
25. 11. – 29. 11. 2019
do 8.00 hod.
Sběrné místo:

Zahrada školy – kolna
Prosíme roztřídit zvláš papír a karton,
strhat obaly z knih, nebalit do odpadkových pytlů
– jen svázat
Děkujeme

Srdečně Vás zveme na

úterý

26. 11. 2019
od 6.30 do 16.30 hodin
v budově školní družiny
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Dne 17. 10. do MŠ
přijela paní pracovnice z OFČR. Pro
mladší děti byl program s názvem „Krteček a kamarádi.“
Malé Berušky zjistily, jak vypadá
opravdový krteček,
čím se živí a co
chutná jeho kamarádům zajíčkovi,
ježkovi a mnoho
dalších zajímavostí. Pro starší děti ze
třídy Žabiček byl
program s názvem„Cestování v čase.“
Společně jsme se přenesly do pravěku, kde se potkáme
s dinosaury. Jako pravěcí lidé si ulovíme potravu a poté se
vydáme po časové ose do středověku, abychom si přiblížili
život králů i chudiny. Na závěr děti měly možnost pohladit
si opravdové mláátko, ježka.
S dětmi jsme se společně vydali do Příbramského divadla
na představení „Maxipes Fík.“ Představení bylo pěkné,
děti sledovaly vše se zaujetím, reagovaly spontánně na
všechny výkony herců. Své zážitky jsme kreslili a malovali odpoledne v MŠ.

22. 10. odpoledne se rodiče se svými dětmi setkali ve školce, aby si společně vytvořili podzimní výzdobu. A co všechno šikovní rodiče vytvořili? Srdce z mechu a přírodnin,
lva, krále zvířat s hřívou z barevného listí, podzimního
skřítka a mnoho dalších inspirativních výrobků, které
jsme mohli obdivovat. Nechybělo občerstvení a vzduchem
se nesla příjemná podzimní nálada.

Jako každým rokem, tak i tento jsme s dětmi oslavily 1. 11.
Halloween ve školce v dopoledních hodinách. Všechny děti
přicházely do školky v maskách čarodějů, čarodějnic,
duchů, netopýrů, zombie, dýní či různých strašidel. Tyto
masky dodaly tomuto dni výjimečnou atmosféru. V odpoledních hodinách se starší děti vydaly do Staročeské hospody, kde si pro ně paní vychovatelky z družiny připravily
spousty her a krásných odměn.
(pokračování na str. 8)
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MŠ (dokončení ze str. 7)
I tento měsíc si pro nás slečna z Lesů ČR připravila program „Barvy lesa“ pro Berušky. Pro děti bylo připraveno
malování přírodninami, prohlídka lesní správy, osahání
kůží, paroží a zubů zvířátek.

Pro starší děti byl připraven program na téma „Podzim
v lese.“ Starší Žabičky měly také možnost prohlédnout si
lesní správu, na malou chvíli se proměnily ve veverky, které si dělají zásoby na zimu a mnoho dalších zajímavých aktivit. Na závěr přišel čtyřnohý kamarád, kterého si děti
mohly pohladit.

podložky, ze kterých jsou vybudovány cesty. Vše proběhlo
na ZŠ v tělocvičně, kde se děti proměnily v opravdové řidiče aut, čtyřkolky, policisty a vzorné chodce.

Mateřská škola
Obecnice
Vás srdečně zve na

Na začátku listopadu nás úplně
poprvé přijelo navštívit dopravní
hřiště. Cílem mobilního dětského
dopravního hřiště je, aby si děti
osvojily základy
bezpečného pohybu v silničním
provozu. Mobilní
dětské dopravní
hřiště tvoří světelné semafory,
dopravní značky
a protiskluzové

26. 11. 2019
od 7 do 16 hodin
v MŠ - třída Žabiček
Následující den doprodej výrobků.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Provozní doba Spolkového domu vypadá následovně:
Pondělí
8.00 – 12.00
12.30 – 18.00 hod.
Úterý
8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Středa
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Čtvrtek
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Pátek
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pokud se v knihovně nenacházím a není na dveřích uveden
důvod nepřítomnosti, volejte, nebudu daleko (mohu např.
vyzvedávat děti na kroužky) a co nejrychleji přiběhnu.

Co se událo…
Dne 31. října se konala dětská halloweenská party v místní Staročeské hospodě. Zúčastnila se strašidýlka ze školky
i ze školy. Na sále bylo opravdu veselo, hudba hrála, děti
hýřily a rejdily, až se hospoda v základech otřásala. Každé
strašidýlko si za své taneční umění a šikovnost při soutěžích odneslo domů odměnu.
Čtvrtek 31. října byl opravdu nabitý. V 17 hod. jsme se sešli v knihovně, abychom nadýchali dušičkovou atmosféru
s paní Mgr. Hankou Szabad. Čas „Dušiček“ není jen časem
uctívání památky našich blízkých zemřelých, ale je to také
čas očisty, zbavování se všeho, co nás tíží a již to nepotřebujeme.
Přednášky s paní Szabad jsou velmi žádané a oblíbené,
a tak jsme se domluvily na dalším sezení 28. ledna 2020.
Tentokrát na téma „Magie kamenů“.

Co nás čeká v listopadu
Dne 27. listopadu v 16.30 hod. nás ve Spolkovém domě
navštíví paní Petra Cimrmanová, aby nás, křehké dámy,
zasvětila do tajemství krásné a svěží pleti. Představí nám
několik produktů značky Mary Kay. Poví nám, jak správně
o ple pečovat, abychom jí nepřitížily. Kdo bude mít zájem,
může odejít domů nalíčený. Prosím zájemkyně, aby se předem ohlásily v knihovně nebo volejte, pište na 722 724 881.

Co nás čeká v prosinci
Dne 6. prosince od 16.30 do 19.30 hod. se v knihovně uskuteční „Náramkový workshop“ pod vedením Tonyem
Handmade. Přijte si navléknout originální náramek
z minerálních korálků a udělejte radost sobě nebo někomu
blízkému. K dispozici bude spousta korálků a komponentů. Cena jednoho navlečeného náramku je 250 Kč. Protože je omezený počet míst, prosím rezervujte si místo na tel.
606 674 821.
Jsem moc ráda, že je zájem o výlet na hrad Křivoklát,
i přes to, že ho každý zná. Odjezd od Spolkového domu
je 7. prosince v 8.00 hod. ráno. Po příjezdu na Křivoklát
si dáme svařáček na zahřátí a v 10.00 hod. nás čeká prohlídka hradu. Po prohlídce se posilníme v restauraci a poté
se přesuneme zpět na nádvoří hradu a budeme si užívat

vánoční atmosféru na jarmarku. Návrat do Obecnice je
plánován mezi 16.00 – 17.00 hod. nebo i déle, pokud se nám
tam bude líbit. Cena prohlídky hradu je 150 Kč/dospělí,
110 Kč/senioři nad 65 let, děti do 6 let zdarma a nad 6 let
110 Kč. Vstupné na akci „Královský advent“ je 80 Kč
/dospělí, 60 Kč/děti. Cena za dopravu do 150 Kč/osobu.
K obědu se můžete těšit na svíčkovou – cena 150 Kč. Peníze
budu vybírat v den odjezdu před autobusem nebo v autobuse.
Dále nás v prosinci čekají
zpívánky. I letos se naše
obec zapojí do projektu
„Celé Česko zpívá koledy“. Každý, kdo rád procvičuje hlasivky, je srdečně zván 11. prosince od
18.00 hod.
I v prosinci se můžete
těšit na přednášku. Tentokrát proběhne promítání
na téma „Duše Karpat“.
Vyprávět o panenské přírodě nám bude pan Miroslav Rambousek.
Přednáška se bude konat
ve Spolkovém domě v pátek 12. prosince od 17.00 hod.
Vyrábíte rádi? Přijte si
18. prosince v 17.00 hod.
vyrobit svíčku ze včelího
vosku. Prosím, aby se zájemci hlásili v knihovně nebo na
tel. 722 724 881 do 16. prosince, a vím, kolik vosku
a propriet zajistit. Dle toho
se také bude odvíjet příspěvek na materiál (odhaduji,
že nepřekročí částku 100 Kč). Podávat se bude domácí medovina. Účastnice mohou donést vzorky cukroví, svařák
nebo punč. Na závěr akce proběhne vyhlášení nejlahodnějšího cukroví a výherkyně si domů odnese malý dárek.

Kroužek VŠEZNÁLEK
Se začátkem listopadu nám začal i všeumělecký kroužek.
První hodinu jsme věnovali výrobě lampionků, děti trhaly,
stříhaly, lepily se, odlepovaly se. Zkrátka zalepená a obarvená byla celá knihovna. I přes to, že nás podzimní nálada
ještě neopustila, začali jsme s dětmi s vánoční tematikou.

Začal nám už i Všeználek pro děti ze ZŠ. Ten se bude
konat každé úterý od 15.00 do 16.00 hod. Děti můžete
přihlásit i nyní v knihovně nebo v družině.
(pokračování na str. 10)
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KNIŽNÍ UPOUTÁVKA
„Bylo by dobré zjistit, jestli Patty vlastnila nějaké registrované zbraně.“ „Nebo neregistrované. Pokud chtěla mít pořádnou ochranu proti nebezpečí z ulice, mohla porušit zákon. Víš, jak je to s povolením nosit zbraň.“ „Filmové hvězdy, milionáři a šerifovi kamarádi." „Určitě ne zdravotní
sestra bez peněz. Byla to žena, která vyrůstala na ranči,
Alexi. Neměla dobré vztahy s otcem, vyřadila se z normálního společenského života a předsevzala si, že se bude bránit. Rick o ní mluví jako o ztělesnění ženy z dob dobývání
Západu. Dovedu si ji představit. Dvaadvacítka není nijak
velká, aby se nevešla do dámské kabelky. Armbruster ji
napadl a ona byla připravená. Možná z toho dokonce měla
zpočátku dobrý pocit.“ Ztichl. Nemělo smysl to dále rozvádět. Zastřelil několik mužů ve Vietnamu a pár ve službě. Já
jsem ukončil jeden život. V sebeobraně, o nutnosti nebylo
třeba diskutovat. Jsou ale chvíle, kdy na to musíte myslet.
Myslet na děti, které ten psychopat nikdy nezplodí. „Nosila
to celé roky v sobě,“ pokračoval. „Pak onemocněla, ztratila
zábrany a své tajemství vysypala Tanye.

…
„Kdy byl Jordan zabit?“ „Podle odhadu
před osmi až patnácti hodinami. Nikdo
si nevšiml žádného návštěvníka, což
odpovídá místu činu. Severní okno bylo
otevřené a marast pod ním byl trochu
rozrytý, ale otisky nohou se rozeznat
nedaly. Jordana objevili, protože nechal puštěnou hudbu –
hlasitě, jako vždy, když byl doma. Sousedé odvedle uvedli,
že to bylo pro něj typické a že si na něj spousta lidí stěžovala, ale domácí je ignoroval. Vždycky to dopadlo tak, že někdo bušil Jordanovi na dveře tak dlouho, až Jordan nakonec hudbu vypnul. Tentokrát ale nic nefungovalo a oni zavolali policii.“ …
Pokud Vás zajímá celý napínavý příběh knihy „Posedlost“ od Jonathana Kellermana, je k zapůjčení u nás
v knihovně.
Veronika Hemrová

Divadelní představení Charlotta Garrigue Masaryková
V pátek 25. října 2019 v sále Staročeské hospody předvedla Umělecká skupina Česká duše komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice Masarykových
s názvem Charlotta Garrigue Masaryková - Američanka,
která se stala Češkou. Pořad byl provázen lidovými českými, moravskými a slovenskými písněmi v doprovodu kytary Leoše Valigurského. Režisérka, autorka textů, průvodního slova a příběhů paní PhDr. Marie L. Neudorflová,
po roce 1968 skončila v emigraci. Historička a politoložka,
která se specializuje na české dějiny 19. století, osobnost
T. G. Masaryka, dějiny ženského hnutí. Vydala například
úctyhodné práce České ženy v 19. století, Masaryk - demokrat, První dámy… osud? ... poslání?, Masaryk - politický
myslitel aj. Její práce o Charlotě G. Masarykové a předvedený pořad vypráví o ženě, která provázela T. G. Masaryka
životem dobrém i zlém, účastnila se s ním veřejného života, život ji postavil před mnohé těžkosti i tragédie, které
nesla s ohromnou statečností. Dopisy, které sdílela se svou
dcerou Alicí, přednesené v tomto pořadu připomínají,
že tyto vlastenky jsou právem vzpomínány.
Komponovaný pořad neměl takovou návštěvnost jako divadelní představení, které proběhlo ve Staročeské před nedávnem, ale ti, co přišli si určitě odnesli hezký zážitek i poučení.
bs

Současný evropský šperk
Výstava s tímto názvem probíhá až do 25. února 2020 v Galerii České spořitelny v Praze
v Rytířské ulici. Exponáty vystavené ve 12ti vitrínách jsou zapůjčené ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově. V posledních třiceti letech se konají mezinárodní sympozia šperkařů
v Turnově, v místě se stoletou tradicí broušení drahokamů a zlatnictví. Ale nejen tam, i na
dalších místech v zahraničí probíhají sympozia s touto tématikou. Na výstavě jsou prsteny,
brože a náhrdelníky, které se dají nosit, ale také objekty zvláštní až utopické, experimentální.
Jsou stříbrné, skleněné, mosazné, dřevěné, kovové, plastové, všechny zdobené rozličnými drahými kameny. Musím ale konstatovat, že klasické šperky se mi líbí víc! Na stěnách po obvodu
místnosti jsou obrazy z některých sympozií, které zachycují umělce při práci.
Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.
E.T.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Valtice – hlavní město vína
Tři starečci kvapíce stihli města lem: nelsou-li to Valčice,
kynoucí nám třem. Co vás těší nejvíce, když dojdete sem?
Révu mají Valčice, vínorodá zem! Rybníků zde trojice, břeh
kryt palachem: zde končily hranice a moravská zem! Dnes
za městem hranice, držme proti všem: dnes jsou naše
Valčice, zde moravská zem! Srazte, děti, sklenice, k čertu
se smutkem: zdrávy bute Valčice a moravská zem! Pod lipami silnice, do Lednice jdem: na shledanou Valčice, vínorodá zem! Tak těmito verši popsal básník Petr Bezruč
ve své básni „Valčice“ z básnické sbírky Slezské písně jihomoravské Valtice, ležící na hranici mezi Moravou a Rakouskem. Ulicí Petra Bezruče jsem se pomalým krokem
blížil od železniční stanice k historickému centru města,
užíval si nádherného velikonočního počasí a v hlavě se mi
postupně začal rodit nový plán mého výletu. Původně jsem
chtěl navštívit dominantu města – barokní zámek, ale byla
by škoda strávit část slunečného dne prohlídkou zámeckých komnat, tu si nechám na jindy, pro tentokrát se budu
věnovat vinařství, vinné révě, hroznům a vínu. ☺ Vinařská obec Valtice se se svými 23 viničními tratěmi nachází
v Mikulovské vinařské podoblasti, která je součástí Moravské vinařské oblasti. O pěstování révy v jižních oblastech Moravy lze s jistotou hovořit již při umístění římského vojenského tábora u nedalekého Mušova na konci
2. století n.l. Po příchodu Slovanů do oblasti v 5. století
byly již vinice trvalým prvkem v krajině. První písemné doklady o valtickém vinařství pocházejí ze 13. a 14. století.
Ve valtických listinách a privilegiích je např. zachována
zmínka, že 24. dubna 1344 odprodal Ulrich z Valtic své vinice bratřím z Rauhenštejna. V roce 1855 byl ve Valticích
založen místní spolek pro zemědělství a vinařství, který se
především uplatnil v propagaci valtického vinařství, jenž
se v konkurenci dolnorakouských vín těžce prosazovalo do
popředí. Velký rozmach vinařství nastal po připojení Valtic
k Československé republice v roce 1920, kdy nově vzniklá
společnost Société Vinicole převzala do své správy Křížový
sklep. Společnost se specializovala na výrobu sektu tradičním francouzským postupem, se kterým sklízela úspěchy
na světových vinařských výstavách a mezinárodních soutěžích. Po všeobecná stagnaci vinařství v důsledku 2. světové války došlo k dalšímu rozmachu valtického vinařství
v 60. letech 20. století. Tehdejší Státní statek Valtice začal
specializovat jednotlivá hospodářství a jedno z nich zaměřil na výrobu vína. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a valtická vína se stala nejvyhledávanější v Československu. A tento trend pokračuje i v současné době. Z Náměstí Svobody v centru města jsem vyrazil směrem
ke Střední vinařské škole, založené v roce 1873, jediné škole v České republice se studijním oborem vinohradnictví,
zaměřeným na pěstování a ochranu révy vinné a zpracování hroznů. Od školy jsem uličkou došel ke vstupu do Valtického podzemí, unikátního labyrintu obnovených částí
historických měšanských sklepů, jejichž vznik je datován
už od roku 1289 v souvislosti se založením kláštera minoritů. V těsném sousedství tohoto podzemí se nachází sídlo
společnosti CHÂTEAU Valtice – Vinné sklepy Valtice, a.s.,
která se může pochlubit již zmiňovaným Křížovým sklepem, který nechal v roce 1640 vybudovat vládnoucí rod
Lichtensteinů. Patří mezi největší křížové sklepy v České
republice, jeho monumentální hlavní šíji dlouhou 136 metrů křižuje 90 metrů dlouhé rameno. Sklep pojme přes

Výhled na Mikulov a Pálavu

Výhled z Reistny na Valtice

1 milion litrů vína uloženého v dubových sudech i nerezových cisternách. Po trase naučné stezky jsem okolo ukázkové vinice Střední vinařské školy ve Valticích, vysazené
v letech 1998–1999, došel ke klasicistní kolonádě nazývané Reistna, postavené v letech 1817–1823 v podobě řeckého triumfálního oblouku s dvanácti korintskými pilíři.
V pokladně jsem si koupil vstupenku, nechal si dolít skleničku a vystoupal jsem na plochou střechu kolonády pokochat se výhledem do kraje. A ten opravdu stojí za to – na
východě lze spatřit vrcholky Malých Karpat, severním
směrem lze přehlédnout téměř celý Lednicko-valtický areál
a vinicemi obklopené Valtice, západní straně pak dominuje
Dietrichštejnský zámek v Mikulově, nad ním se vypínající
Svatý Kopeček a výrazná hradba Pálavských vrchů. Na jihu
lze spatřit rakouský Schattenberg. Vyrazil jsem tímto směrem, nebo kousek za hranicemi stojí nevelká rozhledna
Barfußweg, ze které je ale úchvatný pohled na nekonečné
vinice na trojmezí Česka, Rakouska a Slovenska. Cestou
mezi vinicemi jsem pak vyrazil zpět k Valticím a po necelé
hodině jsem přes zámeckou zahradu došel až k zámku. Zde
jsem nemohl vynechat návštěvu unikátního Zámeckého
sklepa z roku 1430, který patří mezi nejstarší vinné sklepy
v Evropě. Prohlídku lze absolvovat samostatně (bez degustace) či s výkladem průvodce a degustací. Já jsem zvolil
druhou možnost. ☺ V historických prostorách valtického
zámku se dále nachází Salon vín, unikátní vinařský projekt se stálou celostátní výstavou vín, kde lze ochutnat
vína ze všech vinařských oblastí Čech a Moravy. „Já jsem
pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej
oživuje oheň… Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse
jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum… Kdežto když
nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku… stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás
přivede do povznesené nálady.“ (Sókratés, řecký filozof)
Z Valtic, hlavního města vína,
V á s v š e c h n y z d r a v í Martin Jarolímek

12

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Listopad 2019

LÉKAŘ A VY • Degenerace blahobytem
V současné době žijeme v blahobytu. Většina
z nás má kde bydlet, má co jíst a pít, má práci
a volný čas. Život nám zpříjemňují moderní technologie,
o kterých si mohli naši rodiče nechat jen zdát. Můžeme si
žít v klidu a pohodě, máme mnoho moderních aplikací, které za nás mohou zapnout na dálku topení, objednat nákup
domů, zapnout televizi, pračku nebo myčku, převezmou
řadu úkonů při řízení auta… Mění se systém komunikace,
informace získáváme jinak než dřív, současný člověk tráví
denně řadu hodin s počítačem nebo mobilním telefonem.
Nevedeme debaty z očí do očí, neučíme se od sebe navzájem, mění se mezilidské vztahy a schopnost přemýšlet a vymýšlet. Ale současně roste počet případů depresí nebo
úzkostí. Desítky tisíc let jsme se učili, jak přežít, jak spolupracovat, jak řešit každodenní běh života. Prvotně bylo
nutné poznat, co mi ublíží, co pomůže, poznat varovné signály, které zvíře je nebezpečné, co se dá jíst, co ne, co se
stane, když zmoknu a prochladnu. Člověk zjistil, že přežití
je jistější, když je ve skupině. Vznikly klany, rodiny, osady,
města… Dodneška máme v sobě zakódováno, že muž sháněl potravu, musel se pohybovat v krajině, orientovat se,
žena se starala o děti a domácnost a už v jeskyni, stanu
nebo jiném obydlí. Dodneška mají muži obvykle lepší orientaci, lépe rozumí mapám, žena si rychle všimne, že v domácnosti nejsou věci na svých místech. Člověk se během
vývoje naučil chápat mimoslovní signály, poznal, že přijde
něco nepříjemného. Z evolučního hlediska je potřeba, aby
lidstvo stále procházelo nějakou nejistotou, protože mentálně může růst jen při přemýšlení a řešení problémů. Ale
problémy dneška jsou často na hony vzdálené těm existenčním, máme dost přátel na facebooku nebo dostatečný
počet lajků???, bude dostatečný signál a dost rychlý inter-

net??? Uzavřeme-li se do sociálních sítí, můžeme ztratit
řadu se svých přirozených instinktů. Podkopávají se mezilidské vztahy, lidé spolu méně mluví, neumějí se zamilovat,
uvažovat v širších souvislostech. Rozvíjející se dětská mysl
má tři neurologické procesy. První je získávání informací.
Z knih, naučných pořadů, z internetu. Druhý je vědomost,
jak informace uplatnit v praxi. V této fázi vznikají v mozku neurologické trasy. A třetím procesem je moudrost, kterou člověk získává řešením chyb a následků pomocí komunikace, při které se propojují mozková centra. Sociální sítě
narušují všechny tři procesy. Vytvářejí v mozku mechanismy, které jsou návykové podobně, jako užívání drog.
Ale abychom nevylili s vaničkou i dítě. Jsou mezi námi
lidé, kteří fyzicky nemohou do společnosti, lidé, kteří prostřednictvím sociálních sítí komunikují se vzdálenou rodinou, lidé postižení… Pro ně jsou moderní technologie záchrana. Ale pokud někdo řeší jen to, co měl na talíři nebo
co komu sluší, je to výplach mozku. Klidně ukazujeme
cizím lidem své soukromí a je snadné si zjistit, kde jste,
co děláte, kolik máte peněz, co vás zajímá… A nabídnout
vám mraky věcí a zážitků. Žádný vynález není ve své podstatě špatný. Nebezpečným se stává ve chvíli, kdy se dostane do rukou, které s ním neumí zacházet. Dobrý sluha, zlý
pán. A tak je to se všemi počítači, tablety, mobily, televizemi, kuchyňskými spotřebiči… Věci, kterými se obklopujeme, by měly v první řadě sloužit nám. Je to opravdu tak?
Nebo už jsme překročili hranici a stali se otroky svých
vlastních přístrojů? Čas, který vyplýtváme, nikdy nedostaneme zpět.
S přáním klidného nekomerčního adventu
upravila z veřejných zdrojů
Drsvo

17. listopad
Před třiceti lety jsme
si po dlouhé „době temna“ zase mohli vyzkoušet svobodu projevu,
shromažování, cestování… Nemuseli jsme
se nejdříve opatrně rozhlédnout, než jsme otevřeli pusu. Ale současně platilo: „Nesouhlasím s Tvým názorem,
ale udělám všechno pro to, abys ho mohl říkat“. A tak šel
čas s dobrými i špatnými zkušenostmi, výsledky i politiky.
Přišel mobilní telefon, počítače, internet, sociální sítě,
hoax nebo fake news. A taky snahy zkreslit to, co bylo. Dozvěděli jsme se před několika dny, že okupace v šedesátém
osmém nebyla vlastně žádná okupace a většina jejích obětí
byly ve skutečnosti oběti dopravních nehod. Naštěstí ještě
jsou mezi námi Ti, kteří si následky poranění střelnou
zbraní nesou na svých tělech od roku „68“ dosud, a ještě
jsou rodiny s fotkami svých blízkých s černou páskou.
A tak jsme se dočkali pokusu o omluvu. Omluvu za to,
že veřejnost a media pochopila slova tak… jak byla myšlena. Ale co až tihle neoddiskutovatelní svědkové nebudou?
Nám starším nezbývá, než si pamatovat a těm mladším při-

Ilustrační foto
Zdroj internet

pomínat, že rohlík sice byl asi za 30 haléřů, ale stovky lidí
zaplatili svým životem za to, co je dnes pro všechny, a mladé obzvláš, normální součástí života. Pokusili se vycestovat do jiné země, žít tam, pracovat, studovat… Jen se tomu
říkalo nelegální překročení stání hranice. Prosím nezapomeňme, že vězení, by by se tvářilo jako ze zlata, je pořád
jen vězení.
Evas
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TJ Slavoj Obecnice

STOLNÍ TENIS

Čtyřboj Slavoj Obecnice vs. Sokol Příbram vyzněl jasně pro Slavoj
Zdravíme všechny čtenáře obecnického zpravodaje. Pojme se podívat na naše výsledky v uplynulém měsíci. V něm
se shodou okolností potkali dva největší oddíly okresu Příbram napříč všemi soutěžemi. Postupně se utkali „A“ týmy
Slavoje Obecnice a Sokolu Příbram, které se rozešli smírným výsledkem 9:9. „B“ tým Slavoje pak přejel „B“ tým
Sokolu v poměru 10:1. „C“ tým Slavoje zvítězil ještě drtivějším rozdílem 17:1 a nakonec souboj „D“ týmů obou oddílů vyzněl pro Obecnici v poměru 13:5.

Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Žebrák
body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 3, Petráň 2,
Hála 2, Steiner P. 2

10:7

„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Slavoj Obecnice – Sokol Příbram „A“
body Obecnice – čtyřhry 1, Dlouhý 3, Srch 2,
Tůma 2, Herink 1

9:9

Petr Steiner a Tomáš Lukeš při vítězné čtyřhře se Sokolem Žebrák

TJ Olešná – Slavoj Obecnice „B“
1:10
body Obecnice – čtyřhry 2, Hála 3, Lukeš 2,
Pilecký 2, Steiner F. 1
TTC Příbram – Slavoj Obecnice
„B“ 10:8
body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 3, Steiner F. 2,
Petráň 1, Hála 1

Radek Tůma si v tomto zápase poradil s Mrázem ze Sokola Příbram

Slavoj Obecnice – ST Benešov „A“
body Obecnice – Dlouhý 4, Srch 3, Herink 1

8:10

KST Rakovník „C“ – Slavoj Obecnice
2:10
body Obecnice – čtyřhry 2, Dlouhý 3, Srch 3, Tůma 1,
Herink 1
KK Rakovník – Slavoj Obecnice
body Obecnice – Herink 1

10:1

Ta b u l k a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

STC Slaný A
TJ Sokol Rudná A
TJ Sokol Příbram A
ST Benešov A
TTC Kladno B
TJ Tatran Sedlčany B
TJ Sokol Nižbor A
TJ Sokol Mníšek p. Brdy A
TJ Slavoj Obecnice A
KK Rakovník
TJ Sokol Hudlice B
KST Rakovník C

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
4
4
3
3
1
1
2
0
0

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

0
1
1
2
3
2
2
3
3
5
6
7

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

69:35
62:41
64:34
64:58
51:43
56:43
58:50
53:59
47:59
44:57
26:69
24:70

19
18
16
13
12
11
11
6
6
6
1
0

„B“ tým Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Příbram „B“
body Obecnice – čtyřhry 2, Petráň 3, Hála 2,
Lukeš 2, Steiner P. 1

10:1

Ta b u l k a :
1. TJ Sokol Hořovice B
2. TJ Spartak Rožm. p. Tř. A
3. TJ Lokomotiva Zdice A
4. TJ Sokol Mníšek p. Brdy B
5. TTC Příbram
6. TJ Slavoj Obecnice B
7. TJ Chaloupky
8. SK Březnice A
9. TJ Sokol Žebrák
10. TJ Olešná
11. TJ Spartak Čenkov
12. TJ Sokol Příbram B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
6
5
4
3
3
3
3
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
1
1
2
3
3
4
4
4
6
6
7

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

70:27
66:33
67:38
59:53
55:54
55:48
54:51
49:52
49:57
29:67
31:69
35:70

21
18
18
15
12
10
9
9
9
3
1
0

„C“ tým Okresní přebor
Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Příbram „C“
17:1
body Obecnice – čtyřhry 2, Vinš 4, Lukeš 4, Král 3,
Podsedník 3, Brabenec 1
Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Drahlín „A“
12:6
body Obecnice – čtyřhry 1, Petráň 3, Lukeš 3,
Král 2, Brabenec 2, WO 1
Ta b u l k a :
1. TJ Tatran Sedlčany C
2. TJ Tatran Sedlčany D
3. TJ Slavoj Obecnice C
4. TJ Sokol Hluboš-Paseky A
5. TJ Sokol Voznice A
6. TJ Sokol Drahlín A
7. SK Klučenice A
8. SK Chraštice A
9. SK Březnice C
10. SK Březnice D
11. TJ Sokol Příbram C
12. TJ Spartak Čenkov B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
4
4
3
3
2
2
2
1
0

0
1
1
0
0
1
1
3
1
0
0
0

0
0
2
3
3
3
3
2
4
5
6
7

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

94:32
95:31
67:59
76:50
67:59
75:51
67:59
59:67
56:70
49:77
32:94
19:107

21
19
13
12
12
10
10
9
7
6
3
0

(pokračování na str. 14)

14

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Listopad 2019

TJ Slavoj Obecnice – Stolní tenis
(dokončení ze str. 13)

„D“ tým Regionální přebor 2. třídy
Slavoj Obecnice „D“ – Sokol Příbram „D“
13:5
body Obecnice – čtyřhry 1, Krátká 4, Steinerová 4,
Eršil 4
Slavoj Obecnice „D“ – Sokol Hluboš/Paseky „B“ 6:12
body Obecnice – čtyřhry 1, Steinerová 2, Eršil 2,
Samková 1
Ta b u l k a :
1. TJ Sokol Hluboš-Paseky B
2. TTC Příbram B
3. TJ Sokol Voznice B
4. TJ Sokol Drahlín B
5. SK Klučenice B
6. SK Chraštice B
7. TJ Spartak Rožmitál B
8. TJ Slavoj Obecnice D
9. SK Březnice E
10. TJ Sokol Příbram D

5
5
3
5
3
3
5
3
5
5

3
3
3
3
3
2
2
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
2
0
1
3
2
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56:34 10
64:26 10
43:11 9
55:35 9
32:22 9
34:20 6
50:40 6
25:29 3
10:80 0
9:81
0

Středočeská OPEN TOUR mládeže, 2. kolo
Králův Dvůr 28. 10. 2019
Ojedinělý projekt, kterého se pravidelně účastní více jak
100 stolních tenistů a tenistek to je STČ OPEN TOUR
mládeže. Na její 2. kolo do Králova Dvora se vydala i Vanda Steinerová a David Eršil, kteří udělali našemu oddílu
výbornou reklamu. Děkujeme a gratulujeme k dosaženým
výsledkům!

Vanda Steinerová v Králově Dvoře

Připomínka 10. ročníku
vánočních turnajů:
Neregistrovaní – pátek 27. 12. 2019
Registrovaní – sobota 28. 12. 2019
Bližší informace uvedeme v příštím
č í s l e z p r a v o d a j e.
Zdeněk Petráň

TJ Slavoj Obecnice
19. 10. 2019
TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy

3:6

Branky: František Větrovský (Radoslav Kubják) (0:3, 3:1, 0:2)
Petr Kozohorský (Karel Máša)
Adam Mrázek (Adam Lavička)
Tresty: Adam Mrázek - pozdní dohrání, 2 min
Karel Máša - hákování, 2 min

26. 10. 2019
Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice
Branky: Adam Lavička (Petr Kozohorský)
Petr Kozohorský (bez asistence)
Tresty: bez vyloučení

9. 11. 2019
TJ Slavoj Obecnice – HC Čerti Křepenice
Branky: Dušan Nikel (Zdeněk Uzel)
František Větrovský (Petr Kozohorský)
Josef Kubista (Dušan Nikel)
Tresty: Petr Kozohorský - hákování, 2 min
Dušan Nikel - podražení, 2 min
Adam Mrázek - hrubost, 2 min

5:2

(2:1, 2:0, 1:1)

3:3

LEDNÍ HOKEJ
Pohár - Skupina A - průběžné pořadí
Poř. Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stará garda Štětkovice
HC Genemusic
HC River Boys Zvírotice
HC Čerti Křepenice
AHC Nový Knín
HC Kačeři Příčovy
HC Bubák Chlum
DSK Daleké Dušníky
TJ Slavoj Obecnice
HC Huroni Vršovice
HC Votice
HC Miličín
HC Žabáci Solopysky

Z

V

R

P

Skóre

B

TM

10
9
10
10
10
9
10
10
9
9
9
10
9

10
8
7
5
6
5
4
4
3
3
2
1
1

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

0
1
2
3
4
3
5
6
5
6
7
9
8

64:16
71:20
57:40
67:46
46:51
59:29
41:35
38:50
45:37
26:60
45:70
23:74
12:66

20
16
15
12
12
11
9
8
7
6
4
2
2

36
28
40
56
48
40
59
57
54
26
18
54
26

(0:2, 1:1, 2:0)

Další utkání:
24. 11. od 18.25 Slavoj Obecnice – AHC N. Knín
29. 11. od 20.25 HC Votice – Slavoj Obecnice

UZÁVĚRKA prosincového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v úterý 10. prosince 2019
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TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ
Mladší přípravka
Podlesí/Bohutín – TJ Slavoj Obecnice
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Nečín

1:13
5:5

Mladší žáci
Sokol Vrtule Láz – TJ Slavoj Obecnice
TJ Slavoj Obecnice – TJ Ligmet Milín
TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál
Bohutín/Podlesí – TJ Slavoj Obecnice

4:6
:10
1:7
9:0

Starší žáci
Drahlín/Obecnice – Podlesí/Bohutín
TJ Sokol Daleké Dušniky – Drahlín/Obecnice
Drahlín/Obecnice – SK Březnice 1918
TJ Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice

7:4
0:22
7:3
6:0

Dorost
TJ Sokol Jesenice – TJ Slavoj Obecnice
4:2 (4:1)
branky: Ježek, Roušal P.
Matějka - Zapletal, Polák J., Locker - Prokeš - Roušal P.,
Roušal M., Štamberk, Ježek - Polák, Janák
střídali: Srch, Dieneš
Před utkáním jsme si řekli, co bychom dnes chtěli hrát.
I když nás čekal velmi silný soupeř, začali jsme hrát na tři
stopery v zadu. Bohužel se nám nedařila kombinace a ani
držení míče nebylo slavné. Utkání bylo plné soubojů.
Ze standardní situace soupeř vytěžil maximum a krásnou
hlavičkou nám uštědřil první zásek. Další dvě standardní
situace byly obdobné, pouze s tím rozdílem, že jsme si dali
dva vlastní góly. Další a to již čtvrtý gól do naší sítě byl
opět po naší chybě. To běžela teprve 36 minuta a já si přál,
aby už bylo o dalších 9 minut více. Nicméně jsme nic nezabalili a první náš úspěch byl ještě před poločasovým
hvizdem z kopačky Jardy Ježka. Po příchodu z kabin, začal úplně jiný fotbal. Hned ve 48 minutě po krásné akci
dovedl míč do soupeřovy branky Patrik Roušal. Během
Prvních 15 minut v druhém poločasu jsme měli hodně příležitostí a také větší držení míče. Bohužel poté se hra trochu srovnala. Další akce, které ještě stojí za zmínku je tyčka Kryštofa Janáka a pěkná kombinace Patrika Roušala
a Tomáše Prokeše, která skončila vedle branky. I když
v naší brance skončily 4 góly, Jonáš Matějka nás držel. Celkový výsledek neodpovídá předvedené hře. Vlastně jsme
dali regulérní 4 góly, nicméně výsledek byl opačný. Závěrem lze říci, že „umíráme“ na neproměňování šancí, kterých si vždy během zápasu vytvoříme hodně. Jsme jako
Slávia Praha. Když se ale tihle kluci, nebo alespoň někteří
z nich dostanou tam, co jsou dnes sešívaní (LM), tak budeme všichni moc pyšní.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál 0:1 (0:1)
Milis - Zapletal, Polák J., Locker - Prokeš - Roušal P.,
Roušal M., Ježek, Štamberk - Polák, Janák
střídali: Kadlec, Dieneš
Hrálo se o první místo a na hřišti to bylo vidět. Obě družstva hráli ve velkém nasazení a byl vidět i hezký fotbal.
První půle byla vyrovnaná, nicméně hosté dokázali vsítit
branku a my nikoliv. Ve druhé půli nám došly síly a hosté
byli více na míči z čehož pramenily brankové příležitosti.
Přesto naši borci dřeli až do závěrečných minut, ve kterých
jsme dokázali soupeře zatlačit před vlastní branku. Bohužel jsme míč do branky nedotlačili a prohráli nejmenším
možným rozdílem. I přes prohru si borci zaslouží obrovskou pochvalu za předvedený výkon.

SK Jince 1921 – TJ Slavoj Obecnice
2:5 (1:2)
branky: Polák D. 2, Matějka, Ježek, vlastní
Milis - Zapletal, Polák J., Štamberk - Prokeš - Roušal P.,
Roušal M., Matějka, Ježek - Polák D., Janák
střídali: Strniště, Dieneš
Musím uznat kvalitu soupeře.
Přestože jsou Jince na posledním místě tabulky, nehrály vůbec špatný fotbal. Jejich hrotový
útočník nám dělal velké problémy a myslím, že se o něm bude
Kubovi Polákovi a Honzovi Zapletalovi večer zdát. Ale pojme
k našemu výkonu. Rozjížděli
jsme se pomaleji a to i díky těžkému terénu. Od nějaké dvacáté minuty jsme hráli náš koukatelný kombinační fotbal,
který snesl kritické měřítko. Ve druhé půli , až na malý pětiminutový výpadek, jsme měli nad domácími navrch
a hrozili z nebezpečných rychlých útoků. Domácí kontrovali z brejkových situací, kde nás několikrát podržel výborně chytající Jirka Milis. Utkání jsme zvládli jak herně,
tak výsledkově a po zápase jsme si mohli opět zařvat výherní pokřik. Všem borcům k výkonu gratuluji.

Áčko
TJ Slavoj Obecnice – SK Tochovice "B"
2:3 (0:3)
branky: Hejnic 2
Dieneš - Šefl, Houžvička, Hrubý, Zapletal J. - Ježek, Kasl,
Hejnic, Polák D. - Valta, Stočes
střídali: Uzel, Janák, Kadlec
Věděli jsme, že nás čeká fotbalový soupeř. Chtěli jsme hrát
ze zabezpečené obrany a vyrážet do brejkových situací.
Bohužel jsme se v první půli nemohli dostat do hry a téměř
pořád jsme běhali bez míče. Je pravdou, že první vyloženou
šanci jsme měli my, ale Kuba Stočes po hříchu netrefil
odkrytou tochovickou svatyni. Do druhé půle jsme vyběhli
s tím, že nemáme co ztratit a nechtěli jsme soupeři darovat
vítězství zadarmo. Docela se nám to dařilo, hlavně díky
rychlým dorostencům doplněným rozumem našich starších hráčů. Dokonce jsme sahali po remízovém stavu, ale
brankář soupeře předváděl v závěru utkání bravurní
zákroky. I přes prohru si naši borci zaslouží uznání a respekt. Věřím, že v jarní části soutěže na výborné výkony
navážeme a ještě se porveme o nejvyšší patra tabulky.

David Musil
trenér mládeže, místopředseda TJ Slavoj Obecnice
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Tomáš Blaško
Dominika Pešlová

Nikola Kubjáková

Dominik Procházka
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