
Tak si trochu únorově přemítám, proč odborníci dávají
vichřicím a orkánům něžná jména. Te� k nám ze zápa-
du zrovna přiletěla něžná Sabina, která po své cestě na-
tropila škody za miliony, ba i zabíjela. Ne že by něžné
ženy neuměly řádit. Když se rozčílí, lítá někdy nádobí
jako ve vichřici, ale stejně mně to pojmenování prud-
kých větrů po ženách moc nesedí. Když jde o větry, klid-
ně bych orkán nazval i Bohouš. No moc se nesmějte.
Mluvím o vichřicích, že? Na chlapa se drsnost hodí víc,
i když zrovna Bohouš zas tak moc drsné jméno není.
Vezměte třeba Bohouše z Bratrstva kočičí pracky nebo
slavného bernardýna Bohouše. Když už jsem se tak
o jmenovcích rozepsal, ono jde vlastně o zkrácené jméno
Bohuslav, Bohumír nebo Bohumil, ale stalo se mi v Ra-
kousku v penzionu, když se majitelka pídila, jak se jme-
nuji, že jsem se přeložil jako Gotlíb. Stejně si to nepama-
tovala a ptala se posléze mého kamaráda, jestli přijede
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Garfild. Zřejmě jsem se jí líbil jako kocourek z kreslené-
ho seriálu nebo vypadám jako mlsný kocour. Raději jsem
po tom nepátral. Jal jsem se ale pátrat v únorových pra-
nostikách, kterých je o únoru mnoho. Zaujala mne jed-
na o komárech: „Když tě v únoru zašimrá komár za uši-
ma, poběhneš v březnu s ušima ke kamnům.“ Nevím,
co si o tom myslíte vy, ale v únorovém počasí komáři ne-
létají ani když svítí sluníčko. I kdyby vylétli a štípli do
ucha, spíš dostanete rýmu. Nepolezete s ušima za kam-
na, ale k ušnímu lékaři, ale třeba se kdysi lidé sami léči-
li s ušima za kamny. Podobná pranostika se říká o koč-
kách: „Leží-li kočka v únoru na slunci, v březnu poleze
za kamna.“ Tomu bych věřil, ale kdyby se na slunci
vyvalovala kočka manželka, určitě by se v březnu léčila
zachumlaná u kamen. Ale víte, jak ji uděláte š�astnou?
Odneste ji od kamen do ložnice, ho�te do postele…
a zašeptejte: „Zdřímni si, já zatím umyji nádobí…“ bs
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UZÁVĚRKA březnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude ve čtvrtek 12. března 2020

ZPRÁVY Z LESNÍ SPRÁVY

PRONÁJEM
STAROČESKÉ HOSPODY

Obec Obecnice  nabízí
do pronájmu
Staročeskou hospodu.

B l i ž š í  in formace
na Obecním úřadu Obecnice.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice

zve dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 12. března 2020

v Příbrami
Odvoz z Příbrami do Obecnice zajištěn,

na obecním úřadě budou předány plakety.
Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Zveme nové dárce – pøijïte podpoøit správnou vìc!

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
komunálního odpadu v roce 2020

14. dubna v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hodin

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

Co je nového v našich lesích? Celá střední Evropa
se potýká s následky pětiletého sucha a následného chřad-
nutí lesních dřevin. V České republice – vzhledem k zastou-
pení dřevin – jsou problémy hlavně se smrkem, který deci-
mují lýkožrouti. Následkem toho je přebytek dříví na trhu
a nízká cena dřeva, takže vlastníci lesů mají starosti jed-
nak s chřadnutím lesů a jednak mají i velké ekonomické
problémy. Toto vše se samozřejmě nevyhýbá ani hlavnímu
vlastníkovi lesů ve středních Brdech – Vojenským lesům.
I v Brdech se začíná rozjíždět kůrovcová kalamita, a to ze-
jména v jihozápadní části – od Padr�ských rybníků na vrch
Praha, Malý Tok, Březový vrch, Kočky. Území lesní sprá-
vy Obecnice a sousedních Jinec je zatím relativně v klidu,
ale ve druhém pololetí letošního roku se dají čekat velké
problémy i zde.

Vojenské lesy nabízejí i nadále samovýrobu palivové-
ho dříví za stejných podmínek jako v minulosti a nabízejí
rovněž přímý prodej některých sortimentů, jako je vlákni-
na (oddenkové výřezy o délce 2 m) nebo slabý surový kmen.
Bu� přímo z lesa anebo na manipulačním skladu ve Lhotě.

Bližší informace poskytneme na lesní správě, na manipu-
lačním skladě, nebo přímo lesníci na svých úsecích.

Zde dochází od února ke změně – Ing. Jan Sýkora pře-
chází na lesní správu Jince (nadále ovšem zůstává bydlet
na hájence Octárna) a po něm přejímá lesnický úsek Klo-
bouček pan Daniel Šmíd. Bude pokračovat  ve  spolupráci
s místními občany v zadávání samovýroby atd. stejně jako
to fungovalo dote�. Kontakt sdělíme na lesní správě.

Od 1. dubna se bude znovu otevírat informační
centrum VLS v přízemí lesní správy; bude doplněno
o další informační tabule, seznamující zájemce s druhovou
skladbou lesa v Brdech a její postupně přeměně atd. V pra-
covních dnech zde bude přítomna lesní pedagožka a o ví-
kendech nám bude opět vypomáhat pan Pavel Kadlec.

V přízemí lesní správy je též možný pronájem zasedací
místnosti pro cca 50 osob včetně vybavení.

Tak nám držte palce, a� se nám vrátí chladnější a srážko-
vě bohatší roky, aby nám ty naše lesy vydržely…!!!

Václav Pernegr

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci únoru a březnu.

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

Obecní úřad Obecnice

ČČK Obecnice Vás zve na výroční schůzi,
která se koná 24. 3. 2020 od 17 hodin

na Obecním úřadu v Obecnici
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc uplynul jako voda, a tak zde opět přiblížím naši čin-
nost. I když to v posledních dnech vypadalo dost nebezpeč-
ně a drželi jsme pohotovost, nic zásadního se u nás naštěs-
tí nedělo.

Každoročně v polovině ledna, letos to vyšlo na 18. ledna,
pořádá naše SDH výroční valnou hromadu všech členů.
V tento den jsme se sešli, aby se mohli i ostatní blíže sezná-
mit s naší činností a plány na letošní rok. Na tomto zase-
dání jsme měli i povinnosti, mezi které patřily hlavně vol-
by do vedení SDH. Všechny „oficiality“ byly projednány
a poté byla již tradiční volná zábava. Škoda, že byla menší
účast, i tak si myslím, že jsme si to užili.

Druhou příjemnou akcí byl Dětský pyžamový ples, který
se uskutečnil v pátek 24. ledna od 13 hodin v sále Staro-
české hospody. Celou akci pořádali „trollové“ ze školní
družiny, my jsme tam byli hlavně z hlediska ozvučení celé
akce. Všechny přítomné děti si hezky zaskotačily a zasou-
těžily. A že těch soutěží bylo. Více se určitě dozvíte v člán-
ku školní družiny.

Poslední dny je velice aktuální téma vítr a vichřice, a tak
přináším pár rad a poznatků. S větrem se setkáváme velmi
často. Znáte obecné zásady chování při prudkém větru?

Vítr je proudění vzduchu, které vzniká v důsledku vyrov-
návání tlaku vzduchu v různých oblastech. Tlak vzduchu
není stálý a mění se i v závislosti na teplotě. Čím větší jsou
tlakové rozdíly, tím silnější je vítr (teplý vzduch stoupá
nahoru, studený klesá dolů). Vítr sám o sobě nepředstavu-
je pro člověka bezprostřední nebezpečí. Nebezpečný se stá-
vá se zvyšováním své intenzity a rychlosti a následným
působením na předměty a objekty v okolí člověka. Vítr
může lámat větve, vyvracet stromy, ničit budovy, elektric-
ké vedení, telefonní linky apod.

Rychlost větru se udává v m/s nebo km/h. Vítr začíná
dělat škody od rychlosti 20 m/s, nebo-li 72 km/h. Člověk
se udrží na nohou do rychlosti 36 m/s, což je přibližně
130 km/h. Při rychlosti 44 m/s, což je přibližně 158 km/h,
může být člověk vyzdvižen a nesen větrem. Směr větru
udáváme podle směru, odkud vítr vane. Používáme k tomu
stupně (pomocí azimutu) anebo světové strany.

Ochrana před větrem
Každý z nás by měl pravidelně sledovat zpravodajství
o počasí. Jedině tak se můžeme dozvědět včas o blížícím se
silném větru, vichřici, orkánu, bouři, tornádu, povodni.
Pokud přijde vítr, měli bychom ho přečkat pokud možno
v uzavřených budovách nebo naopak ve volném prostran-
ství. Doma zavřeme okna a dveře. V případě hodně silného
větru je nejlepší úkryt se ve sklepě.
• Za silného větru se nebudeme zdržovat v blízkosti vět-
ších stromů, u kterých může dojít k jejich vyvrácení nebo
ulomení větších větví. Platí to pro člověka pohybujícího se
volně krajinou nebo po ulici, pro táboření ve stanech nebo
různých chatkách i pro pobyt v zaparkovaném či jedoucím
autě.
• V městských ulicích omezíme za silného větru pohyb po-
blíž vyšších budov, a to bez ohledu na typ střešní krytiny -
vítr může utrhnout jak jednotlivé střešní tašky, tak kusy
plechových střech.
• Dáváme si pozor na možnost pádu drátů elektrických
rozvodů. Pokud dráty vysokého napětí leží na zemi, zásad-
ně se k nim nepřibližujeme

• Za jízdy autem snížíme přiměřeně rychlost - nečekaný
boční náraz větru může auto učinit neovladatelným, pří-
padně jej vytlačit ze silnice. Pozor si dáváme i na blízkost
velkých stromů, které se mohou vyvrátit a na padající vět-
ve.
• Pokud nás prudký vítr zastihne na vodní hladině, snaží-
me se co nejrychleji dostat na břeh (alespoň pokud nepat-
říme k extrémním surfařům). To platí jak pro plavání, kdy
se ve vlnách můžeme rychle vyčerpat a utopit se, tak pro
pobyt na různých menších plavidlech, která se mohou pře-
vrátit, případně potopit.
Na obrázcích můžete vidět, jak se rozděluje vítr, a o kolik
klesá pocitová teplota při větru.

Nakonec bych Vás chtěl pozvat na hasičský ples, který
se koná 21. března. O tom více z pozvánky.

Přeji všem krásný vstup do jara. Petr Zima
velitel SDH Obecnice

Sbor dobrovolných hasičů
Obecnice
Vás zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 21. 3. 2020 od 20 hodin
Sál Staročeské hospody v Obecnici
Hraje Dynamic Band

BOHATÁ TOMBOLA

Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek od 9. 3. 2020

Martin Kuchař - tel. 728 988 237
Lukáš Doležal - tel. 721 830 696
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Markétina dopravní výchova

Dne 21. 1. 2020 proběhl na 1.stupni program Markétina
dopravní výchova. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a bě-
hem dopoledne prošli postupně čtyři stanoviště, která se
týkala témat bezpečného chování v silničním provozu, po-
skytnutí první pomoci, bezpečnostní prvky nejen pro chod-
ce, ale i pro cyklisty. Lektoři přijeli s pomůckami, které si
děti mohly osahat, případně ozkoušet.

Miloslava Kotápišová
D o t a z n í k :
1. Co jsi se dozvěděl během dnešního dne nového?
J.V.: „Jak se správně v autě poutat. Že musím mít nastave-
ný pás, aby nebyl pod krkem a nesmí být přímo přes bři-
cho.“
T.P.: „Že když někdo neposkytne první pomoc, že může jít
do vězení.“
F.H.: „Líbilo se mi kolo, ty světla, který si tam mohu dát.“
2. Zjistil jsi o sobě něco, co děláš v rámci bezpečnosti
na silnici špatně?
A.M.: „Občas jezdím na kole bez helmy, ale můžu si rozra-
zit hlavu.“
A.S.: „Když jedeme autem jenom kousek, nepoutám se.“
R.Č..: „ Večer nenosím reflexní pásku na noze.“
3. Co si pamatuješ z lekce první pomoci?
E.Š.: „Že když má někdo zraněnou třeba kuru a nemám
tlakový obvaz, že můžu použít tričko.“
P.L.: „Při masáži srdce musím 30krát stlačit hrudník.“
R.Č.: „Ošetření zapadlého jazyka. Musím zaklonit hlavu
dozadu.“
4. Která ze 4 přednášek se ti líbila nejvíce a proč?
T.CH.: „Líbila se mi výuka o kole, protože jsem poznal
nové druhy světel.“
A.R.: „Mě se líbilo všechno, protože všude jsem se dozvědě-
la něco nového.“
A.K.: „Nejlepší byly ty sedačky. Bezpečnost ve vozidle. Pro-
tože jsem viděl, co se může stát, když nebudu připoutaný
a ukázali nám, jak se máme správně poutat.“

Na dotazník odpovídali žáci 1. stupně.

Mazaně proti šikaně

Dne 24. 1. 2020 na naši školu
zavítali instruktor sebeobrany
Mike a jeho asistentka Lenka.
Účastnila se celá škola se v rámci
programu Mazaně proti šikaně.
Nejprve jsme si říkali, jak poznat
šikanu. To jen na začátku. Pak se
rozjelo žůžo – zkoušeli jsme si po-
stoje při nebezpečí, úhybné mané-
vry, mohli jsme Mika napadnout,
abychom v sobě našli „zdravou
agresi“ a mohli se tak útočníkovi postavit. Když jsme se
pak ptali našich kamarádů, sebeobrana se jim všem velice
líbila. Bojové umění krav maga je možné navštívit i v Pří-
brami. Informace je možné najít na www.kapap-czech.cz.

Kolektiv žáků 4. třídy
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Návštěva Hornického muzea
v Příbrami

Před jarními prázdninami žáci druhé třídy navštívili
Hornické muzeum v Příbrami na Březových Horách. Ces-
tou obdivovali historické budovy Březových Hor - kostel
sv. Prokopa, na náměstí  J. A. Alise se zastavili u kostela
sv. Vojtěcha, prohlédli si sochu sv. Jana Nepomuckého.
V Hornickém muzeu na nás čekala p. Mašková, ta dětem
velmi poutavě vyprávěla o historii těžby rud na Příbram-
sku. Děti si prohlédly strojovnu Ševčinského dolu a Ša-
chetní věž (vyhlídku).  Z vyhlídky se nám naskytl krásný
pohled do okolní krajiny. V mineralogickém oddělení Hor-
nického muzea děti nadchly nerosty a horniny. Cestou na-
zpátek jsme se ještě zastavili u Vojtěšského a Anenského
dolu. Těšíme se na další výlety.

Tvůrčí psaní – zapomenutý příběh
Sice není už čas Vánoc, ale tento zapomenutý vánoční

příběh nemohu nechat ležet na stole. Karolína ze 6. třídy
má opravdu nadání upoutat své posluchače. Ve slohové
práci jsem upravila jen pár pravopisných chyb a čárek,
do stylu psaní jsem úmyslně vůbec nezasahovala. Příběh
je dlouhý, ale stojí za to si ho dočíst až do konce. Rodí se
nám totiž nová spisovatelka?. Ráda bych si jednou přečet-
la její knihu.

O mechovém trollovi a zachráněných Vánocích

a mně se tam tak dlouho nechtělo jít, tak jsem to vzala
zkratkou, kterou nikdo nechodil, že tam prý straší! Ale já
na takové bláboly nevěřím. Když jsem k němu dorazila, tak
jsem si přála, aby byl sníh. Šla jsem dolů, ale najednou:
„Bum!“ Propadla jsem se pod zem! A začal na mě někdo
řvát. Myslela jsem si, že mě někdo viděl a šel mi na pomoc,
ale ne! Byl tam se mnou ještě někdo, říkal si mechový troll.
Nejdřív jsem se ho bála, ale když jsem zjistila, že se bojí on
mě a že je smutný, protože jsem mu zničila dům, tak jsem
se s ním snažila skamarádit. Už se mě tolik nebál, a tak
jsem se ho zeptala,  proč bydlí tady? Jestli má rodinu nebo
přátele? Na to mi odpověděl: „Měl jsem kamarády, měl jsem
i rodinu.“ „Měl jste přátele i rodinu, proč už jen měl?“
„Když na Vánoce není sníh a je všude kolem bláto, mecho-
vý troll se vytratí.“ „A jak to že jsi ty přežil?“ „Dřív jsem
měl práci a tam, kde má práce byla, byl sníh pořád, proto
jsem přežil.“ Bylo mi ho líto, a tak jsem mu slíbila, že mu
alespoň dům opravím. Další den jsem se tam vydala a řekla
mu, že letos to vypadá, že také nebude sníh. Na to mi odpo-
věděl: „Já vím, že nebude sníh, kdyby byl sníh, tak ti ma-
ličcí jsou nahoře na kopci a klouzají se dolů.“ Chvíli jsem
přemýšlela a zeptala jsem se ho: „A kde vlastně byla ta
vaše práce?“ „Nevím, ale říkali tomu Severní pól, pracoval
jsem pro Santu.“ „No, vidíte, nechtěl byste tam jet a přes
Vánoce tam zůstat?“ „Na tak dlouhé cesty jsem už slabý
a starý, ale můžeš tam jet ty a poprosit ho, jestli by mohl
přičarovat trochu sněhu a rovnou ho můžeš pozdravovat
od bývalého krále mechových trollů.“ „Já?“ zeptala jsem
se udiveně. „A kdo jiný? Ty jsi mladá a takové cesty zvlád-
neš, jen jdi a zachraň mě, ale i celé Vánoce.“ „Tak dobře,
vydám se tam, ale do zítra musím být zpátky, budou totiž
Vánoce. Držím ti mé trollí palce, a� se vše podaří. Ještě ten
den jsem se vydala na cestu. Dorazila jsem na Severní pól,
ale nevím, kde bydlí Santa Clous. Zeptala jsem se pár lidí,
ale vždy si poklepali na čelo. Napadlo mě, že se mám spíš
ptát malých dětí a vyšlo to. Dostala jsem instrukce, jak se
dostat k Santovi, mám si prý dávat pozor, protože bránu k
němu hlídají Elfové a ti pouští jen Elfy nebo anděly. Došla
jsem k bráně, nechtěli mě tam pustit. Řekla jsem jim, a�
se zeptají Santy, jestli si on přeje se mnou mluvit. Řekli,
že ano. Uvnitř to vypadalo nádherně. Santovi jsem sdělila
svůj problém a požádala jsem ho, jestli by mohl přičarovat
trochu sněhu, že jinak bývalý král mechových trollů zemře
a že by byly i děti smutné, že nenapadl sníh na Vánoce.
Řekl mi, že mi sníh přičaruje, ale musí jít král trollů bydlet
sem. Měl to tu velmi rád, ale po tom, co mu zemřela rodi-
na, je skleslý a osamělý. Snažila jsem se mu vysvětlit, že
on sem očividně nechce. Ale že se ho sem pokusím dostat.
Santa jen lusknul prsty a říkal, že je hotovo. Podíval se na
hodinky a lekl se, řekl mi, že už je 24. prosince a musí jít
balit dárky. Dojela jsem domů a rovnou jsem běžela za krá-
lem mechových trollů. Byl rád, že je sníh a souhlasil, že se
tam přestěhuje. Dovezla jsem ho tam, ale už jsem se nestí-
hala vrátit domů. Santa mi řekl, že si mám vlézt do saní,
že mě domů odveze. Odvezl mě domů, já stihla večeři a pod
stromečkem byla spousta dárků.

Karolína Kalivodová, 6. třída

Postřehy  žáků :
Samík – Výlet se mi moc líbil.
Kristýnka Š. – Nejvíce se mi líbilo v muzeu nerostů.
Verunka – Moc se mi líbila vyhlídka.

Mgr. Jana Pokorná, Klára Vöröšová

Ráno 22. prosince jsme se všichni
těšili na Vánoce. Ale nebyl žádný sníh.
Venku to spíš vypadalo na jaro, než že
by měly být za dva dny Vánoce! Šla
jsem ven se podívat na kopec, kde se
vždy o Vánocích bobovalo. Jenomže
cesta k tomu kopci je moc dlouhá
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STOP KYBERŠIKANĚ!
Zveme všechny rodiče i další zájemce

na přednášku o KYBERŠIKANĚ.
Kdy: 8. dubna v 16.00 hodin

Kde: Masarykova základní škola Obecnice
Přednáší: PhDr. et Mgr. Jan Traxler

(lektor, který má mnohaleté zkušenosti s touto problematikou)

Jak ochránit své dítě před virtuálním světem?
Jak předcházet kyberšikaně či závislosti na internetu?

Které nástrahy na děti i dospělé v oblasti ICT technologií čekají?
Pokud Vás toto téma zajímá, neváhejte navštívit
naši školu. Kyberšikana či počítačová šikana je
novodobým strašákem mnoha dětí i dospělých.
S nástupem rozvoje moderních technologií a
s jejím každodenním využíváním se v dnešní
době zvyšuje pravděpodobnost, že vaše děti
v kyberprostoru přijdou do styku s obávanou kyberšikanou.
Stejně jako v reálném životě, tak i ve virtuálním světě se musí
dodržovat určitá pravidla. S těmi nás seznámí odborník
PhDr. et Mgr. Jan Traxler. MZŠ a MŠ Obecnice

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pyžamový ples

Dne 24. 1. 2020 proběhl na sále místní restaurace již tra-
diční Pyžamový ples. Díky hojné účasti dětí doprovázených
maminkami, tatínky, dědečky a babičkami, dětí z mateřské
školy, družinových a ostatních hostujících dětí, jsme to
pojali v duchu tanečním a dostatečně soutěživým. Atmosfé-
ra zde vládla pohodová a usměvavá. Nu, co si budeme poví-

„Hurá šupem ze svahu, chce to hlavně
odvahu“ aneb mateřská škola z Obecnice

na lyžích

Poslední čtyři dny v lednu se poprvé
uskutečnil v naší mateřské škole lyžař-
ský výcvikový kurz pro děti. Zúčastnilo
se deset dětí v rozmezí od 3 do 7 let
se třemi učitelkami. Pobyt probíhal
v krásném prostředí v oblasti zvané Česká Sibiř v dětském
ubytovacím zařízení Meránek. Díky skvělému a vstřícné-
mu personálu jsme si celé čtyři dny užili po všech strán-
kách. Hned první den si děti společně s hotelovým instruk-
torem vyzkoušely lyže, pro některé děti první kontakt
a seznámení s lyžemi a s lyžováním. Lekce probíhaly hned
za ubytovacím zařízením na hotelové sjezdovce s vlekem
poma dlouhou 170 m. Výuka trvala první tři dny cca 60 až
90 minut dopoledne i odpoledne, přičemž byly děti rozděle-
ny do dvou skupinek. Třetí den pobytu již někteří odváž-
livci dokázali sjíždět sjezdovku sami v doprovodu instruk-
tora, přičemž si vyzkoušeli i vlek. Téměř všechny děti ten-
to vlek zvládly bez problémů.

Nejen na sjezdovce, ale i během volných chvil děti plnily
spoustu úkolů formou her, při kterých sbíraly body k finá-
lovému hodnocení. Všichni malí účastníci byli na konci
kurzu odměněni diplomy a plnými taškami různých cen.

Jelikož se lyžařský výcvikový kurz osvědčil nejen u dětí,
ale měl i kladnou odezvu u rodičů, budeme tento kurz za-
řazovat i další roky.

Pro nás učitelky to byla skvělá příležitost načerpat nové
zkušenosti. Užily jsme si s dětmi spoustu legrace a jen se
nám potvrdilo, že spokojené a usměvavé děti jsou tou nej-
lepší odměnou pro všechny.

Za učitelky MŠ Obecnice zpracovala
Kateřina Ma�arová

dat, v pyžámku se cítíme asi všichni
pohodlně, a tudíž nám bylo dobře.
Tanečních kreací, soutěží a zaslou-
žených odměn si děti viditelně užíva-
ly. A tak můžeme konstatovat, že
ples se vydařil. Děkujeme za spolu-
práci všem, co se podíleli, a přede-
vším hudebnímu doprovodu, hasič-
skému duetu Pe�ovi a Mar�ovi.

Zakrmení lesní zvěře

Dne 29. 1. 2020 jsme společně s les-
ní pedagožkou vyrazili do lesa. Prv-
ní kroky nás dovedly ke krmelci, kde jsme se dozvěděli, co
je pro zvířátka pochoutka, co lék a co naopak jed. Pomocí
zvuků a kartiček jsme se učili poznávat nejznámější druhy
ptactva a dozvídali se informace o jejich životě. Poté jsme
se snažili vyhledávat stopy a znaky zvěře. Nakonec jsme
vhodně uložili a připravili pochoutky pro všechny druhy
lesní zvěře. Touto cestou moc děkujeme Ivě Kolerusové za
výborně připravenou akci.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 mateřskou školu navštívilo mo-
bilní planetárium. Starší děti shlédly film ,,Korálový
útes“- domov rybek ve filmu byl chráněn kouzlem. Toto
kouzlo rybky před něčím chránilo, rybky se bály, že kouzlo
přestane fungovat a snažily se toto kouzlo zachránit. Děti
se během filmu dozvěděly, co je to chaluhový les, korálový
útes, vrak lodi, tanker a jak vzniká příliv. Dále se seznámi-
ly s mořskými živočichy (žralok, velryba, mořská želva,
chobotnice, medúza, rejnok…) a s podmořským světem
(podmořská sopka, láva, sasanky…).

Mladší děti shlédly film „Krtci, aneb co je tam nahoře“ - kr-
teček se seznamuje s vesmírem, navštíví v raketě slunce,
měsíc, hvězdy a seznamuje se s planetami ve vesmíru.

Po celý týden se děti těšily na Pyžamový ples se ŠD,
který se konal v pátek 24. ledna od 13 hodin na sále ve Sta-
ročeské hospodě. Děti se pohybovaly v tempu hudby, zapo-
jovaly se do různých soutěží, za které byly odměněny,
navazovaly nová přátelství s ostatními dětmi. Do taneční-
ho reje se zapojovaly i mladší děti. Pyžamový ples se vyda-
řil a všem dětem se líbil.

Všechny přihlášené děti se zúčastnily lyžařského kurzu,
který se konal od 28. ledna do 31. ledna na Monínci
v resortu Český Me-
ránek – dětské ubyto-
vací zařízení. In-
struktor děti sezná-
mil se správnou tech-
nikou lyžování, jíz-
dou na vleku apod..
Děti si s velkou ra-
dostí užívaly zimních
radovánek na sněhu
a všem se pobyt na
Monínci moc líbil.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Jak se nám vydařil první měsíc
v novém roce

První měsíc v novém roce utekl jako voda a máme tu únor.
Poj�me leden zrekapitulovat a nahlédnout do dění
v knihovně. V pátek 24. ledna se konal v místní tančírně
Dětský pyžamový ples. Muzika hrála, cinkala a naše
nejmilejší dí�ata skotačila. Na děti v pyžámkách čekal na-
bitý program, zábavné soutěže a bohaté odměny.

ce. Pořídit bychom si měli například fialový ametyst, který
se nám líbí a chce k nám, i kdyby nám horoskop stokrát
říkal, že máme mít rudý granát. O náš talisman také musí-
me řádně pečovat, aby nepřestal plnit svůj úkol. Přednáš-
ka byla doplněna krásnou prezentací.

Co přinese únor

V únoru startujeme AZ-kvíz. První kvíz proběhl 13. úno-
ra a další je naplánován na 12. března. Vědomostní sou-
těž se pak bude konat vždy každý druhý čtvrtek v měsíci
od 16 hodin. Pro soutěžící bude připraveno malé občerst-
vení a výherce bude skromně oceněn.
Každé pondělí od 16 do 17 hodin můžete přijít
do knihovny a přečíst svým ratolestem pohádku. Dospělí
se budou střídat ve čtení a děti kreslit či psát do deníčků.
Starší děti, které již umí číst, mohou také poslouchat nebo
číst něco svého. Pro čtenáře a posluchače je připraveno po-
sezení a poležení v horním patře knihovny. Pokud to bude
časově a technicky možné, promítnu pak přečtenou pohád-
ku na plátně (za předpokladu zfilmovanání).

BAZÁREK

Ve Spolkovém domě stále probíhá burza oblečení. Pořídit
zde můžete především dámské, dětské oblečení a obuv. Bur-
za probíhá v horním i dolním patře knihovny.

Plánované akce

DĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 1. března od 14 hodin srdečně zvu všechna
dítka na karnevalové řádění. Masku a dobrou náladu
s sebou. Připraveny budou soutěže, odměny a tradiční bo-
hatá tombola.

Projekt BRAIN AND BREAKFAST

Naše knihovna se od února zapojí do projektu Brain and
Breakfast. Každý třetí čtvrtek v měsíci bude probíhat
od 8.30 do 10.00 hodin snídaně v knihovně. Bude při-
pravena sladká snídaně, káva, čaj a k tomu se bude online
promítat vždy rozhovor s úspěšnou osobností. Únorová
snídaně proběhne ve čtvrtek, tudíž 20. 2. (bohužel nestih-
ne vyjít do té doby zpravodaj – tato informace se vám
dostala přes sms z Obecního úřadu). Tématem je „Život
v komplexitě“ s Liborem Winklerem. Osobnost a březnové
téma zatím není zveřejněno.

V pondělí 27. ledna se na žádost několika čtenářek konalo
komorní korálkování. Při kávě jsme navlékly několik
náramků. Materiál jsem zajistila předem na přání. Pokud
by měl někdo zájem navléknout si elegantní náramek z ko-
rálků či z bužírek, volejte mi do knihovny a domluvíme se.
Navléknout si můžete sami nebo Vám náramek navléknu
za cenu materiálu.
Úterní večer 28. ledna obklopila Spolkový dům tajemná
záře. Navštívila nás paní Hanna Szabad a přednášela
o „Magii kamenů“. Dozvěděli jsme se nejen o původu ka-
menů, ale i o tom, jak již naši předci vnímali tajemnou sílu
polodrahokamů. Paní Szabad nám nastínila možnosti, jak
si vybrat svůj kámen, přičemž nejdůležitější je naše intui- (pokračování na str. 9)

1. března 1. března 1. března 1. března 1. března 20202020202020202020 od 14 hodin
Sejdeme se v sále Staročeské hospody v Obecnici.

Maska a dobrá nálada nutná!
Přij�te si zatrsat a zasoutěžit.
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PŘEDNÁŠKA

Pro velký zájem o duchovní témata je naplánovaná další
přednáška s paní Hanou Szabad na 24. března tradičně
od 17 hodin. Březnová přednáška nese název „Magická
ochrana a očista“.

(dokončení ze str. 8)

Na Všeználku se kromě
malování také sázely rý-
movníky do květníků,
které si děti sami origi-
nálně vyrobily. V této
činnosti se skloubilo
jaro i zima zároveň - jar-
ní sázení rostlinky na
zimní rýmu ☺ . Dále
školkáčci vyráběly sně-
huláky, malovaly a třpyt-
kovaly kameny, lepily
duhu a slunce. Při po-
sledním lednovém Vše-
ználku v knihovně padal

Kroužek VŠEZNÁLEK

Tento měsíc se na kroužku tvořily interesantní záležitosti
se zimní tematikou, ale i s tematikou jarní, protože při po-
hledu z okna si člověk vážně není jistý, zda je zima či jaro.
Na prvním lednovém kroužku pro děti z MŠ se nelenilo,
nýbrž modralo se. Všeználkové používali na svá výtvarná
díla modrou tuž, bílou voskovku nebo zmizík. Úkolem bylo
namalovat obrázek se zimní tematikou. Umělecká díla, jež
se moc povedla, jsou vystavena v knihovně a všichni malí-
ři byli oceněni. První tři místa zabrala šikovná děvčata
Deniska Dvořáková, Kačenka Křížová a Kája Prchlíková.

sníh, protože děti měly za úkol zhotovit berušku z polysty-
renové koule. ☺

Děvčata ze školy
vyráběla na úter-
ním Všeználku
stojánky na náuš-
nice, misky, tuli-
pány z krepového
papíru a začala
pracovat na slu-
níčku a duze. Také
si zasadila rýmov-
níky do originál-
ních květníků ze
skleničky.

(pokračování
na str. 10)
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ANGLIČTINA

Každé úterý na faře či ve Spolkovém domě probíhá anglic-
ké skotačení pro děti z mateřské školy.

O jarních prázdninách
jsme nezaháleli a každý
den jsme se činili, co to
šlo. V pondělí jsme uvaři-
li pár triček, v úterý za-
pletly náramky, ve středu
se tu zrodila kasička na
korunky a ve čtvrtek
jsme místo rukou zapojili
mozkové závity a luštili
křížovky. Kdo stihl na-
plánovanou práci, mohl
si pak vytvořit něco jiné-
ho.

Jarní prázdniny ve Spolkovém domě

(dokončení ze str. 9)
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Pod Krušnými horami leží nad řekou Ohří jedno z nej-
krásnějších historických měst u nás – královské město
Kadaň. Na svobodné královské město byla Kadaň povýše-
na v roce 1259 za panování Přemysla Otakara II. V této
době zde také vznikl královský hrad a dnes již zaniklý mi-
noritský klášter s kostelem sv. Michala archanděla.
Za panování českého krále a římského císaře Karla IV. za-
žilo město značného rozkvětu, který byl zřejmě podnícený
opravami po ničivém požáru v roce 1362. Velké cti se měs-
tu dostalo v roce 1366, kdy mu císař udělil právo úplné
samosprávy. V následujícím roce, při svém prvním pobytu
v Kadani, potvrdil měš�anům právo konání výročního
trhu, které připadlo na 14. září, na den Povýšení sv. Kříže.
Při svém druhém pobytu v Kadani v roce 1374 pak nechal
císař dokonce vyhotovit listinu, kterou Kadaňanům povo-
lil „zakládat vinice kolem města, jak to činí obyvatelé praž-
ští“. Význam Kadaně jako královského města se poté ještě
značně zvýšil za vlády Jiřího z Poděbrad, kdy došlo také
k význačné přestavbě opevnění. Hlavní i parkánové hrad-
by byly zesíleny polygonálními a poloválcovými baštami
a dělovými věžemi. Do hradeb byla také začleněna v jádru
gotická Růžencová kaple a hlavně mohutný městský hrad
se čtyřmi hranolovými věžemi v rozích, dodnes považova-
ný za cennou ukázku středoevropského kastelu. Ze tří
hlavních městských bran se do současnosti dochovala pou-
ze Mikulovická (Svatá) brána z 16. století na západní stra-
ně města. Cenným pozůstatkem opevnění a jedinečnou for-
tifikační památkou je bez pochyb barbakán bývalé Žatecké
(Kovářské) brány, která byla zbořena v roce 1832 při asa-
naci městského opevnění. Do té doby brána s čtverhran-
nou věží, na které podle nařízení z roku 1579 vždy varto-
vali městští strážní, oddělovala centrální Staré Město
od Špitálského předměstí. Právě Špitálské předměstí patří
k nejstarším částem někdejšího královského města, které
zdobí např. Alžbětinský klášter s barokním kostelem sv. Ro-
diny a sv. Alžběty nebo kostel Stětí sv. Jana Křtitele, vybu-
dovaný v poslední čtvrtině 12. století. Uvnitř je vyzdoben
malbami od Josefa Fuxe z roku 1774, které představují ži-
vot a mučednickou smrt sv. Jana Křtitele. Od tohoto kos-
tela jsem sešel na promenádu, kopírující tok Ohře, a pomalu
jsem kráčel proti jejímu proudu, prohlížeje si hrad a hrad-
by, které se v tomto místě monumentálně tyčí nad hladi-
nou řeky. A najednou jsem narazil na psa. Přímo na maxipsa.
Na Maxipsa Fíka. Tedy na jeho moderně pojatý pomník,
který zde stojí od roku 2016 jako pocta jeho duchovnímu
otci, spisovateli Rudolfovi Čechurovi, rodákovi z nedaleké-
ho Ahníkova. A jak jsem později zjistil, tak se celá prome-
náda podél řeky jmenuje po této večerníčkové postavě –
Nábřeží Maxipsa Fíka. Samozřejmě zde nechybí ani Fíko-
va věrná kamarádka Ája. Pospolu jsem je objevil nedaleko
dětského hřiště na opačném konci promenády. Nábřeží se
může pochlubit i neobvyklým technickým exponátem – re-
plikou Staroměstského orloje. Ta sem byla umístěna jako
pocta Mistrovi Mikulášovi z Kadaně, který hodinový stroj
slavného pražského orloje sestrojil již v roce 1410. Replika
hodinového stroje je oproti originálu zvětšená dvakrát,
astroláb má však shodné rozměry jako originál, který je
k vidění na Staroměstské radnici. Celá skulptura, mající
hmotnost 4 tuny a výšku téměř 6 metrů, je z bezpečnost-
ních důvodů statická. Poté, co jsem si poopravil historické
znalosti o autorovi Staroměstského orloje, za kterého jsem
měl do té doby Mistra Hanuše (však také o něm píše Alois

Královské město Kadaň

Královské město Kadaň

z Lobkovic roku 1473 poblíž pramene léčivé vody, vyvěrají-
cí na úpatí Svatého kopečku (402 m n.m.). Dnes v části
kláštera sídlí umělecká škola a městské muzeum, ve kte-
rém lze nalézt mineralogické, přírodovědné a historické
expozice. Krásnou klášterní zahradu doplňuje půlhektaro-
vý vinohrad, ve kterém byla v roce 1999 obnovena tradice
Svatováclavského vinobraní. Od kláštera jsem se vrátil
zpět do centra města, do kterého jsem vstoupil již zmiňo-
vanou Mikulovickou (Svatou) bránou. Překrásné Mírové
náměstí je lemováno v jádru gotickými měš�anskými domy,
s renesančními mázhausy a s fasádami z různých období,
z nichž nejzajímavější je asi Šlikův dům z roku 1400. Zá-
padní straně náměstí dominuje budova radnice z počátku
16. století s osmibokou vyzděnou věží, vysokou 53,7 met-
rů, která je na svých hranách posázená ozdobnými kraby.
Druhou dominantou náměstí je děkanský kostel Povýšení
sv. Kříže, který je zmiňován již v roce 1291. Svojí součas-
nou barokní podobu získal v letech 1746-1755. V interiéru
kostela se nachází velmi cenná pískovcová křtitelnice z 16.
století, raně barokní hlavní oltář z roku 1687, kazatelna
z 2. poloviny 17. století a obrazy od Viléma Kandlera. Pro-
stor náměstí zdobí pozdně barokní sloup Nejsvětější Troji-
ce z roku 1752 z dílny kadaňského sochaře Karla Waitz-
manna, a opodál stojící Šlikovská kašna, jediná dochova-
ná kašna z původních tří kašen na náměstí, která byla
v roce 1822 obezděna pískovcovou balustrádou. Při pro-
hlídce náměstí jsem na jeho východní straně objevil mezi
domy úzkou uličku, která drží primát „Nejužší ulice v Čes-
ké republice“. Je dlouhá 51 metrů, v nejužším místě má
pouhých 66,1 cm a od roku 2013 se oficiálně jmenuje Kato-
va ulička. Původně sloužila jako odpadní stoka přebytečné
vody z kašen na hlavním náměstí a při obraně města také
jako rychlá spojnice městského centra s hradebním parká-
nem. Teprve až ve 14. století začala sloužit i katovi, aby se
ze svého obydlí dostal k výkonu hrdelního práva na náměs-
tí. Potemnělou uličkou jsem prošel až na Katův plácek
s Katovým domem (katovnou), ve kterém prý v roce 1874
dožil jako stoletý stařec poslední kadaňský Mistr popravčí
Ignác Kayl. Odtud jsem to měl přes hradní parkán již jen
pár kroků k Žatecké bráně a zpět na Špitálské předměstí,
kde se můj okružní výlet královskou Kadaní uzavřel.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Kadaň - Mírové náměstí

Jirásek ve svých Starých
pověstech českých), jsem si
to namířil k jednomu z nej-
významnějších historických
objektů v Kadani, k bývalé-
mu františkánskému kláš-
teru s poutním kostelem
Čtrnácti sv. Pomocníků.
Ten založil Mikuláš II.
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 LÉKAŘ A VY • Mysterium mozku
Známe jeho anatomii i jak zhruba funguje, ale

přesto zůstává nejméně probádaným orgánem

Ilustrační foto
Zdroj internet

v našem těle. V řeči čísel představuje mozek jen asi 2 % naší
hmotnosti, ale spotřebuje 25 % energie, kterou přijímáme.
Váží v průměru 1,4 kg a 80 % přestavuje tekutina. Obsa-
huje asi 100 miliard nervových buněk (neuronů) a každá
je svými vlákny spojena s dalšími asi 10 tisíci ostatními
neurony. Celková délka nervových vláken z našeho mozku
by obtočila zeměkouli dvěstěkrát. Mozek se skládá ze dvou
hemisfér, kmene a mozečku, který kontroluje rovnováhu
a koordinuje naše pohyby. Nervová buňka - neuron - je zá-
kladním stavebním kamenem mozku. Každá funguje jako
počítačový procesor, který je ale poměrně pomalý. To, co je
podkladem unikátní a velké výpočetní kapacity mozku
ve zpracování informací, je fakt, že neurony jsou zapojeny
v paralelním režimu a fungují tedy současně. 98 % činnos-
tí dělá mozek sám automaticky, aniž bychom si to uvědo-
movali. Dýchá, udržuje nás v sedě, chodí… Do mozku
proudí z každého krychlového milimetru těla ohromná
spousta informací, mozek je zpracovává a posílá zpět pod-
řízeným centrům. Máme spoustu zkušeností, o kterých
nevíme, jak jsme je získali, ale používáme je automaticky.
Tzv. reflex nebo instinkt je nezbytnost v době nebezpečí.
Než by náš rozum vyhodnotil, zda ta kroutící se věc
na cestě je jedovatá zmije, neškodná užovka nebo kus pro-
vázku, mohlo by jít o život. A tak člověk okamžitě ucukne.
Počet mozkových buněk se časem zmenšuje, i když se
v omezené míře neurony během života dál vytvářejí. Důle-
žitý je především počet spojení mezi nimi, tzv. synapsí, pro-
tože právě tady probíhá to nejdůležitější, tedy proces uče-
ní. Ale i počet synapsí po pubertě dramaticky klesá. Jsme
totiž evolučně nastaveni tak, že do puberty nasáváme in-
formace jako houby, v době biologické dospělosti už jen zís-
kané znalosti efektivně využíváme. Jistě zvládneme i po
pubertě vystudovat vysokou školu, jenže i ta nejtěžší uni-
verzita je nic proti tomu, co se musíme naučit v dětství.
Každá státnice je hračka proti tomu, jak složité výpočty
musí mozek zvládnout, aby se dítě např. naučilo odhad-
nout, jak přejít ulici, aniž by ho srazilo auto. S velikostí
mozku nijak nesouvisí inteligence. Einsteinův mozek vážil
pouhých 1,2 kg, ale IQ měl 170. Rozhodující jsou výše uve-
dené synapse a také to, jak se mozek od malička  trénuje

a používá. Nicméně mužský
a ženský mozek se od sebe liší
strukturou i způsobem fungo-
vání. Některé části mozku jsou
větší u žen, některé u mužů
a za tyhle rozdíly mohou geny

Tři výročí narození
Když se letos hodně pozornosti věnuje dvoustému výročí narození Boženy Němcové, napadlo mě, že by bylo zajímavé zmínit
několik osobností, které mají podobné jubileum. A hlavně mají nějaký vztah k Obecnici nebo jejímu okolí.
Jako prvního bych zmínila Karla Hynka Máchu (1810–1836). Ten kromě mnoha dalších míst a hradů navštěvoval rád
zdejší zříceninu hradu Valdek a měl v plánu o něm napsat divadelní hru, jak zmiňuje ve své knize „Střední Brdy krajina
neznámá“ Jan Čáka.

K. H. Máchu obdivoval Jakub Arbes (1840–1914), dokonce rozluštil jeden z jeho nečitelných deníků. Tento autor roma-
net je řazen i mezi autory sci-fi za dílo Newtonův mozek. V roce 1899 byly vytištěny jeho „Silhouetty divadelni“. V nich
je příběh „Na štaci beznadějné“, týkající se Obecnice. Doporučuji jej k přečtení na internetu www.rezervace.webz.cz
v oddíle O Rezervaci, v textu J. Arbes - sebrané spisy.

S divadelním prostředím souvisí i Ladislav Stroupežnický  (1850–1892), dramatik a dramaturg Národního divadla v Pra-
ze. Psal především divadelní hry, ale i prózu a básně. Jeho nejznámějši hru „Naši furianti“ mívá na programu i náš Diva-
delní spolek v Ĺesním divadle Skalka v Novém Podlesí. E.T.

a evoluce. Muž byl v prehistorické době lovec, musel se
soustředit na kořist, vše ostatní šlo stranou. Žena musela
jedním okem hlídat děti, druhým hledat bobule a periferně
hlídat oheň, aby nevyhasl. I proto ženy i dnes dokážou dě-
lat více věcí najednou, mají širší zorné pole, a protože žena
musela kdysi pasivně čekat, zda se muž, živitel a ochránce
rodiny, vrátí z lovu nebo války, zvládá lépe chronický stres.
Muž dodnes lépe zvládá stres akutní, protože musel během
krátké chvíle podat maximální výkon, rozhoduje se rychle-
ji a rychleji reaguje na nečekané situace. Muži mají lepší
prostorovou orientaci, ženy se špatně orientují v mapách,
ale nemají problém se zeptat, zato muži žádají o pomoc ne-
radi. Ženy lépe komunikují, umí hůře parkovat a couvat,
ale odřený blatník lépe okecají. Pro muže je nejpodstatněj-
ší výsledek, pro ženu cesta a spolupráce. Pokud se nějaká
oblast mozku přestane používat, zakrní. Když se spojení
mezi neurony neposilují, přesune se aktivita jinam. Tak to
bylo s řadou schopností, které jsme měli v pradávnu. Na-
příklad orientovat se v krajině. Tuaregové, kteří jsou stále
nuceni cestovat Saharou, najdou své iglú v prostoru, kde
my nevidíme jediný orientační bod. Podle pana doktora
Honzáka platí, že mozek pracuje tak, abychom se vyhýbali
blbému a šli za dobrým. I proto si mozek ukládá vzpomín-
ky a konkrétní situaci pak vyhodnotí na základě předcho-
zích zkušeností. Kdybychom si ale pamatovali i všechny
křivdy, za chvíli bychom se z toho zbláznili. Proto si někte-
ré vzpomínky mozek lakuje na růžovo. Pamě� je vůbec
zrádná. Vzpomínky, které se nám ukládají během periody
nejtvrdšího spánku do určité části mozku, jsou založeny
na svazcích neuronů. Protože se některé neurony během
života obnovují, jiné zanikají, není naše vzpomínka nikdy
zcela stoprocentní. Jak přesně ale souvisí aktivita mozku
s našimi prožitky, tedy jaký je vztah mezi mozkem a myslí,
proč cítíme lásku, hněv nebo bolest, to nevíme.

Z veřejných zdrojů
upravila Drsvo
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Z historie... druhé pokračování

Pokračujeme v historii osídlení našeho kraje v době bronzové

Na Příbramsku nebo chcete-li na Podbrdsku a v Povltaví,
nebo ještě lépe ve střední Evropě bylo zpracování kovů tro-
chu pozadu, protože na Blízkém východě znali bronz už na
konci 4. tisíciletí. Bronz - slitina mědi a cínu byla využívá-
na pro výrobu zbraní i pro výrobu ozdob. Jak píše ve své
knize Příbramsko a Dobříšsko Ladislav Malý: Člověk doby
bronzové byl už nápadně pokročilejší, což jeví se v krásně
kroužených nádobách a popelnicích, zdobených zbraních,
soškách, hračkách, různých idolech, sponách a náramcích
nalezených v četných mohylách.
Začátkem doby bronzové dochází ke kolonizaci středního
Povltaví. Mezi příchozími a hradišti budovanými v Brdech
probíhalo obchodování s bronzovými předměty. Využívali
k tomu stezku v údolí Litavky (nález bronzové sekerky
a bronzového depotu u Rejkovic). Nalezené předměty zde
zanechala pravděpodobně kultura únětická, nalézaly se
otisky i na Sedlčansku, u Hříměždic, na Dobříšsku
(kostrový hrob). Během střední doby bronzové je pro toto
území typická nastupující mohylová kultura. Rozvinulo se
zpracování bronzu, v mohylách dostávají do hrobů muži
zbraně a ženy šperky. Kulturu mohylovou poté nahrazuje
knovízská, která v oblasti severozápadních Brd na vyvýše-
ných místech budovala svá sídliště, částečně již opevněná.
Známá výšinná i nížinná opevněná místa ve středních
Čechách reprezentují opevnění na Závisti nebo ve Velimi.
Během mladší a pozdní doby bronzové ve středních Če-
chách dochází k pohybu lidu popelnicových polí, které re-
prezentuje knovízská (podle nálezů z výzkumu Knovízi u
Slaného) a lužická kultura. Knovízská sídliště (dle dostup-
ných pramenů) byla budována podél řeky Vltavy na Sedl-
čansku, pozůstatky sídelní činnosti se nachází i v okolí
Příbrami, Obor, Dubna, Bohutína, Horních Hbit, Hříměž-
dic, Modřovic, Radětic, Velké n.Vl., Višňové či Žebráku.
Mimo Plešivce vznikají hradiště Voltýřov či Dolní Líšnice.

Ale vra�me se k Plešivci, který mně je osobně velmi blízký
a navštěvuji jej přes pětačtyřicet let (pro historii tohoto
brdského „Olympu“ čerpám z volně přístupných prame-
nů). Hradiště Plešivec se rozkládá na ploše padesáti sedmi
hektarů. Kdysi v dávných dobách bylo asi vystavěno
k ochraně obchodní stezky, jak cituje J.Eisnera Ladislav
Malý: Podle toku Litavy k jihu cestujíce snadno přijdeme
z Berouna přes Brdy do oblastí říčky Skalice a odtud k Ota-
vy. Od kdy byly litavská stezka oživena, dosud nevíme, ale
jistě kvetla v době milavečské (existovala souběžně s kno-
vízskou). Tehdy vzrostl význam vrchu Plešivce, trčícího
nad Litavou blízko místa, kde se litavská cesta spojovala
s domažlickou. Početné nálezy ukazují, že Plešivec mohl
mít úlohu mocenského či výrobního střediska. Bylo zde na-
lezeno velké množství bronzových předmětů, proslulé jsou
především jeho depoty (depot tj.větší množství předmětů
např. bronzových, uložených do země v době obležení, jako
poklad, nebo snad uložené suroviny). Asi nejznámější byl
objeven v roce 1825, horníkem z Jinců, Emanuelem Bene-
šem Na křižovatkách v sedle pod Plešivcem. Nález věnoval
hořovický hrabě Vrbna do Národního muzea. I další depo-
ty nalezené v okolí Plešivce jsou většinou uložené v Národ-
ním muzeu v Praze. To že v tomto kraji obráběli bronz,
svědčí, že př. pod Plešivcem byla objevena jáma ohněm za-
sažená a popelem a uhlíčky vyplněná a při ní 17 kg těžký
bronzový koláč, z něhož vyčnívaly polostavené bronzové
předměty, byly tam též četné zlomky, zvláště srpů, mezi ni-
miž byly některé celé. Bohužel mnoho bronzových předmě-
tů se asi poztrácelo mezi místními lidmi, nalezené věci se
dávali na hraní dětem, nebo prodávali kovářovi v Jincích.
Pokud vás z povídání něco zaujme, upřesnění informací
naleznete v literatuře nebo na internetu, mnoho informací
se nachází v Regionálních sbornících Podbrdska.Příště ješ-
tě o hradišti na Plešivci i dalších jiných v našem kraji.

Za použití různých pramenů sestavil bs

HOSPODYŇKA RADÍ – HOSPODYŇ HLADÍ

Nová rubrika našeho zpravodaje vzniká díky nalezené knize v jedné zapomenuté knihovně, díky potrhané knížce napsa-
né paní Libuší Macháčkovou redaktorkou Hospodyňských listů v roce 1939. Jedná se o osm set domácích rad vyzkouše-
ných za dvacet let patnácti tisíci hospodyňkami. Pokud je budete zkoušet a nepochodíte, necho�te za mnou, obra�te
se na ty hospodyňky, které vše zkoušely (bohužel už asi nežijí).  Publikuji autentické texty, takže zkoušejte na vlastní
nebezpečí. Rady doplním vlastním hospodyňovým pohlazením (bs).

Ze zdravotnictví
Bezinková š�áva. Je málo známo že z bobulí černého bezu
ze vyráběti výbornou š�ávu. Za tím účelem otrhají se zralé
bobule, operou se v čisté vodě, svaří s trochou vody, š�áva
vylisuje a s 50%váhy cukru svaří, načež vychladlá nalévá
se do lahví. Drží výborně i několik roků. Měla by býti zá-
sobě v každé domácnost, protože chová účinky léčivé
a hodí se jako lék žaludeční proti revmatismu a dně. Odvar
květů černého bezu působí pocení, utišuje bolesti křečové
a čistí krev.
Hospodyň hladí - Sonografická
Je to pravá odvaha slavných Jamesů Bondů, svěřit se do ru-
kou ženy přes chladivou sondu. Ze strachu či lásky, odvahy
až k nevíře, svěřit něžnému tlaku plné močové měchýře.
Z kosmetiky
Ple� nečistou a uhrovitou – očiš�ujeme takto: Po umytí
vodou vtíráme do pleti citronovou š�ávu (z vymačkaného
citronu). Pak vlažným mlékem ple� omyjeme a necháme

uschnouti. Po týdenním ošetřování pleti tímto způsobem,
vždy před spaním, dosáhnete překvapujícího účinku.
Hospodyň hladí - Kosmetická
Kosmetičky mají ke kráse klíčky a mastičky na tvářičky
a jeden dobrý obyčej. Dělají z držky obličej.
Z prací domácích
Žehlení prádla musí se díti včas. Naškrobené a vymandlo-
vané prádlo nesmí se nechat přeschnout, žehlí se ihned.
Když jsme nuceny práci odložiti, zabalíme prádlo do vlhké-
ho prostěradla. Žehličky je nutno míti vzorně čisté a správ-
ně ohřáté. Jednotlivé kusy hned neskládáme, ale věsíme
k proschnutí. Po žehlení skládáme, a ještě horkou žehlič-
kou přežehlíme, aby složené kusy držely pohromadě.
Hospodyň hladí -  Žehlící
Žehlila nahatá do půli těla, žehličku vařící a ňadra skvělá,
sem tam se házící v protisměru žehlení. Exibicionistka.
Mne tím získá pro tajnou schůzku a s uvolněným hrudní-
kem vyžehlí si blůzku. Pokračování příště (bs)
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

STOPKU v poháru nám vystavil divizní tým - Sokol Lány

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Sezo-
na se nám přehoupla již do své druhé poloviny, tak se poj�-
me podívat, co nás ještě čeká a co se u nás událo za posled-
ní měsíc.
V Českém poháru se nám nepovedlo navázat na loňský
výsledek, kdy jsme se dostali mezi nejlepší čtyři. Letos jsme
ve čtvrtfinále ztroskotali na silném týmu z Lán. Nutno po-
dotknout, že se jednalo o více než vyrovnaný zápas.
Ve svých soutěžích se „A“ tým i „B“ tým v kraji snaží do-
stat na 7. místo. To totiž jako první zaručuje, že se vyhne-
me skupině o udržení, kterou hrají mužstva na 8. – 11.
místě. O tom jak se nám to povede, velmi napoví již násle-
dující měsíc.
Nesmím opomenout ani naše nejmladší naděje. Na posled-
ním regionálním turnaji dosáhla na krásné 3. místo Vanda
Steinerová. Dále na svůj první vyhraný zápas v soutěži jis-
tě nikdy nezapomene Radek Srch ml.. Roste nám nová jed-
nička? ☺

„A“ tým Český pohár 1. stupně
Výsledky:
KST Slatina „B“ – Slavoj Obecnice „A“ 5:5 (sety 15:16),
(body Obecnice – čtyřhry 1, Hála 3, Tůma 1)
Slavoj Obecnice „A“ – TJ Chaloupky „A“ 7:3 (body Obec-
nice – čtyřhry 1, Srch 3, Dlouhý 2, WO 1)
Slavoj Obecnice „A“ – Sokol Lány „A“  4:6 (body Obecni-
ce – Dlouhý 2, Srch 1, Tůma 1)

„A“ tým Krajská soutěž 1.třídy sk. A
Výsledky:
TJ Slavoj Obecnice „A“ – TJ Sokol Hudlice „B“ 10:5 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Dlouhý 4, Tůma 2, Srch 2, Herink 1)
TJ Slavoj Obecnice „A“ – TTC Kladno „B“ 10:7 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Dlouhý 4, Srch 3, Tůma 2)
Sokol Příbram „A“ – TJ Slavoj Obecnice „A“ 10:3 (body
Obecnice – Srch 2, Dlouhý 1)
ST Benešov „A“ – TJ Slavoj Obecnice „A“ 10:4 (body Obec-
nice – Srch 2, Tůma 2)
Tabulka:

1. STC Slaný A 16 14 1 1 0 155:76 43
2. TTC Kladno B 16 11 0 5 0 128:95 33

3. TJ Sokol Příbram A 16 9 3 4 0 139:94 30
4. TJ Sokol Rudná A 17 10 0 7 0 130:120 30
5. KK Rakovník 16 9 1 6 0 129:104 28
6. ST Benešov A 16 9 1 6 0 131:117 28
7. TJ Tatran Ssedlčany B 16 6 3 7 0 117:114 21
8. TJ Sokol Mníšek p. B. A 16 5 5 6 0 127:129 20
9. TJ Sokol Nižbor A 16 5 4 7 0 127:131 19

10. TJ Slavoj Obecnice A 16 4 5 7 0 114:136 17
11. TJ Sokol Hudlice B 17 3 1 13 0 80:154 10
12. KST Rakovník C 16 0 0 16 0 53:160 0

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Výsledky:
Sokol Hořovice „B“ - Slavoj Obecnice „B“ 9:9 (body Obec-
nice – čtyřhry 1, Lukeš 3, Hála 2, Petráň 2, Steiner Fr. 1)

Slavoj Obecnice „B“ – TJ Chaloupky „A“ 6:10 (body Obec-
nice – Hála 2, Lukeš 2, Petráň 1, Steiner Fr. 1)
Slavoj Obecnice „B“ – Spartak Čenkov „A“  10:1 (body
Obecnice – čtyřhry 2, Steiner Petr 2, Pilecký 2, Lukeš 2,
Steiner Fr. 2)
Sokol Příbram „B“ - Slavoj Obecnice „B“ 10:2 (body Obec-
nice – čtyřhry 1, Hála 1, Lukeš 1)
Sokol Žebrák „A“ - Slavoj Obecnice „B“ 2:10 (body Obec-
nice – čtyřhry 2, Hála 2, Lukeš 2, Petráň 2, Steiner Fr. 2)
Tabulka:

1. TJ Spartak Rožm. p. Tř. A 16 14 1 1 0 155:65 43
2. TJ Lokomotiva Zdice A 16 11 1 4 0 142:91 34
3. TJ Sokol Mníšek p. Brdy B 16 10 0 6 0 125:124 30
4. SK Březnice A 16 9 1 6 0 128:104 28
5. TJ Sokol Hořovice B 16 9 1 6 0 127:97 28
6. TJ Chaloupky 16 8 2 6 0 130:110 26
7. TTC Příbram 16 8 1 7 0 123:114 25
8. TJ Slavoj Obecnice B 16 6 3 7 0 119:117 21
9. TJ Sokol Příbram B 16 5 3 8 0 114:126 18

10. TJ Sokol Žebrák 16 5 0 11 0 89:136 15
11. TJ Spartak Čenkov 16 2 1 13 0 74:148 7
12. TJ Olešná 16 1 2 13 0 61:155 5

(pokračování na str. 15)
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15. 1. 2020
TJ Slavoj Obecnice – HC Bubák Chlum 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Branky: Libor Procházka (Jiří Moser)

Jiří Moser (Martina Zedníková)
Josef Kubista (Martina Zedníková)
Libor Procházka (Radoslav Kubják)

Tresty: bez vyloučení

18. 1. 2020
HC Kačeři Příčovy – TJ Slavoj Obecnice 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: Radoslav Kubják (Roman Dvořák)

Jiří Moser (Roman Dvořák)
Tresty: Jiří Moser - zásah do hlavy nebo krku, 2 min

Jiří Moser - zásah do hlavy nebo krku, 10 min
Josef Kubista - nedovolené bránění, 2 min

31. 1. 2020
TJ Slavoj Obecnice – Stará garda Štětkovice 0:8
Branky: bez branek (0:4, 0:2, 0:2)
Tresty: bez vyloučení

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

„C“ tým, Okresní přebor
Spartak Čenkov „B“ - Slavoj Obecnice „C“ 7:11 (body
Obecnice – čtyřhry 2, Vinš 3, Samková 3, Krátká 2, Srch
Radek ml. 1)

SK Klučenice „A“ – Slavoj Obecnice „C“ 8:10 (body Obec-
nice – čtyřhry 1, Lukeš 4, Brabenec 3, Vinš 1, Král 1)
SK Chraštice „A“ – Slavoj Obecnice „C“ 12:6 (body Obec-
nice – Brabenec 3, Král 2, Podsedník 1)
Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Hluboš/Paseky „A“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 4, Král 3, Brabenec 2,
Vinš 1)
Slavoj Obecnice „C“ – Tatran Sedlčany „D“ 6:12 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Brabenec 3, Vinš 1, Petráň 1)

Tabulka:
1. TJ Tatran Sedlčany C 16 14 0 2 0 198:90 42
2. TJ Tatran Sedlčany D 16 13 2 1 0 205:83 41
3. TJ Sokol Voznice A 16 12 0 4 0 184:104 36
4. TJ Sokol Drahlín A 16 8 3 5 0 173:115 27
5. SK Březnice C 16 8 2 6 0 160:128 26

6. TJ Slavoj Obecnice C 16 8 1 7 0 133:155 25
7. SK Chraštice A 16 6 5 5 0 161:127 23
8. TJ Sokol Hluboš-Paseky A 16 7 2 7 0 169:119 23
9. SK Klučenice A 16 5 3 8 0 146:142 18

10. SK Březnice D 16 5 0 11 0 123:165 15
11. TJ Sokol Příbram C 16 1 0 15 0 43:245 3
12. TJ Spartak Čenkov B 16 0 0 16 0 33:255 0

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
TTC Příbram „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 14:4 (body Obec-
nice – čtyřhry 1, Steinerová 2, Samková 1)

TJ Sokol Voznice „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 16:2 (body
Obecnice – Steinerová 1, Samková 1)
Tabulka:

1. TTC Příbram B 12 9 1 2 0 150:66 28
2. TJ Sokol Hluboš-Paseky B 12 9 1 2 0 144:72 28
3. TJ Sokol Voznice B 10 9 0 1 0 135:45 27
4. TJ Spartak Rožmitál B 12 8 0 4 0 143:73 24
5. TJ Sokol Drahlín B 12 7 0 5 0 137:79 21
6. SK Chraštice B 12 5 1 6 0 107:109 16
7. SK Klučenice B 12 5 0 7 0 90:126 15
8. TJ Slavoj Obecnice D 10 3 1 6 0 77:103 10
9. TJ Sokol Příbram D 12 1 0 11 0 38:178 3

10. SK Březnice E 12 0 0 12 0 23:193 0

5. 2. 2020
HC Čerti Křepenice – TJ Slavoj Obecnice 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Branky: Jiří Moser (Karel Máša)

Martina Zedníková (Jiří Moser)
Adam Mrázek (Josef Kubista)
Radoslav Kubják (bez asistence)

Tresty: Petr Juhász - podražení, 2 min
Radoslav Kubják - vysoká hůl, 4 min

10. 2. 2020
TJ Slavoj Obecnice – HC Genemusic 3:4 (0:0, 3:0, 1:1)
Branky: Jiří Moser (Martina Zedníková)

František Větrovský (Jaroslav Střeska)
Libor Procházka (Jiří Moser)
Libor Procházka (Jaroslav Střeska)

Tresty: Petr Juhász - zdržování hry, 2 min
Josef Kubista - hákování, 2 min

Zápasy v březnu 2020: 11. 3. v 18.30 hod. Slavoj Obecnice – Kačeři Příčovy | 18. 3. v 18.30 hod. Čtvrtfinále Slavoj Obecnice

STOPKU v poháru nám vystavil divizní tým - Sokol Lány (dokončení ze str. 14)

Radek Srch ml. při svém prvním vyhraném zápase v soutěži
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ • 15. 2. 2020

Kristýna Duchoňová

Zdeňka Rössnerová

Natálie Kozáková


