
Prosincové počasí v Brdech začíná trochu studit. Přituh-
lo. Ono se vlastně neděje nic zvláštního, v prosinci bývá
zima normální, většinou i napadne sníh. Zrovna na zemi
neleží a stromy ještě nemají slušivé bílé čepice, ale co není
se může rychle změnit i při psaní mého úvodníku. Ale co
napadlo a zrovna mne, je nějaká prosincová únava. Jestli
ještě doznívá proběhlá nepříjemná chřipka nebo je to úna-
va z letošního roku, sám nevím. Když se tak podobně cítí-
te, je třeba si pročistit hlavu procházkou po lese. Vyvět-
rat unavený mozek od každodenních informací, které
se na nás hrnou z tisku, televize, internetu nebo od lidí
v práci, doma či v hospodě. Na chvilku se odpoutáte, po-
sloucháte chřupání suchých větviček, vítr ve větvích
a najednou si uvědomíte, že se blíží čas vánoční. Vrátíte
se domů, hlava srovnaná, na věnci hoří druhá adventní
svíčka. Sednete do křesla a vzpomínáte. Jaké to bylo,
když jste býval tak malý, jako jsou vaše vnoučata, jak to
vypadalo o Vánocích, když vaše děti byly ještě dětmi, jaké
to bude, až vy budete takový jako ty malé děti. Vracíme se
přeci zpátky do dětství, že?  Nedávno jsem četl kdesi, že
známý milionář Steve Paul Jobs, (Apple...), který podlehl
zákeřné nemoci, před smrtí v nemocnici řekl: „V tuto
chvíli, když ležím na posteli nemocný, vzpomněl jsem si na
celý svůj život a uvědomuji si, že veškeré mé uznání
a bohatství, které mám, je vzhledem k blížící se smrti bez-
cenné. Můžete si najmout někoho, kdo pro vás řídí auto,
kdo pro vás vydělává peníze, ale nemůžete najmout někoho,
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Tradiční zpívání
u vánočního stromu

na Štědrý den
24. prosince

2019
začínáme

ve 22 hodin

Srdečně zveme
všechny

obecnické,
osečské i přespolní.

PŘIJĎTE S I
S NÁMI

ZAZPÍVAT
KOLEDY.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál

krásné a radostné prožití

svátků vánočních v kruhu své rodiny

a do nového roku 2020 vše nejlepší,

hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Josef Karas, starosta

kdo za vás ponese nemoc. Jak stárneme, jsme chytřejší
a pomalu si uvědomujeme, že hodinky za stovky i za stati-
síce ukazují stejnou dobu. Bez ohledu na to, zda řídíme
auto v hodnotě stovek tisíc nebo milionů, silnice a vzdále-
nosti jsou stejné a dosáhneme stejného cíle. Nevychová-
vejte své děti, aby byly bohaté. Naučte je být š�astné, takže
když vyrostou, budou znát hodnotu věcí, a ne jejich cenu.
S jídlem zacházejte jako s léčivem, jinak léky budou vaše
jídlo. Pokud chcete jít rychle, jděte sami! Ale pokud chcete
jít daleko, jděte spolu někým druhým.“ Je ale čas vánoční
a já chci ukončit úvodník trochu veseleji. Vyrazili jsme
kouknout na vánoční atmosféru do Dráž�an. Hned v Pra-
ze na Hlavním ztratila moje milá žena čepici, a to byl jen
začátek. V Dráž�anech, když odjel vlak, jsem zjistil, že
můj mobil se rozhodl cestovat až do Hamburku. Pacho-
lek. Dobrý člověk jej nalezl a dal stevardům v jídelním
voze a manželka hbitě vytelefonovala, že jej druhý den ti
dobří lidé vezmou z Hamburku do Prahy. Hezký dárek, že?
Čepice se ale sama nevrátila, museli jsme koupit na trhu
novou. V Dráž�anech jsem si ještě vysloužil novou bun-
du, protože se mnou přestal spolupracovat zip na té, kte-
rou jsem měl na sobě. No nakonec budou Vánoce, že?
V závěru zájezdu se ještě oblíbená kniha mé ženy rozhod-
la pokračovat do Bratislavy, a tak musím stihnout ještě
dárek pod stromeček. Přátelé, pokojné svátky vánoční,
ve zdraví užívejte života a hlídejte si mobily, knihy, čepice
a ty svoje. bs
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Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci prosinci a lednu.

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

Obecní úřad Obecnice

XVI. PYŽAMOVÝ BÁL
pátek 24. 1. 2020 v 19 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnici
Vstup 100 Kč  • Předprodej vstupenek na Obecním úřadě

NOČNÍ ÚBORY či MASKY VÍTÁNY!
Tradiční TANEČNÍ PŘEKVAPENÍ a SOUTĚŽE ☺

Srdečně Vás zve OU Obecnice a Divadelní soubor Skalka

Vážení spoluobčané,

čas nezadržitelně běží a mílovými kroky se přiblížily

vánoční svátky. 1. prosince jsme rozsvícením vá-

nočního stromku na návsi přivítali letošní advent.

Advent je čas očekávání a nejenom to... bilancuje-

me právě končící rok. Tento čas bychom měli využít

nejenom pro překotné shánění dárků, pečení vá-

nočního cukroví či velkého úklidu, ale měli bychom

si najít čas i na jeho příjemnější prožití, například

návštěvu divadel či koncertů. Čas vánoční je také

časem setkávání se svými nejbližšími, rodiči, dětmi,

vnoučaty, ale i se svými přáteli. Vůně vánočního

stromku a vánočního stolu jsou pro nás magické

a nezapomenutelné.

Atmosféra těchto chvil je neopakovatelná a vždy se

na ni těšíme. Zejména rozzářené oči těch nejmen-

ších, když spatří rozsvícený vánoční stromek a pod

ním spoustu jejich splněných přání. Prožijme tuto

vánoční atmosféru s láskou a pokojem.

Přeji vám jménem svým i jménem zastupitelstva

obce krásné, pohodové a ničím nerušené svátky

vánoční, plné vzájemné úcty a pochopení. Záro-

veň s tím Vám přeji do nového roku 2020 vše

nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a osobních

i pracovních úspěchů.
Josef Karas, starosta obce

Od pondělí
6. 1. 2020

na OÚ Obecnice
začne předprodej

vstupenek na
XVI. pyžamový bál,

který se uskuteční
v pátek 24. ledna 2020.

Cena vstupenky
je 100 Kč.

Hraje skupina

STATIC

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.mobilnirozhlas.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
zasílaných 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.               OÚ Obecnice

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

ČESKÁ POŠTA
Obecnice

Děkuji Vám za přízeň,
přeji všem zdraví a spokojenost
a budu se na Vás těšit na pobočce pošty
v Obecnici

Martina Kinterová

Otevírací doba na poště v Obecnici

Pondělí 7.30 – 11.00 15.00 – 17.00 hod.
Úterý 7.30 – 11.00
Středa 7.30 – 11.00 15.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 7.30 – 11.00 13.30 – 16.00 hod.
Pátek 7.30 – 12.00
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
poslední podzimní měsíc je již za námi a já vám nastíním,
co se událo u vašich hasičů. V tomto období už i my na
hasičské zbrojnici jsme začali trochu přitápět. Když topí-
me, tak to moc vidět nejsme, ale když potřebujeme nějaké
to palivo nařezat, tak to nás určitě uvidíte.

• rodiče by měli dětem na
Nový rok zakázat sbírat ne-
vybuchlé petardy, měli by je
poučit o tom, že na takové
předměty by neměly sahat
Většina úrazů bývá způso-

bena nesprávnou manipulací
s pyrotechnikou. Proto je tře-
ba vždy postupovat dle návo-
du. Při nákupu je lepší se vy-
hnout pochybným prodejcům
a zajít třeba do velkého ob-

UZÁVĚRKA lednového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v neděli 12. ledna 2020

❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

chodního domu, kde je větší záruka, že se zde nebude pro-
dávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dováže-
né a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná py-
rotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může
změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit
také na hromadných oslavách na náměstích a podobných
místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí
přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé
na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebez-
pečnosti a tím se mohou občané při nákupu řídit a rozhod-
nout se pro určitý druh výrobku. Do I. třídy nebezpečnosti
patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé prouž-
ky a jiné. Toto zboží se může prodávat komukoliv bez ome-
zení věku a kdekoliv, třeba na stánku. Pyrotechniku zařa-
zenou do II. třídy – různé rakety, petardy, světelné fontány,
dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry a další – mohou
prodejci prodat pouze osobám starším 18 let. Pyrotechnic-
ké předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou, mohou
je koupit pouze občané s platným průkazem odpalovače oh-
ňostrojů.

Pyrotechnika se v posledních letech stala velmi populár-
ní. Příchod nového roku oslavuje tímto způsobem stále
více osob. Proto je třeba manipulovat s pyrotechnikou bez-
pečně a neohrozit tak sebe ani své okolí.

(zdroj: portál PČR)

Já osobně doufám, že všichni budete o vánočních svátcích
slušní a v žádném případě nás nebudete potřebovat. Jen
bez pomoci hasičů a jiných složek IZS dokážete prožít ty
pravé kouzelné vánoce.

Za nás hasiče přeji všem

krásné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2020

vše dobré a hlavně zdraví.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Akce, kterou bych
zmínil se konala
5. prosince. Každý
určitě ví, že v tento
den chodí Mikuláš
s andělem a čerty.
Tento den je pro nás
v podstatě náročný
dvojmo. Z hasičské-
ho hlediska jsme
více ve střehu, proto-
že se více používá zá-
bavná pyrotechnika,
a to pro někoho
může být nebezpeč-
né. A druhé hledisko
je z pohledu dětí, ke
kterým přijdou „pe-
kelníci a svatí“. Tuto „partu“ vždy dobře střežíme. A občas
jim musíme pomoci.

Vánoční svátky a oslavy nového roku jsou svátky klidu,
spojené se sváteční náladou a osobní pohodou. A právě
s blížícím se koncem roku mnozí z občanů nakupují zábav-
nou pyrotechniku, kterou chtějí konec starého roku a ná-
stup nového oslavit. Používání pyrotechniky má však i svá
pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí.

Jak předejít zranění při používání pyrotechniky?
• zábavnou pyrotechniku nakupovat ve stálých prodej-

nách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží u stánků
splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho
může poškodit a znehodnotit

• nekupovat zboží, na kterém chybí návod v českém jazy-
ce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebez-
pečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti

• výrobky kupovat jen v původním balení výrobce, pokud
je zboží přebalené, je lepší je nekupovat

• při používání se vždy řídit návodem
• při manipulaci s pyrotechnikou nemířit na sebe ani na

druhé
• s pyrotechnikou nemanipulovat v opilosti, odpalovat by

ji měl střízlivý člověk
• v žádném případě nepoužívat amatérsky vyrobené různé

pyrotechnické předměty
• kupované výrobky se nesnažit doma ještě vylepšit, riziko

úrazu je příliš velké
• pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Tvůrčí psaní
Děti často slyší od učitelů i rodičů, že se mají učit, zlepšit

si známky, více číst, … „Měl by ses už nad sebou konečně
zamyslet a něco s tím udělat.“ Možná jste tuto větu někdy
vyslovili i vy. Ale nezapomínejme na ty děti, kterým není
jejich budoucnost lhostejná, ve škole dávají pozor, umí za-
brat, když je potřeba a ukázat, že v nich něco je. Těmto žá-
kům moc děkuji. Následující práce nám dokazují, že nada-
ných žáků je dost, jen nesmí usnout a musí ukázat těm „le-
nochům“, že tudy cesta opravdu vede. S žáky 7. třídy se do-
staneme do roku 1989.

Den školáka v roce 1989

Zamotané divadlo
A je tu zase Klub mladého diváka. Pří-

bramské divadlo si pro nás připravilo
představení Tanec na konci léta. Vystou-
pení nám ztvárnilo osm herců. Učitelka Kate, Maggie, kte-
rá je ženou v domácnosti, Garry, Agnes a Róza (pletařky
rukavic), Krista, Jack a Michael. Michaela a vypravěče
hrál jeden člověk. Garry byl bratr Kate. Vrátil se domů
z africké Ugandy po dvacetileté službě u armády. Kristy
manžel Jack ji navštěvoval jen málokdy, a když už si našel
čas, tak to bylo jen na chvíli. Tito dva nejsou svoji, ale mají
spolu už zmíněného Michaela. Róza se zamilovala do míst-

„Havel na Hrad“ a
ještě „máme holé
ruce“. Cítil jsem
v sobě úžasný pocit.
Co jsem neudělal,
přidal jsem se k davu,
všude tma, svíčky,
hrozný hluk. Najed-
nou se dav zastavil,
před námi řady poli-

Ráno mi zazvonil
budík. Vylezla jsem
z postele, umyla  se a
oblékla. Šla jsem na
záchod a zjistila, že
není toaletní papír.
Zavolala jsem na mam-
ku, jestli nemáme ně-
kde doma schovaný.
Odpověděla mi, že ne
a v obchodě už ho také prý nemají. Vyrazila jsem z domu
a šla jsem si koupit svačinu, ale byla tam strašně velká
fronta, protože právě přivezli banány. Takže jsem bez sva-
činy. Hned co jsem vešla do školy, viděla jsem soudružku
učitelku. Ve třídě nám soudružka řekla, že zítra máme vol-
no. Celá třída vyjekla radostí. Bohužel jsme tím asi sou-
družku naštvali a ona nám dala diktát. Odpoledne jsem
přišla domů s pětkou v žákovské, tak mi mamka dala po-
hlavek a celý večer se mnou psala diktáty. Vážně super
večer. K večeři jsem měla chleba s máslem a šla jsem spát.

Kristýna Vnoučková, 7. třída

Žít v roce 1989

Bylo pondělí a zase byla škol.
Chtěl jsem si koupit svačinu, ale
uviděl jsem velkou frontu a vzdal
jsem to. Šel jsem do školy a měli
jsme čtení. Všichni jsme četli bez-
vadně. Po příchodu domů jsem po-
máhal mamince. A večer jsem ulehl
do postele. Druhý den jsem měl na-
rozeniny a dostal jsem svetr. Byl o dost větší, ale já měl
radost a svetr jsem nosil každý den. Maminka chtěla jít
do divadla, ale všude byla spousta lidí. Bála se, aby nedo-
stala obuškem. Bylo 17. listopadu a my jsme se vydali na
demonstraci. Všichni volali „HAVEL NA HRAD!“ Byla to
pěkná atmosféra. Václav Havel se stal prezidentem. Všich-
ni jásali. Večer jsem padl do postele, ale nemohl jsem
usnout… Přemýšlela jsem, jaké by to bylo, kdybych žila
v roce 1989. Asi bych tam žít nechtěla.

Denisa Smrčková, 7. třída

Rok 1989

Psal se rok 1989 a v televizi se odehrává nějaká demon-
strace. Tak na to koukám a najednou se to udávalo na
Václaváku, tak si říkám: „Půjdu se podívat.“ Oblíkám se,
zamykám dveře a hned to začalo. Všude davy lidí pokřikují
něco v tom smyslu jako „svobodu, svobodu“ nebo taky

cistů VB. Začalo něco jako bitva mezi sedláky a rytíři.
Už si toho moc nepamatuju, protože jsem dostal něčím
po hlavě. Ocitl jsem se v nemocnici. Byl to skvělý pocit
zažít něco, co změnilo Českou republiku.

Martin Běhal, 7. třída

Tvůrčí psaní podruhé ☺

Napsat poutavé vypravování není zas tak jednoduché.
Někdy nám k tomu pomůže obrázková osnova. A příběh je
na světě. Lili se to opravdu povedlo. Vnesla do pár obyčej-
ných obrázků neobyčejný příběh. Musím uznat, že to její
mluvené slovo a úžasný přednes Vám u čtení bude určitě
chybět.

Ruka v tramvaji

Šel jsem do školy s myšlenkami, že
píšeme test z matematiky, a já nic
neumím. A najednou se podívám, ko-
lik je hodin a nestíhám. Málem jsem
srazil jednoho pána, když jsem běžel.
Běžím, že mi nohy nestačí a vidím
před očima, jak se tramvaj zavírá, ale riskl jsem to. Začal
jsem hrozně křičet, protože se mi tam zasekla ruka. Tako-
vou bolest jsem snad nikdy nezažil. Ale tramvaj jede a jedi-
ná možnost je běžet. Po chvilce paní řidička zastavila, pro-
tože viděla, jak doslova pomalu umírám. Došel jsem
do školy pozdě. Paní učitelka na češtinu se ptala, co to mám
s rukou. Tak jsem jí řekl, co se stalo, ta se zděsila a šla za
paní ředitelkou, která zavolala ta	kovi, a ten zavolal na
policejní stanici.  Když přijeli, tak jsem šel do takové míst-
nosti, tedy byla to ředitelna, ale byl to stejně divný pocit.
Panu policajtovi jsem to opět musel všechno vylíčit. Ta	ka
si mě vyzvedl a odvezl do nemocnice, kde mi dali sádru.

Ponaučení zní: „Nestrkejte ruku do tramvaje“. ☺
Liliana Novotná, 6. třída

(pokračování na str. 5)
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Vánoční jarmark

Dne 26. 11. se ve školní
družině otevřela brána vo-
nícího jehličí, skořice, va-
nilky a dobré pohodové
nálady. Jako již tradičně
jsme pro vás připravili vá-
noční dekorace určené
k adventu. Letošní rok
jsme převážně pojali pří-
rodní výzdobou zahalenou
do bílého hábitu. Vůně
jehličí, dřeva a perníčků
nám připomíná tradiční
krásné staročeské Vánoce.
Tak si je přejeme, i všem
ostatním, v pohodě a v kli-
du po staročesku prožít.
Moc děkujeme všem, kteří

ního sukničkáře. Agnes s Maggie vařily a pomáhaly, kde
bylo potřeba.

Blížilo se září a s ním i dožínkový bál. Všechny si chtěli
zatancovat, ale Kate jim to zakázala, že jsou staré a že by
uvalily hanbu na celý křes	anský dům. O rok později se
jim všechno začalo sypat pod rukama. Garry na následky
malárie zemřel. Domů ho neposlali za odměnu, jak si všich-
ni mysleli, ale poslali ho domů „umřít“. Kate vyhodili
z práce a od Agnes a Rózy přestali kupovat ručně pletené
rukavice. Zanedlouho Agnes a Róza utekly a kvůli hladu
a nemocem zemřely také. Toto představení, jak jste mohli
poznat, moc zábavné nebylo. Bylo hrozně zamotané. Kaž-
dopádně dospěláci si s tímto divadlem poradí určitě lépe.
Tohle vystoupení bylo za první pololetí poslední. Už se ne-
můžeme dočkat, až přijde nabídka na další sadu tří před-
stavení. Alena Dušková, 8. třída

Zamotané divadlo
(dokončení ze str. 4)

„Ráj slasti a neřesti“

Díky školnímu výletu do kina jsme
podnikli cestu do Kolumbie. Přesvědčili

K O L U M B I E

nás, že Kolumbie vlastně není tak nebezpečná země, jak se
o ní říká.  Kvůli drogám a loupežným přepadením je pro
návštěvníky velice obávanou zemí. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavostí. Kdo by tušil, že káva je vlastně ovoce, a je
jí tam opravdu velké množství. Žije zde také kmen Nuka-
ků, který bydlí na území velkém asi jako půlka fotbalové-
ho hřiště. Umíte si to představit? Tento rod ale bohužel dle
civilizovaného světa pomalu vymírá.

Velmi nás zaujalo, že se v Kolumbii nachází řeka, která
je pětibarevná. Žlutá kvůli písku, zelená kvůli mechu, rů-
žová díky růžové rostlině Makarena, bílá od vln a černá od
vydřených míst ve skalách. V Kolumbijských oceánech
můžeme zahlédnout žraloka kladivouna, který má speciál-
ní hlavu, ta mu pomáhá při pohybu.

Cesta Kolumbií byla velice zábavná. Kdo nezhlédne tento
dokument, tak neuvěří, jaké krásy se v této zemi skrývají.

Žákyně 8. třídy

udělali sobě i ostatním radost… Zároveň děkujeme
občanům, kteří nám jakýmkoli způsobem na vyrábění po-
máhali…

Hornické peklo v Mariánské štole

V pondělí 2. 12. jsme vyrazili na Březové Hory do hornic-
kého pekla a nebe. Nejprve nás podzemní průvodci odvedli
do místní štoly, kde jsme statečně při rozsvícených svíč-
kách prošli v hloubce 16 metrů pod zemí  na místo, kde
jsme si přivolali hornickým pozdravem Zdař Bůh místního
vládce Permona. Ten nám ukázal práci místních permoní-
ků, následně vytěžené stříbro a rudy. Poté jsme se společně
odebrali až k pekelné bráně, kde velký Permon pomocí své
kouzelné hole švancary otevřel bránu pekelnou. Tady si
přišli na své hříšníci a zlobilové. Čerti a Lucifer na nich
nenechali nit suchou. Chvílemi to vypadalo, že už se z pek-
la nevrátíme, ale nakonec se nám podařilo vykoupení písní
Půlnoční.  Poté nás průvodci doprovodili až na cestu nej-
vyšší, a to do hornického nebe. Zde nám svatý Petr přečetl
z nebeské  knihy hříchů a dobrých skutků, co je o nás zná-
mo. Kdo by se měl polepšit, co by pro nás bylo dobré i ne-
dobré, u šikovných a hodných dětí nechyběla ani chvála.
Na úplný závěr nás Mikuláš obdaroval sladkostmi, popřáli
jsme si vzájemně krásné prožití vánočních svátků, hodně
úspěchů, štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2020.

Školní družina
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

14. 11. Fara, tvoření svíček - Všechny děti si vyslechly po-
učnou přednášku o včelách. Každé dítě si udělalo ze vče-
lích voskových plátů jednu svíčku, kterou si odnesly
domů.

Čerti ve škole

Dne 4. 12. 2019 si žáci
1. stupně Masarykovy zá-
kladní školy Obecnice a před-
školáci mateřské školy
Obecnice připomněli tradice
a zvyky oslav svátku sv. Mi-
kuláše. Společně se všichni
sešli v maskách čertíků
a andělů v tělocvičně.

Po zhlédnutí dokumentu
Naše tradice si žáci zatanco-
vali na písničku „Když se
čerti ženili“. Výuka pokra-
čovala v kmenových tří-
dách, kde si třídní učitelé pro své žáky připravili zajímavý
program. Jako každý rok nechyběla ani Mikulášská nadíl-
ka, kterou ve všech třídách obstarali žáci IX. třídy. Tento
den k nám také zavítala bývalá paní učitelka M. Riegerto-
vá. V rámci celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“
přečetla žákům II. a III. třídy pohádky s čertovskou tema-
tikou. Celý den byl žáky i vyučujícími hodnocen kladně.

Mgr. Eva Bízová

19. 11. OFČR - V pa-
řezové chaloupce -
i každé zvíře potře-
buje mít svůj dome-
ček a úkryt. Ukrývá
se v pařezové cha-
loupce Křemílek a
Vochomůrka, nebo
zvířátka? S dětmi
jsme si pověděly, jak
vypadají domečky
různých zvířat a
z čeho si je staví.
Také se dozvěděli,
kde a jak si hledají
potravu. Vyzkoušeli
si uplést ptačí hníz-
do nebo lovit potra-
vu jako liška.

(pokračování na str. 7)
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Za celý kolektiv mateřské školy

Vám přejeme

příjemné prožití vánočních svátků

a mnoho úspěchů v novém roce 2020.

(dokončení ze str. 6)

29. 11. jsme navštívili místní knihovnu, kde si pro nás
paní Hemrová připravila podrobnější informace o vánoč-
ních tradicích. Vypracovaly jsme pracovní listy a zazpívali
písničku.

Ve středu 4. prosince se zúčastnili děti z Žabiček společně
s 1. stupněm MZŠ projektu Čerti. Děti shlédly filmový do-
kument o tradicích na téma Mikuláš, čert a anděl. Takto
se děti dozvěděly spoustu informací a zajímavostí o histo-
rii tradic na toto téma.

Ve čtvrtek 5. 12. jsme se s dět-
mi vydali na zdejší faru, kde
jsme šli navštívit peklo a jeho
čerty. Zazpívali jsme pár písni-
ček a básniček. Ukáplo nám
pár slziček, jelikož ti čerti vědě-
li úplně všechno. Ale slíbili
jsme jim, že se polepšíme a bu-
deme hodní. Všechny nás pro-
pustili a také jsme dostali uh-
lík. Ten nám dali čerti, aby-
chom nezapomněli, co jsme slí-

bili. Poté jsme se vydali o dvě patra výš do nebe, kde na nás
už čekal Mikuláš s andílkem. Také jsme jim zazpívali a při-
slíbili, že budeme šikovní a hodní. Za odměnu jsme dostali
chaloupku, ve které jsme měli spoustu dobrot.
Úterý 10. 12. a středu 11. 12. Společně na jedné lodi jsme
se setkali s tetami z organizace SEERIUS. Přednášky se
týkaly přiblížení problematiky lidí s handicapem. Děti si
mohly vyzkoušet jaké to je, když lidé ztratí některý ze
smyslů nebo mají jiné zdravotní postižení. Besedy byly ve-
dené prožitkovou a hravou formou, děti byly zaujaté, spo-
lupracující a ještě dlouho po setkání si o problematice zdra-
votních postižení povídaly…

Abychom si mohli i ve škol-
ce užít adventní čas s dětmi,
společně jsme nazdobili živý
vánoční strom. Krásný vy-
soký smrk nám věnovala
lesní správa v Obecnici.
Tímto bychom chtěli podě-
kovat panu
Pernegrovi za
tento vánoční
smrček a po-
přát všem za-
městnancům
lesní správy
krásné a poho-
dové vánoční
svátky.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Co se událo…
Ve středu 27. listopadu nás ve Spolkovém domě navštívila
kosmetická poradkyně ze společnosti Mary Kay a věno-
vala nám hodinu péče. Každá z nás jsme na vlastní ple	 vy-
zkoušela produkty značky Mary Kay. Nejprve nám paní
ukázala, jak správně odlíčit ple	. Poté jsme si nanesly čis-
tící krém a speciálním elektrickým kartáčkem jsme čistily
a masírovaly obličej a vydržely bychom to celý večer.
Po opláchnutí nám paní nanesla masky, po jejichž umytí
jsme domů odcházely hebké a připravené na spaní.
Moc se nám sezení líbilo, a proto nás paní navštíví určitě
i v budoucnu. Pokud rády soutěžíte, můžete se zúčastnit
soutěže vyplněním malého dotazníčku v knihovně. Ten,
kdo bude vylosován, získá balíček dekorativní kosmetiky
v hodnotě 1000 Kč. Vyplňovat a soutěžit můžete do konce
ledna.

Následující den, tedy 7. prosince, se sešli všichni účastníci
zájezdu na zastávce před knihovnou plni nedočkavosti
a zároveň i obav, abychom nezmokli. Vyzvedl nás moderní
autobus, do kterého jsme rádi všichni naskočili netušíc,
jaká peripetie nás čeká. Přesně v 8 hodin jsme vyrazili
dobývat hrad Křivoklát. Cesta nám rychle utekla a brzy
jsme procházeli hradní bránou. I počasí se umoudřilo.
V 10 hod. nám milá paní průvodkyně ukázala zákoutí go-
tického hradu. Poté následovala procházka do místní re-
staurace a odpočinek u oběda. Po obědě jsme vyrazili opět
na nádvoří hradu a mohli si v klidu prohlédnout a ochut-
nat vše, co vánoční jarmark nabízel. Plni dojmů jsme se
vraceli k autobusu a těšili se na cestu domů. Velké bylo
naše překvapení, když nám pan řidič oznámil, že autobus
má vybitou baterii a nejde nastartovat. Domů jsme se do-
stali proto pozdě, ale i tak jsme si to užili. Ráda bych podě-
kovala všem, kteří se výletu účastnili, za trpělivost,
a budu se těšit na další poznávací výlet.
Pokud máte nápad, kam se podívat příště, přij�te ho
se mnou probrat do knihovny.

V pátek 6. prosin-
ce se v knihovně
sešly krásné dá-
my a navlékaly
náramky z mine-
rálních a skleně-
ných korálků pod
vedením dílničky
Tonyem Handma-
de. Při pohledu
na spoustu krás-
ných korálků nám
zářily oči a nevě-
děly jsme kam
sáhnout dřív. Kaž-
dá si domů odnes-
la jeden či více ná-
ramků a udělala
radost sobě i svým
blízkým. Protože
navlékání mělo
úspěch, uskuteční
se další korálková
akce na jaře.

(pokračování na str. 9)

Školka v knihovně

Dne 29. listopadu navštívily knihovnu dětičky ze školky.
Společně jsme si povídaly o vánočních zvycích a tradicích.
Děti byly moc šikovné a chytré. Protože knihovna je
od čtení, přečetly jsme si s dětmi vánoční pohádku „O na-
myšlené perníkové hvězdičce“. Děti si také s chutí vybarvi-
ly obrázek Betlému a ve spojovačce pomohly najít pastý-
řům cestu k Ježíškovi.
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Co nás čeká v lednu 2020
V lednu se můžeme těšit na setkání s paní Hanou
Szabad. Dne 28. ledna 2020 opět navštíví naši knihovnu
a zasvětí nás do tajemné a magické moci kamenů. Přednáš-
ka s názvem „Magie kamenů“ začne v 17 hodin.

(dokončení ze str. 8)

Ve středu 11. prosince tradičně proběhla akce „Celé Česko
zpívá koledy“, kde si všichni příchozí zazpívali šest vánoč-
ních písní. Na zahřátí byl připraven čaj nebo punč a na
posilnění jablečný závin. Všem zpěvákům děkuji za účast.

V lednu nás také čeká zahájení „Bazárku“. Můžete
do knihovny nosit zachovalé oblečení, které již nevyužijete
a zaevidovat ho k prodeji. Burza oblečení nebude probíhat
jeden den, ale celý měsíc. Kromě oblečení uvítám i výrob-
ky, které doma sami vyrábíte. Bližší informace podám
v knihovně.

Další akce nebo tvoření budou případně uvedené na ná-
stěnkách či na facebookových stránkách knihovny.

Kroužek VŠEZNÁLEK

Na kroužku tvoříme a řádíme, jak to jen jde. Děti jsou moc
šikovné a kreativní. Mají skvělé nápady jak výrobky vylep-
šit a nápaditě ozdobit. Vyráběly jsme společně měsíčky,
sněhuláky jako rámeček na fotografie, náramky, stromeč-
ky a sněžítka. Největší úspěch ovšem sklidila výroba slizu,
přičemž musím konstatovat, že se nám opravdu vydařil.

Přeji všem krásné

svátky vánoční

a do nového roku

mnoho štěstí

a zdraví.

Veronika Hemrová

Dne 7. prosince 2019 se uskutečnil výlet na hrad Křivoklát, který pořádala naše knihovna. Celý den jsme si moc užili,
a proto bychom chtěli touto cestou poděkovat Veronice Hemrové za uskutečnění zájezdu.
Na jaře byl také výlet do Plzně - do pivovaru Gambrinus. Výlet byl opět vydařený, cesta zpět byla i se zpěvem. Poděkování
patří i Kritýně Strmiskové. Tímto chceme poděkovat také Obecnímu uřadu, který nás podpořil i finančně. Děkujeme.

Zelenkovi
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

V oblasti střední Moravy, u samé státní hranice se Slo-
venskou republikou, se rozkládá mikroregion Hornolideč-
ska, který vznikl v roce 1994 jako jeden z prvních ve Zlín-
ském kraji. Tento typicky venkovský region sdružuje
16 obcí, rozkládá se na ploše 165 km2 a na jeho území žije
11.500 stálých obyvatel. Celá polovina území Hornolideč-
ska se nachází v oblasti naší největší chráněné krajinné
oblasti – CHKO Beskydy, druhá část území pak leží
v CHKO Bílé Karpaty a v oblasti Vizovických vrchů. Pro-
tože mikroregion patří mezi nejhornatější a nejlesnatější
území v České republice, tak zde nenajdeme žádné význam-
né průmyslové podniky. Svojí polohou a přírodními pod-
mínkami je předurčen především k rozvoji podhorského ze-
mědělství a s ním spojeným potravinářským průmyslem,
k rozvoji tradiční řemeslné výroby, cestovního ruchu a slu-
žeb. Přirozeným centrem celé spádové oblasti Hornolideč-
ska je v současné době obec Horní Lideč, o které první his-
torická zmínka pochází z roku 1424. Při procházce obcí
jsem narazil na řadu památek lidové architektury – dřevě-
né chalupy, dřevěnou sýpku s pavlačí z poloviny 19. stole-
tí, repliku dřevěné studny nebo repliku dřevěné zvonice,
jejíž originál byl postaven v roce 1771 a v roce 1927 přene-
sen do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm. U kruhového objezdu v jižní části obce lze najít i pa-
mátky novodobé – filiální kostel sv. Václava, vystavěný
v letech 1992 až 1994, či přilehlou zvonici v podobě vysoké-
ho sloupu, v jehož vrcholu jsou zavěšeny tři zvony. Proti-
váhou této moderní zvonici je opodál stojící jubilejní kap-
lička se zvonicí, postavená a vysvěcená (dne 27. září 1929)
k miléniu sv. Václava. Soubor těchto staveb doplňuje ještě
samotná socha sv. Václava, hlavního patrona českého ná-
roda. Mé kroky dále směřovaly k nedaleké budově infocen-
tra, kde se kromě výstavní a společenské síně nachází
atrakce, která byla hlavním důvodem mé návštěvy obce –
mechanický betlém. Betlémská scéna je umístěna na ploše
170 m2, z toho samotný betlém má plochu 50 m2. V betlé-
mu se nachází 230 figur, včetně 75 pohyblivých, a více než
100 vyřezávaných staveb, výsledek více jak roční práce čtr-
nácti řezbářů z Čech, Moravy i Slovenska. Ručně vyřezá-
vaný betlém přibližuje návštěvníkovi nejzajímavější histo-
rické momenty, události, zvyky a stará původní řemesla
tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel život v tomto kraji, jak
žili a tvořili lidé v krajině mezi řekami Moravou a Váhem,
na hřebenech i v údolích boubelatých Beskyd, strmých Ja-
vorníků nebo Hostýnských vrchů, unikátních Bílých Kar-
pat i stále panenských Strážovských vrchů. Betlém také
propaguje dřevořezby nejznámějších poutních a turistic-
kých míst Zlínského a Trenčínského kraje, lze si tady
například prohlédnout poutní místo Svatý Hostýn s bazili-
kou Nanebevzetí Panny Marie, baziliku sv. Cyrila a Meto-
děje ve Velehradu, kostel Panny Marie Sněžné z nedale-
kých Velkých Karlovic, kapli sv. Cyrila a Metoděje na hoře
Radhoš	, rotundu z Květné zahrady v Kroměříži, zámky
ve Vsetíně, Vizovicích, Buchlovicích a v Lešné, lázeňský
Jurkovičův dům v Luhačovicích, Trenčianský hrad, ro-
mantický zámek v Bojnicích, zříceniny Čachtického hra-
du, hradu Beckov či hradu Lednica. Své místo zde mají
také vyhrazeny dřevěné stavby z Horní Lidče nebo stavby
umístěné ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. Každý betlém, který jsem dosud navštívil,

Dřevěná krása na Valašsku

Horní Lideč - kostel sv. Václava se zvonicemi

Horní Lideč - vyřezávaný betlém

v sobě nese prvky doby a místa, ve kterých vznikal. Betlém
v Horní Lidči promlouvá od prosince 2011 k návštěvníkovi
řečí místního, valašského, kraje, překvapí ho pěkným svě-
telným designem, hudebním doprovodem a pohyblivými
figurkami. Výsledkem je multimediální prostor, do něhož
tvůrci navíc zakomponovali i filmovou projekci a propojili
tak biblický příběh o narození Ježíška se zdejším krajem
a lidmi v něm žijícími, s jejich radostmi i starostmi, s tradi-
cemi i kulturou. Betlém v Horní Lidči jsem navštívil te�,
na začátku adventu, ale lze si ho prohlédnout celoročně,
každý den mimo pondělí. A věřte mi, je si co prohlížet. ☺

Z cest Vás všechny zdraví
Martin Jarolímek

Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje,
touto cestou bych Vám chtěl popřát mnoho
krásných chvil ve sváteční atmosféře Vánoc,
hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2020
a spoustu nádherných okamžiků a zážitků
při cestování a poznávání
krás naší vlasti.

Martin Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY • Stěhování nádoru

Cytostatika – současné léky na léčbu nádorů –
zamezují růstu nádorových buněk, ale často

zasáhnou i ty zdravé. Snahou výzkumů v protinádorové
léčbě je zabránit agresivním nádorovým buňkám vycesto-
vat z původního nádoru do těla a vytvářet vzdálená ložis-
ka – metastázy. Vytváření druhotných ložisek je jedna z nej-
nebezpečnějších schopností nádorů. Tato ložiska spolu na-
vzájem komunikují, vytvářejí zmatek v signalizaci v těle
pacienta, boří celkovou rovnováhu, nádor se obohacuje
energií na úkor pacienta a na jejich následky zemřou roč-
ně na světě miliony lidí. Buňky po opuštění mateřského
nádoru cestují krevním nebo mízním řečištěm po celém
těle, tak jako běžně migrují třeba kmenové buňky, které se
snaží zhojit nějaké poranění. Určité typy nádorů metasta-
zují do určitých konkrétních oblastí, ale velmi často jsou
migrující nádorové buňky zlikvidovány imunitním systé-
mem nebo cílovou tkání. Příčinou, proč se tedy nádorové
buňky pouštějí na tak rizikovou cestu, je nepříznivé pro-
středí v rostoucím nádoru, který po dosažení asi 0,2 mm
potřebuje vlastní cévní zásobení, jinak by jeho buňky od-
umřely pro nedostatek kyslíku. Cévy ale vznikají chaotic-
ky a z oblastí nádoru, které jsou vyživovány nedostatečně,
se buňky snaží vycestovat jinam. Současně v nádoru vzni-
kají látky, které nutí buňky nádor opustit. Samotné nádo-
rové buňky ale tvoří jen malou část nádorové masy, větši-
nu tvoří nenádorové buňky těla (cévy, vazivo, imunitní
buňky…), které ale vlivem specifických látek, produkova-
ných nádorem, začnou spolupracovat a vlastně tak samy
začnou o nádor pečovat a podporovat jeho růst. Vazivo
začne přetvářet mezibuněčnou hmotu tak, aby uvolněné
nádorové buňky snáze cestovaly. Migrují individuálně i ve sku-
pinách a na své cestě musí překonat řadu překážek a vý-
sledkem je pak agresivní buňka, často mnohem odolnější
než mateřský nádor. Krom štěpení mezibuněčné hmoty ale
využívají nádorové buňky i tzv. améboidní invazivitu, kdy
si hledají skuliny v mezibuněčné hmotě a dokážou se jí pro-
táhnout podobně, jako to dělají v případě potřeby bílé
krvinky. Před třiceti lety investovaly farmaceutické firmy
miliardy do výzkumu léků, které brání štěpení mezibuněč-
né hmoty, ale nádorové buňky našly ve své genetické infor-
maci schopnost améboidního pohybu. Jejich přizpůsobi-
vost je obrovská, protože pokud vystavíme nádor látkám,
které mají za cíl nádor zahubit nebo mu zabránit v dělení,
většina nádorových buněk sice odumře, ale ty, které přeži-

jí, vyjdou z boje odolnější a schopné rychlejšího dělení.
Látky, které brání vycestování nádorových buněk, se ozna-
čují jako migrastatika. Odhaduje se, že ze zhruba deseti
tisíc vycestovaných buněk se dokáže uchytit jedna jediná.
Jinými slovy, není třeba zabránit v cestě úplně všem, i tak
se sníží riziko metastáz prakticky na nulu.  Nádorová léč-
ba má několik cest-chirurgickou, radiační (ozařování), cy-
tostatickou (chemoterapii), imunoterapii (nastartuje se
určitými látkami lidská imunita, aby si dokázala pomoci
sama). Na buňkách imunitního systému jsou molekuly,
které dokážou imunitní systém tlumit a toho nádorové
buňky zneužívají. Pokud tato místa zablokujeme, mohou
se imunitní buňky vrhnout nejen na nádor, ale i na buňky
vlastního těla. U 15-20% pacientů účinkuje imunoterapie
skvěle, ale u dalších 20% může způsobit i život ohrožující
poškození. Dopředu nelze bohužel určit, do které skupiny
pacient patří. Výše zmiňovaná migrastatika nebudou ná-
dorovou tkáň zmenšovat, ale mohou možná z nádoru udě-
lat chronickou chorobu, která dovolí získat pacientovi čas
najít tu správnou definitivní léčbu.

Z veřejných zdrojů pro prosincový Obecnický zpravodaj
upravila Drsvo.

S přáním hodně času na klidný advent,

pohody o Vánocích

a všech dnů prožitých ve zdraví v roce 2020

Vám všem přeje Drsvo

Ilustrační foto
Zdroj internet

Václav Hollar
Výlet do Prahy si můžete zpestřit návštěvou Paláce Kinských na Staroměstském náměstí.
Je tam až do 23. února 2020 výstava nazvaná „Václav Hollar a umění kresby“.
Tento český kreslíř, grafik a rytec, který žil v létech 1607 až 1677, odešel v roce 1627 z Čech
a po cestách západní Evropou se usadil v Londýně. Mezi jeho časté náměty patří přírodní
motivy, krajiny, veduty, mapy, portréty, ukázky měst, kroje a zátiší. V roce 1636 při návštěvě
Prahy též kreslil a později podle svých kreseb vytvořil známý pohled na Prahu z Petřína.
Nakreslil také spoustu pohledů na Londýn.Jen díky Hollarovým rytinám si lze dnes pro-
hlédnout a připomenout mnohé stavby, které lehly popelem v roce 1666 při velkém požáru
Londýna. Mezi jeho nejznámější lepty patří ten s názvem „Dobrá kočka která nemlsá“ z roku
1646. E.T.
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Přiná-
šíme Vám poslední výsledky našich mužstev a především
pozvánky na již jubilejní 10. ročník vánočních turnajů ve
Staročeské hospodě. Vyhlašujeme akci VŠICHNI
ZA STŮL, přij�te se protáhnout a pobavit po vánočních
svátcích.

„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Po polovině soutěže jsme se stali králi remíz. To je důvod
co nás aktuálně drží na 10. místě tabulky.
Výsledky:
TJ Sokol Nižbor „A“ – TJ Slavoj Obecnice „A“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 3, Dlouhý 3, Herink 2)
TJ Sokol Rudná „A“ – TJ Slavoj Obecnice „A“ 7:10
(body Obecnice – Dlouhý 4, Srch 3, Herink 3)

Jirka Dlouhý si v tomto zápase poradil i s nejlepším hráčem sou-
peře, Frýdlem

TJ Slavoj Obecnice „A“ – TJ Sokol Mníšek p. Brdy „A“9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 3, Dlouhý 2,
Tůma 2, Herink 1)
TJ Slavoj Obecnice „A“ – TJ Tatran Sedlčany „B“ 4:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Dlouhý 2, Srch 1)

Tabulka:
1. STC Slaný A 11 9 1 1 105:57 28
2. TTC Kladno B 11 8 0 3 91:68 24
3. ST Benešov A 11 7 1 3 102:83 22
4. TJ Sokol Příbram A 11 6 2 3 95:68 20
5. TJ Sokol Rudná A 11 6 0 5 82:81 18
6. TJ Tatran Sedlčany B 11 5 2 4 87:69 17
7. KK Rakovník 11 5 0 6 80:80 15
8. TJ Sokol Nižbor A 11 3 4 4 85:88 13
9. TJ Sokol Mníšek p. Brdy A 11 3 4 4 88:88 13

10. TJ Slavoj Obecnice A 11 2 5 4 79:94 11
11. TJ Sokol Hudlice B 11 2 1 8 52:102 7
12. KST Rakovník C 11 0 0 11 42:110 0

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Výsledky:
SK Březnice „A“ – TJ Slavoj Obecnice „B“ 10:5
(body Obecnice – Petráň 2, Lukeš 2, Hála 1)
TJ Spartak Rožmitál p. Tř. „A“ – TJ Slavoj Obecnice „B“
(body Obecnice – Hála 2, Lukeš 1) 10:3

TJ Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Mníšek p. Brdy „B“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 2, Hála 3, Petráň 2,
Lukeš 2, Pilecký 1)
TJ Slavoj Obecnice „B“ – TJ Lokomotiva Zdice „A“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 2, Hála 2, Petráň 2,
Lukeš 2, Steiner Fr. 1)
Tabulka:

1. TJ Spartak Rožmitál p. Tř. A 11 10 0 1 106:44 30
2. TJ Lokomotiva Zdice A 11 9 1 1 106:56 28
3. TJ Sokol Mníšek pod Brdy B 11 8 0 3 97:78 24
4. TJ Sokol Hořovice B 11 7 0 4 91:67 21
5. SK Březnice A 11 6 1 4 88:76 19
6. TTC Příbram 11 6 0 5 83:81 18
7. TJ Slavoj Obecnice B 11 4 2 5 82:85 14
8. TJ Sokol Žebrák 11 4 0 7 72:93 12
9. TJ Chaloupky 11 3 2 6 80:89 11

10. TJ Spartak Čenkov 11 2 1 8 60:98 7
11. TJ Sokol Příbram B 11 1 2 8 65:102 5
12. TJ Olešná 11 1 1 9 45:106 4

„C“ tým, Okresní přebor
Výsledky:
TJ Slavoj Obecnice „C“ – SK Březnice „D“ 12:6
(body Obecnice – čtyřhry 2, Lukeš 4, Král 2,
Brabenec 2, Vinš 1, Petráň 1)
TJ Slavoj Obecnice „C“ – SK Březnice „D“ 3:15
(body Obecnice – Brabenec 2, Podsedník 1)
TJ Tatran Sedlčany „C“ – TJ Slavoj Obecnice „C“ 12:6
(body Obecnice – čtyřhry 1, Petráň 3, Král 1, Vinš 1)

Stanislav Vinš v tomto zápase porazil Honzu Černého

Tabulka:
1. TJ Tatran Sedlčany C 11 10 0 1 135:63 30
2. TJ Tatran Sedlčany D 11 8 2 1 136:62 26
3. TJ Sokol Voznice A 11 8 0 3 124:74 24
4. TJ Sokol Drahlín A 11 6 2 3 123:75 20
5. SK Březnice C 11 5 2 4 116:82 17
6. TJ Slavoj Obecnice C 11 5 1 5 89:109 16
7. TJ Sokol Hluboš-Paseky A 11 5 1 5 113:85 16
8. SK Klučenice A 11 4 2 5 100:98 14
9. SK Chraštice A 11 3 4 4 100:98 13

10. SK Březnice D 11 4 0 7 91:107 12
11. TJ Sokol Příbram C 11 1 0 10 38:160 3
12. TJ Spartak Čenkov B 11 0 0 11 23:175 0

Všichni za stůl! Jubilejní 10. ročník Vánočních turnajů
ve stolním tenisu se blíží!

(pokračování na str. 13)
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Za celý oddíl stolního tenisu
Slavoje Obecnice bych rád popřál všem

veselé Vánoce
a š�astný nový rok

2020.

Zdeněk Petráň

POZVÁNKA
na tradiční

předsilvestrovské turnaje
pro neregistrované hráče,

hráčky a děti!

Turnaje se budou konat  27. 12. 2019
v sále Staročeské hospody

Časový  harmonogram:

turnaj děti od 10 do 15 hodin
(dvě kategorie: REGISTROVANÝ a NEREGISTROVANÝ)

turnaj nereg. hráčky od 15 do 18 hodin
turnaj nereg. hráči od 18 do 21 hodin
(dvě kategorie: HLAVNÍ SOUTĚŽ a OBECNICKÝ DŘEVÁK)

Občerstvení zajištěno

Ceny: poháry, diplomy, nějaký ten dobrý mok...

VŠECHNY VÁS  SRDEČNĚ ZVEME.

Den po neregistrovaných  28. 12. 2019
pořádáme j i ž

10. ročník
předsilvestrovského turnaje

pro registrované
hráče a hráčky.

Hrát se bude také v sále Staročeské hospody.
Prezentace v 9.30 hodin
Začátek v 10.00 hodin

Startovné: 200 Kč (v ceně je dvouhra, čtyřhra, guláš)

Systém turnaje bude určen dle počtu účastníků

Občerstvení zajištěno
(pivo, guláš, sladké i slané pochutiny...)

Ceny: diplomy, poháry i dobrý mok...

Přihlašovat se můžete bu� včas na místě,
dále na tel. 728 241 764,

příp. na e-mail: zdenekpetran@seznam.cz

Př i j�te  se  pod ívat  a  podpoř i t
obecn i cké  h ráče .

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
Výsledky:
SK Březnice „E“ – TJ Slavoj Obecnice „D“ 1:17
(body Obecnice – čtyřhry 2, Landsperská 4,
Steinerová 4, Samková 4, Krátká 3)
TJ Slavoj Obecnice „D“ – SK Klučenice “B“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 1, Steinerová 3, Samková 3,
Eršil 3, Krátká 1).
TJ Slavoj Obecnice „D“ – SK Chraštice „B“ 9:9
(body Obecnice – Eršil 3, Steinerová 2, Krátká 2,
Samková 2)

Vanda Steinerová a David Eršil při čtyřhře proti SK Chraštice „B“

Tabulka:
1. TJ Sokol Voznice B 7 6 0 1 95:31 18
2. TJ Sokol Hluboš-Paseky B 7 5 1 1 84:42 16
3. TTC Příbram B 7 5 1 1 94:32 16
4. TJ Spartak Rožmitál B 9 5 0 4 97:65 15
5. TJ Sokol Drahlín B 7 5 0 2 85:41 15
6. TJ Slavoj Obecnice D 7 3 1 3 68:58 10
7. SK Klučenice B 7 3 0 4 49:77 9
8. SK Chraštice B 7 2 1 4 54:72 7
9. TJ Sokol Příbram D 7 1 0 6 21:105 3

10. SK Březnice E 9 0 0 9 19:143 0

(dokončení ze str. 12)

Z v e m e  V á s  n a
tradiční předsilvestrovské turnaje

27. a 28. prosince 2019
do Staročeské hospody v Obecnici
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DOROST

17. 11. 2019
Petrovice/Krásná Hora - TJ Slavoj Obecnice 1:4 (1:2)
branky: Matějka 2, Polák D., Ježek
Milis - Zapletal, Polák J., Locker - Prokeš, Roušal M. -
Roušal P., Ježek, Štamberk - Polák D., Matějka
střídali: Strniště, Dieneš, Kočárek
Poslední utkání podzimní části sezóny zvládli naši borci na
jedničku. Hráli jsme hezký živelný fotbal, který měl "kou-
le". Všichni hráči zahráli na vrchní hranici svých možnos-
tí a přihlížející fanoušci uznale tleskali předváděným ak-
cím na hřišti. Domácí hráči měli kvalitu, ale já si troufnu
napsat, že je naši kluci přehrávali a výhru si zasloužili.
Naše obrana fungovala na jedničku. Byla neprostupná
a čeho si u ní cením je, že jen neboří, ale také tvoří. Záloha
bývá zpravidla naší největší zbraní a to díky intuitivní
kombinaci, kterou kluci předvádí každé utkání. I toto ne-
bylo vyjimkou. Nicméně naší největší zbraní byl útok, kde
Jon�a Matějka s Davidem Polákem předváděli neskutečné
věci, které kdyby viděl trenér Šilhavý, tak by měl o repre-
zentačním útoku jasno. V neposlední řadě nás v zápase
držel svým výkonem Jirka Milis v naší svatyni, který před-
váděl zákroky i za cenu vlastního zdraví. Já byl na náš tým
pyšný a měl po utkání slzy v očích. To nejen díky tomu, že
to bylo moje poslední utkání v roli kouče, ale také díky
hrdosti, jací jsou naši borci frajeři. Slavoooooj!!!

Tabulka  po  podz imní  část i  soutěže :
1. TJ Spartak Rožmitál p. Tř., spolek 10 8 0 2 43:13 24
2. TJ Slavoj Obecnice 10 7 0 3 36:19 21
3. TJ Sokol Jesenice, z.s. 10 6 2 2 28:18 20
4. Petrovice/ Krásná Hora 10 6 1 3 45:27 19
5. SK Březnice 1918, z.s. 10 6 0 4 26:18 18
6. Nový Knín/ Nová Ves 10 2 0 8 26:41 6
7. TJ Kovohutě Podlesí, z.s. 10 2 0 8 16:52 6
8. SK Jince 1921, z.s. 10 1 1 8 20:52 4

Přátelské utkání – 27. 11. 2019
1.FK Příbram U 16 – TJ Slavoj Obecnice 5:4
branky: Ježek, Prokeš, Polák D., Roušal M.
Harásek - Polák J., Locker - Prokeš, Roušal P., Roušal M.,
Ježek, Matějka – Polák D., Kadlec

TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ

proti vám střídal celý mančaft, tak se to muselo projevit.
Zápas, který skončil 5:4, byl velmi pohledný a ukázalo se,
že tihle borci se mohou měřit takřka s kýmkoli. Tento mač
byl odměnou za léta tvrdé dřiny a jak se ukázalo, nebyla
marná.

Závěrem se chci se čtenáři zpravodaje rozloučit. Ve Slavoji
jsem působil deset let, a to ve všech možných funkcích...
od hráče, přes vedoucího A-týmu, "správce a uklízeče", ná-
stěnkáře, člena výboru až po místopředsedu klubu. Vždy
jsem ale byl především trenér naší skvělé mládeže. Můj čas
se po osmi letech trénování mládeže naplnil. Všem našim

Před utkáním jsme zjistili, že nedo-
razí ani jeden z našich gólmanů. Z
tohoto důvodu nám soupeř zapůjčil
svoji jedničku týmu Haráska, aby
si mohl pořádně zachytat. Soupeř
měl na střídání celou další sedmič-
ku hráčů a mi pouze dva. Už na
začátku bylo domluveno, že bude-
me hrát 3x15 minut.
V první třetině jsme vlítli na soupe-
ře, který byl naší rychlou a oběta-
vou hrou zaskočen. Náš zapůjčený
gólman neměl moc práce, protože
co nezachytili naši dva stopeři, po-
mohli zachytit naši záložníci. Dru-
há třetina pokračovala ve stejném
duchu. Po druhé třetině byl stav
2:4. V závěrečné třetině už nás sou-
peř přehrál fyzicky. Ono když se

(pokračování na str. 15)
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Přejeme krásné
a š�astné Vánoce
a v novém roce
vše dobré,
hodně zdraví, pohody
a sportovních úspěchů

David Musil

17. 11. 2019
HC Bubák Chlum – TJ Slavoj Obecnice 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky: Radoslav Kubják (Tomáš Střeska)
Tresty: Jaroslav Střeska - hákování, 2 min

Petr Kozohorský - držení, 2 min

24. 11. 2019
TJ Slavoj Obecnice – AHC Nový Knín 9:1 (1:0, 4:1, 4:0)
Branky: Petr Juhász (Tomáš Střeska)

Karel Máša (bez asistence)
Karel Máša (Dušan Nikel)
Josef Kubista (Petr Kozohorský)
Petr Kozohorský (Radoslav Kubják)
František Větrovský (Karel Máša)
Petr Kozohorský (Josef Kubista)
Josef Kubista (Petr Kozohorský)
Josef Kubista (Dušan Nikel)

Tresty: Josef Kubista - napadení, 2 min
Dušan Nikel - sekání, 2 min

29. 11. 2019
HC Votice – TJ Slavoj Obecnice 6:8 (3:1, 2:6, 1:1)
Branky: Martina Zedníková (Tomáš Horčic)

Karel Máša (Martina Zedníková)
Petr Juhász (Adam Lavička)
Tomáš Střeska (Josef Kubista)
Martina Zedníková (Dušan Nikel)
Karel Máša (František Větrovský)
Josef Kubista (Radoslav Kubják)
Dušan Nikel (Tomáš Střeska)

Tresty: Petr Kozohorský - hákování, 2 min
Karel Máša - příliš mnoho hráčů, 2 min

7. 12. 2019
Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice 7:4
Branky: Petr Juhász (František Větrovský) (1:0, 4:1, 2:3)

Adam Lavička (Karel Máša)
Karel Máša (Radoslav Kubják)
Adam Lavička (Karel Máša)

Tresty: bez vyloučení

Po zápase s Voticemi byly o víkendu (29.–30. 11.) odehrá-
ny poslední utkání skupiny A a B a poté se pohárová sou-
těž rozdělila do tří lig. Zápas se Štětkovicemi (7. 12.) už pa-
třil do první ligy. Liga se odehraje dvoukolově a po skonče-
ní se pokračuje systémem play off, tj. první versus osmý,
druhý versus sedmý, atd. - vyřazovacím systémem na jed-
no utkání a postupem do čtvrtfinále, semifinále, finále.

Pohár – skupina A – průběžné  pořad í

 Poř. Tým Z V R P Skóre B TM

1. Stará garda Štětkovice 12 12 0 0 89:23 24 40

2. HC Genemusic 12 11 0 1 108:32 22 32

3. HC River Boys Zvírotice 12 9 1 2 76:40 19 52

4. HC Kačeři Příčovy 12 8 1 3 90:36 17 52

5. AHC Nový Knín 12 7 0 5 57:63 14 60

6. HC Čerti Křepenice 12 6 2 4 75:57 14 56

7. HC Bubák Chlum 12 5 1 6 44:41 11 67

8. TJ Slavoj Obecnice 12 5 1 6 63:46 11 66

9. DSK Daleké Dušníky 12 4 0 8 43:69 8 61

10. HC Huroni Vršovice 12 3 0 9 31:84 6 30

11. HC Votice 12 2 0 10 58:110 4 26

12. HC Žabáci Solopysky 12 2 0 10 22:87 4 58

13. HC Miličín 12 1 0 11 30:98 2 66

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

fanouškům děkuji za podporu mé osoby a hlavně obecnic-
ké kopané. Když jsem s trenérstvím začínal, dal jsem si
za cíl dovést kluky do A-týmu, a to se mi částečně podařilo.
Jsem na naše dorostence pyšný, a to nejen za to, jakými
jsou fotbalisty, ale také za to, že jsou to charakterní borci
se správnými životními hodnotami. Prožil jsem s nimi je-
jich dětství a doufám, že jsem měl na jejich výchově podíl
... samozřejmě v pozitivním slova smyslu. ☺

Slavoji přeji do dalších let mnoho dětí milujících fotbal
a trenérů, kteří je dokážou nadchnout a u této nádherné
hry udržet.

David Musil

(dokončení ze str. 14)

Přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků
a v novém roce 2020
hodně štěstí, zdraví a pohody

PF 2020

TJ SLAVOJ OBECNICE
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Prodejna COOP
Obecnice

děkuje Všem svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné prožití svátků vánočních

a hodně zdraví v novém roce.

TĚŠÍME SE NA VÁS I V ROCE 2020

STAROČESKÁ HOSPODA
Obecnice

přeje všem krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2020

Florbalový tým
Slavoj Bečánov
přeje všem krásné
a spokojené Vánoce
a v novém roce 2020
hodně zdraví,
štěstí a osobních
i sportovních
úspěchů!

PF 2020

PEKAŘSTVÍ v Obecnici
děkuje svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné Vánoce,
pevné zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce 2020

Restaurace Koupaliště
a Správa Rezervace Obecnice

přeje všem svým živočichům

i všem ostatním, kteří se pohybují

na území CHKOO Obecnice

zdravá tělíčka, dobré myšlenky,

hojně potravy, živočišného tepla

a spokojené žití v roce 2020.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ  Obecnice
p ř e j e

veselé Vánoce, hodně zdraví
a vše nejlepší
do nového roku
2020.

POTRAVINY
„U Romany“
děkují všem svým zákazníkům
za přízeň a přejí vše nejlepší
a hodně zdraví v novém roce 2020


