
Dnešní březnové ráno bylo na zahradě slyšet ptačí křik,
příjemné hádavé švitoření. Celou předešlou zimu nezimu
opeřenců ke krmítku mnoho nelétalo, proto jsem si hez-
kou ptačí muziku užíval. Běžel jsem jim ještě za tu pří-
jemnou chvilku nasypat do krmítka. Zima se ještě dost
jaru brání, je dobré těm malým křiklounům nějaké zrní
poskytnout. Pravidelně k nám na krmítko létají dvě
hrdličky, které mi připomínají dětství, doma na sídlišti
jsem dvě hrdličky odchoval. Původně jsem myslel že jsou
to samičky, jednu jsem pojmenoval Anka a druhou Bóža.
Bóža frnkla při prvním pokusu o vypuštění, ale Anka se
vrátil. Jak se posléze totiž zjistilo byl to sameček. Je to
jako s chlapama, taky se domů vracejí. No, te� nevím,
jestli nekecám, beru podle svých zkušeností. Já se z hos-
pody vždycky vrátil. Dokonce jsem o tom napsal vjerš.
Nebreč ženo neplakej, jdu řešit problém nějakej. Žádný
pláč a žádný vzdech, vrátím se třeba po čtyřech. Nebreč
ženo, že se ztratím, však já se ti k ránu vrátím. Vždy� mě
láska k tobě váže, vrátím se, jak zákon káže. Včera jsem
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Z důvodu vyhlášení zákazu volného pohybu osob na území ČR jsou úřední hodiny Obec-
ního úřadu Obecnice stanoveny pouze pro neodkladná řízení ve smyslu usnesení vlády
ČR č. 87/2020 Sb., takto:
pondělí  14.00 - 17.00 hod.        středa 14.00 - 17.00 hod.

S úřadem komunikujte přednostně telefonicky na č. 318 614 056 nebo mailem na adresách
obec@obecnice.cz a oú.@obecnice.cz.

Zároveň obecní úřad upozorňuje, že do odvolání je uzavřeno:
- Masarykova základní škola Obecnice
- Mateřská škola Obecnice
- Spolkový dům Obecnice
- Centrum celoživotního vzdělávání Obecnice
- Multifunkční hřiště Obecnice

Současně upozorňujeme na  zákaz  konání veškerých sportovních, společenských, kulturních
apod. akcí.

Josef Karas, v.r., starosta obce

se vrátit nemohl, protože byla hospoda zavřená. Divný
stav je v té naší české zemi, vlastně na celém evropském
kontinentu. Tak trochu z té situace máme „vichra“,
trochu tomu dění nevěříme. Přátelé, přítomný virus
nebude asi úplnou srandou, umírají lidi. Zkuste se tro-
chu řídit tím, co říkají odborníci znalí a vzdělaní v obo-
ru. Rozhodněte se sami, zda se nad situací s koronavi-
rem zamyslíte a budete se chovat trochu rozumně a pod-
le doporučení lidí, kteří nastalé situaci a virům rozumí.
Ale protože jsem takový jaký jsem, stejně skončím zase
vesele. Masopust se doufám povedl, domácnosti jsou
plné zlatých nugetů, sice si za ně nic nekoupíte, ale ale-
spoň se na něj můžete dívat. Až se vynadíváte vyběhně-
te na zahradu, jarní nálada už kouká ze všech koutů,
sedmikrásky se v trávě usmívají, touha se probouzí.
A kdyby vám večer náhodou manželka řekla, že vás má
dost a už vás nechce ani vidět. Vyřešte svoji touhu
nekompromisně a rázně. Zhasněte!

bs
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PRONÁJEM
STAROČESKÉ HOSPODY

Obec Obecnice  nabízí
do pronájmu
Staročeskou hospodu.

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

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

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

Obecní úřad Obecnice

ZPRÁVY Z LESNÍ SPRÁVY

UZÁVĚRKA dubnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v neděli 12. dubna 2020

Výroční členská schůze ČČK Obecnice,
která se měla konat 24. 3. 2020

se ruší  (z důvodu nařízení vlády ČR).

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

Lesní správa
informuje, že
v současné době
dochází ke změ-
ně  na pozici les-
ního na lesnic-
kém úseku Klo-
bouček, kterým
se stává náš
dlouholetý kole-
ga pan Michal Šíma. Na něj se tedy obracejte ohledně sa-
movýroby dříví.

Dále – jak už jsme psali – situace v odbytu dříví je stále
špatná, takže nabízíme k odprodeji z lesa i méně kvalitní
sortimenty dříví: vlákninu (délka 2 m, většinou se jedná
o nahnilé oddenky) a slabé surové kmeny. Ceník je v přílo-
ze. Doprava bu� vlastní, nebo možno zajistit. Bližší infor-
mace podá zatím též pan Michal Šíma, tel. 605 206 722.

Jak jste se možná všimli, vedení VLS inzeruje rovněž
drobný prodej zvěřiny. V Obecnici máme sběrné a prohlíže-
cí místo, kam se sváží zvěřina ze tří lesních správ v Brdech
a po prohlédnutí veterinářem je tedy možno zvěřinu běžně
prodávat. Momentálně je ovšem po lovecké sezóně, loví se
v malé míře jen divoká prasata. Sezona, kdy se začne lovit
i jelení zvěř, začíná až v srpnu. Pokud tedy z řad občanů
je zájem o zvěřinu, kontaktní osoba je též pan Šíma.

Zima sice byla velmi mírná, ale naštěstí od konce ledna
spadlo kolem 150 mm srážek, takže pro začátek jara máme
zalito. Kéž by byl takto mokrý celý letošní rok…

O dalších záležitostech budeme průběžně informovat.

Václav Pernegr
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HROMADNÝ ODBĚR
KRVE

Ve čtvrtek 12. března 2020 se usku-
tečnil jarní odběr krve na transfuzní
stanici v Oblastní nemocnici Pří-
bram. Sešlo se celkem 45 dárců,
z toho šest nových, a to Iveta Hoško-
vá ml., Dita Malíková, Zdena Vítko-
vá, Vojtěch Vítek, Zdeněk Uzel a Da-
vid Müller.

Tyto „jarní“ odběry jsou každoroč-
ně spojeny s předáváním plaket prof.
Jánského na Obecním úřadě v Obec-
nici, kam dárci odjeli hned po odběru.
Na obecním úřadě je přivítal staros-
ta pan Josef Karas a ředitelka ČČK
Příbram paní Simona Pospíšilová.
Dárcům poděkovali a popřáli hodně
zdraví.

Následovalo předávání plaket. Zla-
tou plaketu převzala Hana Schnej-
derová. Stříbrnou plaketu Veroni-
ka Kindlová st., Tomáš Roušal, Martin Uzel, Eva
Laňová a Jan Laně. Bronzovou plaketu dostali Václav
Vohradský a Matěj Salavec. Všem dárcům blahopřejeme!

Díky našim sponzorům si naši ocenění mohli odnést kro-
mě plaket i malé dárečky. Po slavnostním předání se dárci
přesunuli do Statočeské hospody k výbornému obědu,
kafíčku a povídání...

Ještě jednou velké díky našim sponzorům i obecnímu
úřadu, bez kterých by se tyto slavnostní odběry pořádat
nemohly. Děkujeme Všem!

Za ČČK Obecnice
Veronika Kindlová ml. a Michaela Uzlová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc velice proměnlivého počasí je za námi a všichni urči-
tě netrpělivě vyhlížíme jaro. To nám ale nebrání se poo-
hlédnout za naší činností. V neděli 23. února nás přesně
v půlnoci vzbudila siréna. Byl nám nahlášen požár popel-
nic a jiného odpadu zde v Obecnici. Při tomto zásahu hro-
zilo přeskočení požáru na strom, který byl nad požářištěm.
Naštěstí to se nestalo a požár byl rychle zlikvidován.

Následující neděli 1. března jsme opět využili naší apara-
turu. To jsme ozvučovali Dětský maškarní bál. Myslím si,
že všechny děti byly š	astné a pěkně si zaskotačily. Samo-
zřejmostí byly i různé soutěže. I my se těšíme na další tak-
to strávené odpoledne.

V pondělí 2. března se nám opět rozezněla siréna kvůli
požáru. Tentokrát se jednalo o požár v Podlesí, kde hořela
pergola, která byla postavena hned u obytného domu.
Na tuto událost se sjelo hodně techniky, protože bylo veliké
nebezpečí, že by mohl oheň přeskočit na dům. Nakonec se
požár podařilo rychle zlikvidovat a dům přečkal bez újmy.

Mnozí z Vás si určitě všimli, že ve dnech 6. – 8. března se
zde pohybovalo mnoho hasičských aut. Nebojte se, nic mi-
mořádného se nedělo. V těchto dnech probíhalo školení na
motorové pily a rozbrusy. V Obecnici bylo hlavní zázemí
tohoto školení. V pátek probíhala teorie a o víkendu bylo
praktické školení v lese.

Abychom toho neměli málo, tak v sobotu 7. března se po-
řádal Masopustní průvod zde v Obecnici. I zde jste nás
mohli vidět. Jako obvykle jsme zajiš	ovali ozvučení akce
na hřišti. Bohužel i mnozí z nás byli tento den vytíženi
školením, tak z naší strany se Masopustu moc lidí neúčast-

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

Z R U Š E N O

nilo. I tak, kdo přišel, určitě se nejen zasmál, ale i pochut-
nal na tradičním masopustním hodování, mezi které patří
hlavně černá polévka a jitrnice. Všem organizátorům patří
veliké poděkování.

S politováním vám všem musíme oznámit, že vzhledem
k okolnostem ohledně koronaviru jsme nuceni letošní Ha-
sičský ples zrušit. Není to naše rozhodnutí, ale naší vlády,
která z preventivních důvodů zakázala sportovní a kultur-
ní akce nad 100 osob, mezi které ples spadá. Ti, kteří již
zakoupili vstupenky, mohou požádat o vrácení vstupného
do 1. dubna, které jim bude vráceno. I nás to velice mrzí,
tak doufáme, že se situace brzy uklidní.
Přeji všem úspěšné zdolání všech nástrah...

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

MASOPUST v Obecnici 7. 3. 2020

Foto Miroslav Maršálek
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Masopust ve škole

Poslední den masopustu, v  úterý 25. 2. 2020, proběhl
na 1. stupni ZŠ Obecnice projektový den „Masopust
ve škole“.

První vyučovací hodinu se všichni žáci 1. stupně a před-
školáci z mateřské školy sešli v tělocvičně. Nejprve jsme
společně zhlédli dokument „ Naše tradice“, kde nás herec
Miroslav Táborský seznámil se zvyky a tradicemi období
masopustu. Někteří žáci si připravili krásné masky a uká-
zali je ostatním spolužákům. Poté se všichni rozešli do
svých tříd a pracovali dle pokynů třídních učitelů. Čtvrtou
vyučovací hodinu jsme se vrátili do tělocvičny, kde proběhl
masopustní rej. Zatancovali jsme, zahráli několik maso-
pustních pohybových her a naučili jsme se anglickou píseň
„Baby shark“. Masopustní veselici jsme ukončili symbolic-
kým pochováním basy.

Tento projektový den přinesl všem zúčastněným mnoho
zážitků a radosti.

 Mgr. Eva Bízová
Barbora Jelínková (asistent pedagoga)

Tvůrčí psaní

Ach, ta dnešní mládež!
Dnešní mládež, to je docela kontroverz-

ní téma. Většinou se o tomto tématu mlu-
ví velice negativně. Ale proč? Není to snad
na rodičích, jak si svoje ratolesti vycho-
vají? Co kdybychom se na tuto problematiku podívali oči-
ma skoro 15ti leté dívky? První mojí otázkou vždy bylo,
kde je vlastně chyba. Co si budeme povídat, rodiče mohou
svoje děti vychovat sebevíc dokonale, ale jakmile se dítě
rozhodne zapojit do špatné party a následovat svoje již
zkažené vrstevníky… je to celé špatně, budou se snažit za-
padnout. Drogy, alkohol, cigarety, to je lákadlo. Zkusit
něco, abychom byli takzvaně cool. Ale řekněme si to upřím-
ně, stojí nám to zato být cool, zkazit si zdraví? Nad tím už
málokdo přemýšlí. Přeci jen já tu nejsem od toho, abych
vás poučovala. Dnešní mládeži přijde život nudný bez těch
špatných věcí. Když se ale zamyslíme, nebyly tu tyto věci
i dříve? Byly, jen média začala na vše více upozorňovat.
Je třeba před tímto vaše děti bránit, avšak většina rodičů
nemá nejmenší tušení, co jejich dítě dělá, s kým se baví
a jestli nemá nějaké problémy. Neříkám, že vše je vinou ro-
dičů, ale přeci jen křičet na svoje dítě za každou „blbost“
taky není nejlepší.

Mnohdy tyto cool věci nedělají mladí jen tak ze srandy,
ale protože je něco trápí. Nejdřív bychom si všichni měli
zamést před svým vlastním prahem a potom soudit ostat-
ní, všichni jsme byli mladí a dělali blbosti, někdo míň, ně-
kdo víc. Mládež si chce jen užívat života a často nedomýšlí
následky svých činů. Nakonec sprostá slova používáte i vy
dospělí, jsou všude kolem, a	 už v televizi nebo kdekoliv
jinde. Děti se prostě chytí všeho. Telefony, počítače, tohle
všechno jsou lákadla dnešní doby, bez kterých si většina
teenagerů už nedokáže představit život. Kdyby naši rodiče
a prarodiče měli v dětství tu možnost, používají elektroni-

ku též. I přesto
všechno stále ví-
dám děti se bavit
venku. Takže můj
názor je ten, že se
děti vždy chovaly
rebelsky a byly
proti pravidlům.
Akorát te� se na
to více upozorňu-
je než před pár
lety.

M. Grégrová
8. třída

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
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Írán očima žáků 8. třídy

Povídání o Íránu

Okresní kolo anglické olympiády
v Příbrami

Dne 17.2.2020 proběhlo okresní kolo anglické olympiá-
dy, kterého se zúčastnila většina základních škol a nižších
gymnázií v Příbrami. Naši školu reprezentovala Kateřina
Musilová ze 7. třídy (kategorie 6. - 7. třída) a Matěj Srch
z 9. třídy (kategorie 8. - 9. třídy). V první části žáci psali
písemný test. Po vyhodnocení písemného testu bylo vyhlá-
šeno 5 úspěšných žáků z každé kategorie, kteří postoupili
do ústního kola. Bohužel Matěj ani Kateřina do ústního
kola nepostoupili a okresní kolo anglické olympiády pro ně
tudíž skončilo. Naši školu ale reprezentovali výborně.

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Mgr. Šárka Sedláčková

Snaha se cení

Dnešní doba je plná in-
formací. Není jednodu-
ché se s nimi poprat. Jak
správně pracovat s nový-
mi informacemi a jak je
zpracovat nám ukázali
žáci 7. třídy. Téma bylo
lákavé.  Slow travel,
nebo-li pomalé cestová-
ní, je doprovázelo hodi-
nami českého jazyka.
Musím uznat, že mě je-
jich výsledné práce velmi
překvapily a potěšily. Cí-
lem bylo vytvořit jasné,
stručné odpovědi na
přesně zadané otázky.
To se jim společnými si-
lami povedlo. Ráda bych
celou třídu pochválila a Írán. Zdá se nám jako ne-

bezpečná a konfliktuplná
země. Ale pan Pavel Hénik
nám ukázal na tuto zemi úpl-
ně jiný pohled. Tento cesto-
vatel k nám přijel 24. února
s přednáškou, která nese ná-
zev Írán očima cestovatele,
kde se on se svojí výpravou
vydal prozkoumat krásy této země. Pomocí fotografií nás
pan Hénik seznámil s prostředím a chováním místních lidí.
Dozvěděli jsme se, že je lepší cestovat ve vnitrozemí, proto-
že na hranicích sousedních zemí probíhají válečné konflik-
ty. Dále také vystoupili na 5 610 m.n.m. vysokou sopku.
Poté nám ukázal pravou tvář obyvatelstva, které je velmi
pohostinné a příjemné. Pověděl nám i spoustu zajímavostí
z vlastních zkušeností. Zaujalo nás, že muže s plnovou-
sem, a	 už je místní nebo ne, považují bu� za duchovního,
nebo za konvertanta. Celá přednáška byla velmi zajímavá
a poučila nás. Těšíme se zase někdy.

B. Oktábcová, V. Kadlec
8. třída

Írán jiným pohledem

V únoru jsme se zúčastnili před-
nášky ,,Írán očima cestovatele“
od pana Pavla Hénika. Zezačátku
nás seznámil s tím, jak cestoval
bez cestovní agentury jen s průvodkyní z Íránu, kterou
poznal na facebooku. Řekl nám spoustu zajímavých infor-
mací, například, že jsou zakázané některé sociální sítě,
místní lidé jsou velmi milí a pohostinní nebo že ženy se
mohou zahalit pěti typy. Také nám řekl o svém osmihodi-
novém výletu na sopku v Teheránu, kde ho postihla i výš-
ková nemoc. Navštívil také různé mešity, kde si ho místní
spletli kvůli vousům s duchovním a líbali mu tvář, rameno
nebo dokonce i kotníky. To, že se ho po cestě na letiště
zpátky do ČR za jízdy v autě pokusili okrást, nám řekl až
na konci celé přednášky. Díky panu Hénikovi máme na
Írán úplně jiný pohled.

 Lundáková, L. Pondělíčková, 8. třída

vyzdvihla především práci Honzy Strnada, která se mu
opravdu zdařila. Zde šla vidět práce na 100%. A o to nám
jde. Není nutné mít vždy jedničku z diktátu či ze zkoušení,
ale práce a snaha v hodině může ukázat na silné stránky
všech dětí. Následující fotky mluví za vše.

7. třída
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Zprávičky z mateřské školičky

Ve středu 12. 2. se uskutečnila návštěva předškoláků
v 1. třídě základní školy. Děti se velice do školy těšily,
hlavně na své dřívější kamarády z mateřské školy. Paní
učitelka Mgr. Hájková seznámila děti s prostředím školy,
ve třídě jsme se přivítali s bývalými kamarády a pak násle-
dovala společná práce s obrázky na magnetické tabuli (při-
řazování, početní představy, příběhy – řazení podle sledu
událostí, třídění - dopravní prostředky, ovoce, zelenina, po-
hádkové hádanky, popis obrázků atd.). Společně jsme si
sdělovali své dojmy a zážitky, vyprávěli, co už se děti nau-
čili a na závěr jsme si společně zazpívali písničky. Děti
z mateřské školy se už těší na další setkání s kamarády
z 1. třídy.

Ostatní členové hlídky dětem připomněli, co všechno musí-
me mít cyklista než vyjede na kole, připomněli dětem důle-
žité vybavení kola, také po které straně se jezdí, že malé
děti musí mít doprovod dospělé osoby atd. Také jsme si při-
pomněli nejzákladnější dopravní značky, jejich význam
a na závěr si děti venku před školkou mohly prohlédnout
policejní auto a jeho vybavení, vyzkoušely si přístroj na
měření alkoholu a přítomnost drog apod. Děti byly návště-
vou policejní hlídky nadšené.
V úterý 25. 2. 2020 se uskutečnilo v tělocvičně základní
školy masopustní setkání dětí v maskách z prvního
stupně základní školy a z mateřské školy. Pro děti bylo při-
pravené promítání a společná beseda na téma „Jak se slaví
masopust u nás v Čechách“, kdy začíná a končí, tradice
a zvyky, přiblížení důležitých masek, které při masopustu
nesměly chybět. Celým promítáním a besedou nás prováze-
la paní učitelka Mgr. E. Bízová.
Po návratu do mateřské školy byl pro děti ve třídě připra-
ven masopustní karneval. Následoval tanec masek při
hudbě, různé soutěže (židličková, tanec ve dvojicích s ba-
lonkem, přeskakování překážek, podbíhání aj.). Na závěr
děti byly odměněny sladkostmi.

(pokračování na str. 8)

Mateřskou školu navštívilo v pátek 14. 2. 2020 divadlo
Kolem. Připravilo si pro děti tři pohádky: „Princezna
z Hrádku, O třech kůzlátkách a Smutné království“.
Všechny pohádky byly prostoupené veršovaným rýmová-
ním a kouzlením, do kterého děti byly nenásilnou formou
zapojovány. Společně zpívali písničku pro smutnou prin-
ceznu, odříkali básničku „Jedna, dva tři, my jsme bratři
…“ pro tři kůzlátka, společně vyprávěli pohádku dle
obrázků a pomáhali překonat draka. Vystoupení divadla se
dětem moc líbilo.

Do naší mateřské školy se v úterý 18. 2. 2020 přijela podí-
vat hlídka policie ČR společně s mluvčí policie ČR Pří-
bram por. Bc. M. Schindlovou, která dětem vhodnou for-
mou přiblížila práci policie ČR, dávala dětem otázky, co by
se mělo a nemělo dělat, jak se chovat na chodníku, silnici,
hřišti, při úrazu atd., přečetla dětem policejní pohádku.

Ve čtvrtek 5. 3.
2020 nás navštívila
lektorka z OFČR
s výukovým pro-
gramem: „Dobro-
družství s netopý-
rem“. Poutavým
vyprávěním a ukáz-
kou velkých foto-
grafií přiblížila ži-
vot netopýrů u nás.
Povídali jsme si,
jaký je rozdíl mezi
netopýrem a ptáč-
kem. Děti se do-
zvěděly, že netopýr
je savec, nelíhne se
z vajíčka jako ptá-
ček, ale nosí ho
maminka v bříšku, saje od ní mlíčko, kde se ukrývá, že spí
zavěšený hlavou dolů, přes zimu spí zimním spánkem a čím
se přes rok živí. Mezi vyprávěním si děti zahrály na neto-
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MŠ (dokončení ze str. 7)

pýry, kteří hledali svoji maminku a na netopýří maminku,
která krmí své netopýří miminko. Společně jsme si vyrábě-
li papírové netopýry. Paní lektorka ještě přivezla dětem
ukázat ještěrku, která se brzy probudila ze zimního spán-
ku. Domeček měla udělaný z hoblin, kam se zahrabala, aby
jí bylo teplo.

Pondělí 9. 3. 2020 opět budoucí školáci navštívili svoje ka-
marády v 1. třídě základní školy. Děti si připravily s paní
učitelkou Mgr. Hájkovou ukázku v četbě a jak se učí počí-

tat, rozkládat a skládat číslice (počítání do deseti). Početní
příklady zapisovaly na tabuli, vzájemně si kontrolovaly
správnost příkladu na počítadle, kde se také zapojily i děti
z mateřské školy. Na závěr děti přednesly básničky, které
si připravují na recitační soutěž. Vzájemná spolupráce
se dětem líbila.

Při pobytu ven-
ku děti často
chodí do lesa na
paseku, kde
rádi vytvářejí
stavby z pří-
rodního mate-
riálu. Jsou to
většinou lesní
domečky pro
skřítky, které
se jim velice
zdárně daří vy-
tvářet. Posu�-
te sami.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Březen za kamna vlezem… Původní text zněl: „raději vle-
zeme do knihovny a pak za kamna“, ale protože je knihov-
na až do odvolání uzavřena, zůstaneme vážně raději za
kamny. Než se podíváme, co všechno nás čeká a nemine,
ohlédneme se za tím, co se událo v únoru a na začátku
března.
Další plánované akce se budou konat pouze v případě
zrušení stávajících omezení dle nařízení vlády ČR.
Změna otevírací doby - každý pátek se mění otevírací
doba, a to následovně:  7.00 – 12. 00, 12.30 – 14.00 hod.
Důvodem je vyzvedávání dětí po sportovním kroužku.

AZ-kvíz

Máme za sebou první AZ-kvíz. Dubnový kvíz se vzhledem
k okolnostem ruší. Další AZ-kvíz bude zveřejněn v dalším
čísle zpravodaje.

Brain and Breakfast

ně unavená a spokojená. Tradič-
ně se vyhlašovala i cena za nej-
lepší masku. Vyhodnoceny byly
nejlepší tři dívčí a tři nejlepší
chlapecké masky. O třetí místa
se dělili fešný důchodci a krásná
Sněhurka. Druhé místo zaujali
rozverný klaun a roztomilá oveč-
ka. Jako nejlepší masky byly po-
rotou vybrány sněhulák Olaf a

(pokračování na str. 10)

Ve čtvrtek 20. 2. byl v knihov-
ně nabitý program. Od rána
probíhaly přípravy na zaháje-
ní snídaně v knihovně, která
začala v 8.30 h. Ke kávě a bá-
bovce se na plátně promítal
online rozhovor s podnikatelem Liborem Winklerem, kte-
rý ví, jak efektivně využít svůj čas a energii. Dozvěděli
jsme se o jeho stylu podnikání a o tom, kterými obory se
zabývá a které podporuje. Rozhovor a následné odpovídání
na dotazy, které diváci posílali přes mobilní telefony, probí-
haly do 10.00. Následující snídaně v knihovně budou pro-
bíhat vždy každý třetí čtvrtek v měsíci.
Odpoledne od 17.00 probíhal v knihovně opět workshop na
výrobu včelích svíček. Děti si zarulovaly svíčky z mezistěn
a odlily svíčky ze silikonových forem. Další svíčkové odpo-
ledne bude probíhat na podzim či v zimě.

Dětský maškarní bál

V neděli 1. března se na sále
Staročeské hospody okna,
stropy, parkety otřásaly
pod kopýtky rozradostně-
ných dítek, které se přišly
vyřádit na dětský karneval.
Po přivítání všech účastní-
ků se rozezněla hudba a za-
čalo se tančit. Skotačení, tančení bylo proloženo několika
soutěžemi, za které byly děti odměňovány. Jsem velice
ráda, že se do soutěží zapojili i rodiče. Na děti čekala také
bohatá tombola a doufám, že děcka odcházela domů příjem-

vodník Česílko. Všichni výherci si domů odnesli pěkné
ceny. Sladkou odměnou k cenám za první místa byly ještě
krásné dorty, které pro děti upekla paní Petra Steinerová.
Ráda bych jí tímto poděkovala nejen za dortíky, ale také
za veškerou pomoc při organizaci dětského karnevalu. Vel-
ké díky patří také Martinu Kuchařovi za to, že nám k tan-
ci pěkně vyhrával. Prodeje vstupenek, lístků do tomboly
a vydávání cen se ujaly milé dámy i s panem starostou, kte-
rý umožnil uskutečnění karnevalu. Rodičům a dětem děku-
ji za účast! Všichni jste byli skvělí a těším se na další kar-
nevalové řádění. ☺

Seniorky slavily Mezinárodní den žen
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Dne 11. března se ve Spolkovém domě jako každou středu
konalo posezení místních seniorek. Tato středa byla ale
výjimečná. Pro dámy bylo připraveno pohoštění ke kávičce
a živá hudba v podání harmonikáře pana Jiřího Novotné-
ho. Akce se zúčastnil i pan starosta Josef Karas, který se-
niorkám předal květinu a poblahopřál jim ke svátku žen.
Tímto bych ráda poděkovala panu Karasovi za přítomnost
a milou společnost.

Plánované akce
Přednáška

V úterý 24. března měla proběhnout ve Spolkovém domě
přednáška s paní Hankou Szabad na téma „Magická ochra-
na a očista“. Bohužel vzhledem k okolnostem se přednáška
přesouvá na neurčito. Nový termín bude včas zveřejněn.

Ukli
me Česko, ukli
me Obecnici

V sobotu 4. dubna 2020 se koná akce Ukli�me Česko.
A protože i naše obec je potřeba opečovávat a velebit, roz-
hodla jsem se, že se k této akci přidáme a uklidíme si ves-
ničku a její nejbližší okolí. Akci spustíme v 9.00 dopoledne,
sraz všech účastníků bude na plácku před fotbalovým hřiš-
těm. S sebou určitě pozitivní náladu. Pytle, rukavice a tep-
lý čajík bude zajištěn. Po ukončení úklidu zvu všechny
uklízeče na zasloužené opékání buřtů (čas a místo opékání
bude upřesněno na startu). Prosím jen zájemce, aby se hlá-
sili v knihovně osobně, telefonicky či facebookově, aby bylo
zajištěno dostatečné množství špekáčků.

Bečánovská kraslice

I letos se bude konat tradiční „Bečánovská kraslice“.
Přij�te si na Velký pátek 10. dubna od 9.00 hod. vytvořit
tu nejkrásnější, nejoriginálnější, nejnápaditější kraslici.
Připraveny budou různé výtvarné techniky. Některý mate-
riál bude zajištěn, s sebou ovšem nech	 si každý přinese
vejce, které bude chtít dotvořit, dolepit, dostříhat, dotřpyt-
kovat, dobarvit, odbarvit, omalovat a tak dále (a	 máme
vajec dostatek). Nejkrásnější kraslice bude odměněna.
Po dobu krasovajíčkování bude zajištěno malé občerstve-
ní. Kdo bude mít chu	, může s sebou přinést velikonoční
cukroví na zakousnutí.

Velikonoční prodejní výstava výrobků

z Nalžovického zámku

Od 6. dubna se bude ve Spolkovém domě konat prodejní
výstava krásných výrobků ze sociálně terapeutické dílny
Nalžovického zámku. Pořídit zde můžete krásné svíčky,
mýdla, keramiku a dekorace, jak s velikonoční tematikou,
tak i „univerzální“ ke každé příležitosti. Radost uděláte
nejen sobě nebo osobě, kterou obdarujete, ale především
klientům Nalžovického zámku. Termín ukončení prodejní
výstavy není pevně stanoven, jisté je, že výstava zde bude
probíhat minimálně 14 dní. Pokud bude knihovna stále
uzavřena, bude termín prodejní výstavy upraven, ale vý-
stava zde určitě probíhat dřív nebo později bude.

Beseda

Ve středu 15. dubna 2020 navštíví naši knihovnu spisova-
telka paní Danka Šárková. V dopoledních hodinách bude
připraven program pro předškolní děti a pro děti od první
do třetí třídy s názvem „Krakonoš, Krkonoše a zvířátka“.
V rámci pohádkového programu pro děti představí paní
Šárková svou obrázkovou knihu „Alenka a Krakonoš“.
Pokud budou mít děti zájem a korunky od rodičů, budou si

Seniorky slavily Mezinárodní den žen

(dokončení ze str. 9)

moci knihu koupit za 140 Kč. Dopolední program bude pro-
bíhat na faře.
Odpoledne v 17.00 hod. začne beseda s názvem „Všude žijí
lidé“, ve které se autorka zaměří na Zlatý trojúhelník,
na džungli, horské kmeny a na plavbu lodí po řece Mekong
v Laosu. Autorka nám poví o gastronomii, o hygienický
podmínkách a mentalitě tamních obyvatel. Součástí bese-
dy budou fotky, videa, hudba a prezentace knih. Paní Šár-
ková se zaměří zejména na své poslední dva tituly - "Zpá-
teční letenka" (odehrává se částečně v Africe) a "Ukradené
dětství Kamily" (odehrává se v jihovýchodní Asii). Zájemci
mohou koupit knihy se slevou až 50 % a nechat si je pode-
psat.

Soutěž o nejlepšího beránka

Tímto vyhlašuji soutěž o nejlahodnějšího a nejkrásnějšího
beránka všech beránků. Do soutěže není třeba hlásit se
předem. Stačí přinést hotové a nazdobené beránky
do knihovny ve čtvrtek 16. dubna. Beránky do soutěže bu-
deme přijímat ve čtvrtek do 15.00 hod. (je možnost přinést
beránka i ve středu odpoledne). Od 15.00 hod. bude probí-
hat veřejná ochutnávka a hodnocení porotou. V soutěži
půjde jak o chu	, tak o vzhled. Vyhodnocení proběhne
v 16.00 hod. Beránci budou anonymně označeny. Pro tři ví-
tězné soutěžící budou připraveny věcné ceny.

Recitační soutěž

Dne 7. dubna proběhne v dopoledních hodinách tradiční
recitační soutěž, pokud se termín, vzhledem k okolnostem,
neposune. Nejdříve budou vybráni nejlepší recitátoři, kte-
ří se účastní školního kola a poté nejlepší z nejlepších před-
nesou svou báseň před odbornou porotou, která vybere
a ocení vítěze.

Výtvarná soutěž

Pro školku a školu je vyhlášena výtvarná soutěž „Nej-
krásnější motýlek“. Fantazii se meze nekladou. Už se moc
těším na hotové motýlky. Soutěž bude probíhat do konce
dubna. Poté budou motýlci umístěni na výstavu do knihov-
ny, okouknuti, vyhodnoceni, zveřejněni a oceněni.

Kroužek Všeználek

Kroužek Všeználek je pro mateřskou školu přesunut na
pondělí od 12.30 do 14.00 hod. a bude se konat na faře (po-
kud by byla náhlá změna, nahlásím předem rodičům). Změ-
na dne je kvůli sportovnímu kroužku. Kroužek pro děti
ze základní školy je stále v úterý od 15.00 do 16.00 hodin.
Na hodinách s dětmi lepíme, stříháme, malujeme, tvaruje-
me, zpíváme si a snažíme se různě zdravě hravě zabavit,
aby všichni raubíři odcházeli domu spokojeni.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Pomalu se blížil večer a petrovická Hospoda Pod Věží
se stala místem, kde jsem začal spřádat plán, kam zítřejší-
ho dne vyrazím na výlet. Kamarádi a kamarádky, se který-
mi jsem tam seděl, to měli mnohem jednodušší – ti zítra vy-
razí společně s dalšími nadšenci směrem k Prčicím. Tam já
ale namířeno neměl. No nic, řekl jsem si, ono mě snad bě-
hem večera něco napadne. Ten večer však při družném ho-
voru s kamarády utekl jako voda a mě za celou tu dobu
kupodivu nic nenapadlo. Pomyslel jsem si, že ráno
je moudřejší večera, zalezl jsem do spacáku a vyčerpán ná-
ročnou debatou v hospodě jsem v okamžiku usnul. ☺ Ráno
jsem se rozloučil se skupinkou mířící na start pochodu
a sám jsem vyrazil na náměstí do COOPu sehnat si něco
k snídani. S rohlíkem v ruce jsem se tak nějak ze setrvač-
nosti zastavil u tabule s turistickou mapou a najednou se
mi začal rýsovat zajímavý výlet okolím Petrovic. Hodil
jsem batoh na záda a vyrazil. Na náměstí jsem si prohlédl
barokní kostel sv. Petra a Pavla, opodál stojící bývalou je-
zuitskou rezidenci, později novogoticky přestavěnou na zá-
mek (dnes sídlo obecního úřadu), a menší barokní patrový
zámeček s věží s cibulovitou bání, který v minulosti sloužil
rovněž jezuitům. Naučná stezka mě vyvedla k jihovýchod-
nímu okraji obce, kde potom odbočila na tzv. Císařskou
cestu, vedoucí směrem k Obděnicím. Za posledními domy
jsem v polích spatřil obrovský balvan zvaný Vrškámen,
který je se svými rozměry 250x550x320 cm největším vi-
klanem na Sedlčansku a údajně i v celé České republice.
Podle pověsti se mu také říká Čertův kámen. Ta praví, že
balvan na místo svrhl čert, když stavěl Jakubovi Krčínovi
tvrz v nedalekých Obděnicích. Krčín se s čertem vsadil
o duši, že mu do prvního ranního zakokrhání nestihne tvrz
postavit. Krčín měl ale vycvičeného kohouta, který zakokr-
hal těsně před dokončením stavby. Rozzlobený čert pak za-
hodil kámen, který právě nesl na zádech. Dodnes jsou na
kameni patrné stopy po řetězu, kterým měl čert kámen při-
poután na hřbetu. Další směr cesty mi určovala zdaleka
viditelná věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděni-
cích, která se na vrcholku táhlého vršku tyčí k nebi jako
zvednutý prst. Tento tribunový kostel, vystavěný v 2. po-
lovině 12. století, je vzácnou ukázkou románské architek-
tury. Ačkoliv místo posledního odpočinku Jakuba Krčína
z Jelčan a Sedlčan nebylo zatím věrohodně potvrzeno, tak
se traduje, že je pohřben v obděnickém svatostánku.
V presbytáři (kněžišti) je k vidění honosný mramorový ná-
hrobek s epitafem, který si slavný rožmberský regent slo-
žil sám několik let před svojí smrtí. Jen rok úmrtí (1604)
na něm chybí. Ten Jakub Krčín pochopitelně neznal a jeho
dcery se s doplněním tohoto údaje nenamáhaly. Po otcově
smrti je zajímala jenom skutečnost, že se staly dědičkami
značného jmění. Co jejich otec dlouhá léta pracně shro-
maž�oval, dokázaly během krátké doby rozházet do po-
sledního haléře … Nedaleko od kostela jsem minul pozů-
statky tvrze, kde u jedné ze svých dcer strávil Jakub Krčín
poslední léta svého života, a po naučné stezce jsem mezi ob-
děnickými rybníky došel na náves v Žemličkově Lhotě.
Ta prý původně stála mezi obrovskými žulovými balvany,
které však na přelomu 19. a 20. století posloužily jako dob-
ře přístupný stavební materiál. Na návsi stojí za povšim-
nutí dvě drobné sakrální stavby – kamenný kříž a kamen-
ná zvonička s prosklenou skříňkou, v níž je umístěná soš-
ka z roku 1905. Další zastavení mě čekalo o necelý kilome-
tr dál u nejvýraznější přírodní dominanty na mojí trase,

Petrovicko – kraj kamenů

s úctyhodnými rozměry 400x300x270 cm v roce 1413 kázal
sám Mistr Jan Hus, když pobýval na nedalekém hradě
Zvěřinci. Pomalu jsem se chystal pokračovat v cestě, když
jsem zaslechl povědomé hlasy. Že by kamarádi, s kterými
jsem se ráno rozloučil v Petrovicích a kteří měli namířeno
do Prčic? Ne, to nemůžou být oni, ti už přece musí být
o pořádný kus cesty dál, přemítal jsem v duchu. Sluch mě
ale nemýlil, byli to oni. Vyfotil jsem je u viklanu, podruhé
se s nimi ten den rozloučil a šlapal jsem směrem k osadě
Skoupý, v jejímž okolí se už od 70. let 19. století těžil vápe-
nec a z něho se pak v milířových, později v kruhových pe-
cích, pálilo vápno. Díky odstřelu v lomu v červnu 1973,
a po následném odklizení kamení, byl na úpatí Kozinců,
v blízkosti potoka Brziny, objeven vstup do jeskyně, která
byla pojmenována Divišova jeskyně. Její současná známá
délka je 82 metrů a denivelace 18 metrů. Minul jsem terén-
ní stanici speleologického klubu poblíž vstupu do jeskyně,
přešel jsem silnici do Petrovic a pomalu jsem neznačenou
cestou vystoupal až do osady Kuní. Osadu Kuní a nedale-
kou osadu Kuníček spojuje zajímavá křížová cesta, vytvo-
řená v letech 1998–2000 akademickým sochařem Ivarem
Kodymem. Jednotlivé symboly této křížové cesty jsou vyte-
sány do kamenů – jak typické pro zdejší krajinu. Nad osa-
dou Kuníček se vypíná stejnojmenná rozhledna, jejíž ná-
vštěvu jsem nemohl vynechat. Pokud vystoupáte všech 187
schodů, tak se ocitnete na vyhlídkové plošině ve výšce 36,6
metrů. Je z ní nádherný výhled nejen na Petrovice a okolí,
ale i do oblasti středního Povltaví a Čertovy hrbatiny. Zá-
věrečnou část cesty od rozhledny zpět do Petrovic jsem
zvládnul za necelou hodinu, a když jsem dorazil na náměs-
tí, tak v Hospodě Pod Věží bylo už zase otevřeno. ☺ Nave-
čer jsem pak zavolal kamarádům do Prčic. Byl jsem ujiš-
těn, že došli a že pivo v Hospodě U Škrpálu v Prčicích jim
chutná … ☺

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Viklan Husova kazatelna

kterou je nejznámější vi-
klan u nás. Viklanem se
rozumí rozměrný skalní
blok nebo balvan, který
se pouze velmi malou
částí svého povrchu do-
týká skalnatého podloží.
Název vychází ze skuteč-
nosti, že tento objekt lze
zpravidla s vynaložením
určité síly rozkývat
(zdroj: wikipedie). Pří-
rodní památka i samotný
viklan, který je její sou-
částí, byly pojmenovány
Husova kazatelna. Podle
legendy u tohoto balvanu

Obděnice - kostel Nanebevzetí
P. Marie
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 LÉKAŘ A VY • Syndrom nažraného lva, aneb kdo má všechno, stagnuje

Zažíváme epochální změnu. Internetem a digi-
tálním prostorem se nám otevřela úplně nová

Ilustrační foto
Zdroj internet

existenční dimenze. Spolu s rychlostí technologického po-
stupu dělá ze světa něco nového a naprosto bourá historic-
ky zažitý model výchovy a vzdělávání, který byl založen na
tom, že starší generace předávala té mladší poznání a pra-
vidla světa. Ovšem dnes je spousta starších lidí v digitální
době naprosto dezorientovaná. Jejich děti rozumějí nové-
mu fenoménu víc než oni sami a těžko jim tak mohou pře-
dávat svoje zkušenosti. Jde o epochální změnu, kterou
hodně lidí vůbec nevnímá. Abychom měli šanci udržet si
kontrolu nad technologiemi tak, aby nám sloužily a ne
vládly, musíme vědět, jak přesně fungují a jak zasahují do
našeho života. To nyní zjevně neplatí. Je důležité si uvědo-
mit, že většina aplikací a internetových stránek analyzuje
data o nás samotných a využívá je různým způsobem. Kaž-
dý by si měl uvědomit, že Facebook, Instagram nebo účet
na Googlu jsou zdarma. Kdo to tedy platí? Právě my sami
neuvěřitelným množstvím dat o nás samotných, která ne-
cháme sdílet těm ostatním. A v digitálním světě mnozí trá-
ví dnes více času, než v tom reálném. Ukazuje se, jak vzni-
ká závislost na sociálních sítích. Lajky a další vyjádření,
která dostáváme na sociálních sítích u našich příspěvků,
v podstatě fungují jako odměna a výrazně zvýší produkci
„hormonu štěstí“ v našem mozku. Nadneseně se dá říci, že
někteří prostě fetují Facebook. Digitální svět a jeho nadu-
žívání má ale přímé fyzické dopady, hlavně u dětí. Zpočát-
ku technooptimisté pracovali s představou, že děti se
do takové doby narodily, a proto je přirozené, že dostanou
do ruky tablet nebo chytrý telefon a budou ho používat na-
prosto intuitivně a povede to k jejich rozvoji. Stačilo pár
let a ukazuje se, že opak je pravdou. Plasticita mozku je
v nejrannějším období velká a nervová spojení se teprve
utvářejí. U nadužívání digitálních technologií se z nějaké-
ho důvodu ale nevytvářejí. Mozek se prostě soustředí na
jiné věci, zpomaluje se osobnostní rozvoj, snižuje se IQ.
Dá se očekávat, že další dorůstající generace bude nejenom
jinak vnímat svět, ale bude emočně plošší. Mluví se o syn-
dromu věčných dětí, které jsou biologicky sice dospělé, ale
mentálně nikoliv. Technologie prorůstají do našeho světa
závratnou rychlostí, a přitom z hlediska lidské evoluce se
jedná o milisekundy. K tomu nastupuje ještě další aspekt,
obrovský nárůst životního standardu. Máme se materiál-
ně nejlépe, jak jsme se kdy měli. Děti, které se do tohoto
světa rodí, mají všechno. A co nedostanou ve fyzickém svě-

Výstava
Jednou z akcí ke 135. výročí vzniku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze je výstava „V lesku zlata, v záři barev.
Umění podmalby na skle ze sbírek UPM“. Je vystaveno 135 podmaleb. Malby byly prováděny na zadní straně skla, aby
byly chráněny před poškozením. Vznikaly už od dob antiky až do devatenáctého století a znázorňují alegorie, scény
z bitev, krajiny, města a veduty měst, světce, náboženské výjevy apod. Některé jsou i z Čech, byly ve sbírkách Rudol-
fa II., další z Benátek, Neapole, Curychu, Tyrol,  Bavorska. Na výstavě se i v jedné vitríně může návštěvník seznámit
s postupem výroby takové podmalby.

Výstava je otevřena do 28. června 2020 denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, v úterý až do 20 hodin.
E. T.

tě, pro to si
rychle sáhnou
do toho digitál-
ního. Najdou
tam všechno,
od zábavy přes
sex až k počíta-
čovým hrám,
které je zave-
dou do fiktiv-
ních světů.
Lidská společ-
nost šla ve své
evoluci dopředu díky tomu, že nastupující generace byly
hladové a měly ambice něco zlepšit. Ale co to udělá s člově-
kem, který všechno má? Říká se tomu syndrom nažraného
lva. I když metr kolem něj projde chromá zebra, neudělá
vůbec nic. Nemá žádnou ambici, je uspokojený. A dospíva-
jící, kteří nemají žádné ambice? Jsme evolučně nastaveni
tak, že se máme vyrovnat s nedostatkem. Jako lidstvo jsme
si desetitisíce let museli vytvářet rezervy. Ještě naše babič-
ky měly hlad. Uplynulo pár desítek let, a paradoxně trpí-
me tím, že jsme přesyceni. Tedy v materiální rovině, ne v té
emoční nebo intelektuální. Místo toho, abychom se zamys-
leli nad tím, co to pro nás jako pro společnost přináší, vy-
padá to, že se celkově chceme ubavit k smrti. Za sportov-
ním úspěchem stojí nesmírné fyzické úsilí. Člověk musí
dřít jako zvíře, aby se z něj stal třeba Federer. Ale dnes
se může kdekdo stát hvězdou úplně jinak v digitálním svě-
tě a bez velkého sebeodříkání. Na změnu pravidel bychom
se ale měli rychle připravit. Prostě jsou jinak rozdané kar-
ty, než tomu bylo doposud. Začít bychom měli od té nejniž-
ší úrovně, od výchovy v rodině. Za rodiče to nemůže udělat
nikdo jiný. U menších dětí jsou tou největší autoritou,
od které se dítě učí své vzorce chování. Malé děti by podle
řady odborníků na vzdělávání měly být od digitálního svě-
ta úplně izolovány a ty starší by měly být s digitálním svě-
tem seznamováni za asistence rodičů. Klíčová nejsou na-
biflovaná data, ale v téhle informačně zahlcené době umět
rozeznávat relevantní zdroje. Musejí mít důvěru v sebe
sama a ta roste z důvěry v okolí. A tu jim mohou dát jen
přítomní a milující rodiče.

Upraveno z veřejných zdrojů s přáním, abychom nikdy
neuvízli v síti my ani naše děti.

Jaro s dostatkem vláhy přeje DRsvo.
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Z historie... třetí pokračování... Hradiště na Podbrdsku a Střední Čechy
Pokračujeme historií našeho kraje, tentokrát většinou z různých pramenů doplněných vsuvkami původního textu knihy
Ladislava Malého Příbramsko a Dobříšsko, vydané v roce 1930. (Původní text proloženým písmem.)

HOSPODYŇKA RADÍ – HOSPODYŇ HLADÍ

Ze zdravotnictví
Pročištění těla zejména v jarní době a při různých choro-
bách je velmi důležité. Pomáhá při zácpě, tak záludné,
zdánlivě bezvýznamné poruše, bolesti hlavy apod… Různé
minerální vody jsou velmi drahým prostředkem… speciál-
ní preparáty jsou rovněž velmi drahé. Kromě napomáhání
potravinami a nápoji, procházkami apod. osvědčuje se vy-
píti sklenku teplé vody s přísadou 150 g hořké soli. Zapije
se ještě trochou čisté vody. Náklad asi 20 hal., výsledek
zaručen. Nejlépe vzíti na noc. Nikdy ne, musíte-li vyjíti.
Hospodyň hladí
Rada: Papej hrášek cibuli, papej taky česnek, ten, kdo to-
hle všechno papal z nočníčku se nesmek .

Z kosmetiky
Jak domácně odstraniti chloupky z obličeje.
Chloupky na bradě učiní se neviditelnými natíráním co
nejčastěji kysličníkem vodičitým. Tím se chloupky stávají
jemnými a úplně světlými, odbarvují se, že nejsou ani vidi-

telnými. Pozor, aby nám kysličník nenakapal na šaty nebo
prádlo, po vyprání by vám vypadaly dírky. Jinak pleti ne-
škodí.
Hospodyň hladí
Děd Vševěd: Zatahal jsem kohosi, zatahal jsem za vousy.
Zařval on, běda, přeběda a mně zůstaly v ruce tři zlaté vou-
sy děda Vševěda.

Hubení hmyzu
Osvědčený prostředek proti mouchám.
Dvě polévkové lžíce 40% formalinu rozmíchají se v půl lit-
ru mléka a nalijí do plochých misek, na něž se dá na kaž-
dou kousek chleba, aby 2 mm vyčníval. Během 24 hodin
zhynou všechny mouchy v místnosti nebo ve chlévě.
Hospodin hladí
Muší: Když ti vletí moucha do piva a na pěně se drze usmí-
vá, nebu� krutý nech ji žít, v životě budeš míti klid.
Na prst ji vezmi, a	 ti není líto. Jen jí řekni: Vyplivni to!

Pokračování příště (bs)

Plešivec je pravěké hradiště na vrchu u Rejkovic. Existo-
valo během mladší a pozdní doby bronzové a patřilo k důle-
žitým centrům zpracování bronzu. Opevnění mohlo vznik-
nout již v mladší době bronzové. Vnější val je dlouhý 2400
metrů a na několika místech je nahrazen přírodními pře-
kážkami v podobě skalních útvarů. V jižní části hradiště
se pod Krkavčí skálou nachází ulicová brána zvaná Stará
vrata (na tzv Eliščině cestě) Naproti tomu v severovýchod-
ní části hradiště byla hradba široká tři metry. Hradba byla
proložena dřevěnými rošty, výška hradeb se odhaduje na
2,5 metru. Vnitřní val měří 1530 metrů. Také při jeho stav-
bě byly využity přirozené skalní útvary. Průchod valem
umožňovala nálevkovitá brána v jižní části akropole.
Na vrchol Plešivce vede zeleně značená turistická trasa
z Rejkovic a červeně značená trasa z Lochovic.
Bozeň (nazývaná též Šance u Březnice) Je to je hradiště
z přelomu starší a mladší doby železné. Má rozlohu asi
1,5 ha. Archeologické výzkumy odhalily, že hřeben mezi
Počaply a Strážištěm byl osídlen již v pozdní době halštat-
ské. Později bylo hradiště využívané také Slovany.
Do dnešní doby se dochovaly vysoké valy, podle kterých se
dá předpokládat, že bývalo velmi silnou pevností. Ke hra-
dišti se dostanete po modré turistické značce z Myslína
nebo Dobré Vody u Březnice.
Hradiště Hrazany je keltské oppidum Hrazany se nachá-
zí v okrese Příbram nedaleko Slapské přehrady nad souto-
kem Vltavy a Mastníku severně od osady Hrazany (část
obce Radíč). Samotné oppidum vzniklo přibližně ve 2. sto-
letí před n. l. První palisádové opevnění obklopovalo pro-
stor o velikosti 30 hektarů. Předpokládá se, že oppidum
sloužilo jako strážní pevnost k ochraně pocestných a kup-
ců, kteří procházeli podél Vltavy k významným keltským
střediskům u nás (Stradonice, Závist) nebo v Německu.
V oppidu se nacházely opevněné dvorce se čtverhrannými
domy s ohništěm, píckou na chleba, mlýnkem na obilí.
K poklidnému opuštění došlo zhruba 20 let před přelomem
letopočtu, obyvatelé se asi rozhodli hradiště opustit z dů-

vodů pronikání germánských kmenů na naše území.
Ve 14. století byla v severní části oppida na vrcholu Čer-
venka vybudována tvrz. Přímo z obce Hrazany vede k hra-
dišti naučná stezka i žlutá turistická značka. Vkládám
část z knihy Ladislava Malého Příbramsko a Dobříšsko:
Bojové jsou původem gallský (keltický) národ, převedený
k nám z Gallie. Byli to lidé hřmotné postavy, odívající se
v šat strakatý. V bojích užívali oštěpů na dlouhých nása-
dách.
Martinice (Hradec u Hudčic) Nedaleko Hudčic se na
kopci zvaném Hradec se nachází zbytky po hradišti snad
již z doby pozdně halštatské. Vrcholová plošina má zhruba
0,7 ha, v jihozápadní části poškozena malými lomy. Opev-
nění z pozdní doby halštatské bylo obnoveno a osídleno
ve starší až střední době hradištní. Zničeno patrně na kon-
ci 9. stol. kořistnickými nájezdy staroma�arských hord.
Dojít lze z Hudčic po červené a lesem.
Počáply hradiště na návrší Šance. Zřejmě trojdílné
hradiště o rozloze 1,6 až 2,5 ha chráněné od západu strmý-
mi svahy údolí Skalice. centrální část návrší opevňuje mo-
hutný okrouhlý val s částečně zachovaným příkopem,
předhradí na severovýchodě chrání podobně mohutný val.
Nálezy z pozdní doby halštatské, osídleno Slovany v mlad-
ší (případně střední) době hradištní (po celé 10. a část
11. stol.). Zřejmě významné centrum kraje zvaného Bozeň-
sko, spolu s hradištěm u Boru - Dobré Vody a sídlištěm na
Strážišti.
Voltuš – Třemšín pravěké hradiště a zříceniny středově-
kého hradu. Dvojdílné pravěké hradiště, na vrcholu Třem-
šína v nadm. výšce 827 m, opevněné kamenitými valy. Plo-
cha vnitřního hradiště je značně poznamenána pozůstatky
středověkého hradu, z něhož se dochovaly části hradeb,
bašty, příkopu a přístupového mostu. Hradiště je patrně
pravěkého stáří, snad z doby pozdně bronzové či halštat-
sko-laténské, nálezy pozdně hradištních zlomků keramiky
mohou ukazovat také na raně středověké osídlení.
(Pokračování příště) Z různých pramenů sestavil bs
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Na otázku z nadpisu ve chvíli kdy píši tyto řádky, ještě
neznám odpově�. V úvahu připadá předčasné ukončení
sezóny, zrušení nadstavbové části, odložení zbývajících
utkání atd. Každopádně náš oddíl bude respektovat vyda-
ná rozhodnutí ČAST (ČESKÉ ASOCIACE STOLNÍHO TE-
NISU).
Aby to vše nebylo jen o koronaviru, poj�me se podívat, jak
se nám dařilo v uplynulém měsíci. Sezóna 2019/20 se při-
blížila do svého finále. Před námi už jsou pouze poslední
dva zápasy základní části a pro „A“ tým a „B“ tým, pří-
padná nadstavba (PLAY OFF týmy na 1.–4. místě, PLAY
OUT týmy na 8.-11. místě). Výhodu domácího prostředí
využilo naposled naše Áčko a Béčko. Jak je právě výhoda
domácího prostředí důležitá ukazuje i následující statisti-
ka. „A“ tým doma uhrál 21 bodů z možných 33, „B“ tým
dokonce o bod více 22. Za to ve venkovních zápasech se
nám vůbec nedaří. Áčko i Béčko na stolech soupeřů proza-
tím shodně získalo jen 8 bodů z možných 33. Rozdíl mezi
domácím a hostujícím prostředím se začal prohlubovat
od doby, co se přešlo z celuloidových míčků na plastové.
V podstatě každý oddíl nyní hraje s jiným typem plasto-
vých míčů a pro hostující oddíl je pak velmi složité přivyk-
nout na odlišné podmínky.

„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Výsledky:
TJ Slavoj Obecnice „A“ – KST Rakovník „C“ 10:0
(body Obecnice – čtyřhry 2, Dlouhý 2, Tůma 2, Srch 2,
Petráň 2)
TJ Slavoj Obecnice „A“ – KK Rakovník 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 2, Dlouhý 3, Tůma 2, Lukeš 2,
Srch 1)
TJ Slavoj Obecnice „A“ – TJ Sokol Nižbor 10:7
(body Obecnice – Dlouhý 3, Herink 3, Hála 2, Srch 2)
TJ Slavoj Obecnice „A“ – TJ Sokol Rudná 10:7
(body Obecnice – čtyřhry 2, Dlouhý 3, Srch 2, Herink 2,
Lukeš 1)
Tabulka:

1. STC Slaný A 20 18 1 1 0 195:94 55
2. ST Benešov A 1 12 1 8 0 174:153 37
3. TJ Sokol Příbram A 20 11 3 6 0 167:121 36
4. TTC Kladno B 20 12 0 8 0 150:130 36
5. TJ Tatran Sedlčany B 20 10 3 7 0 157:129 33
6. KK Rakovník 20 10 1 9 0 158:139 31
7. TJ Sokol Rudná A 21 10 0 11 0 156:160 30
8. TJ Slavoj Obecnice A 20 8 5 7 0 154:158 29
9. TJ Sok. Mníšek p. B. A 20 8 5 7 0 162:153 29

10. TJ Sokol Nižbor A 20 7 4 9 0 156:158 25
11. TJ Sokol Hudlice B 20 3 1 16 0 91:184 10
12. KST Rakovník C 20 0 0 20 0 59:200 0

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Výsledky:
Slavoj Obecnice „B“ – TJ Olešná 10:6
(body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 3, Steiner Fr. 2,
Steiner P. 2, Pilecký 2)
Slavoj Obecnice „B“ – TTC Příbram 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 1, Petráň 4, Steiner Fr. 2,
Hála 2, Lukeš 1)
Slavoj Obecnice „B“ – Spartak Rožmitál p. Tř. 10:8
(body Obecnice – Hála 4, Petráň 2, Steiner Fr. 2, Lukeš 2)

„B“ tým Slavoje Obecnice

Slavoj Obecnice „B“ – SK Březnice 5:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Hála 2, Petráň 1, Lukeš 1)
Tabulka:

1. TJ Spartak Rožm. p. Tř. A20 16 1 3 0 190:87 49
2. TJ Lokomotiva Zdice A 20 15 1 4 0 182:103 46
3. TJ Sokol Hořovice B 20 13 1 6 0 167:112 40
4. SK Březnice A 20 12 1 7 0 161:127 37
5. TJ Sok. Mníšek p. B. B 20 12 1 7 0 162:147 37
6. TJ Slavoj Obecnice B 20 9 3 8 0 154:149 30
7. TJ Chaloupky 20 9 2 9 0 151:148 29
8. TTC Příbram 20 9 1 10 0 144:152 28
9. TJ Sokol Příbram B 20 7 4 9 0 149:148 25

10. TJ Sokol Žebrák 20 5 1 14 0 112:175 16
11. TJ Spartak Čenkov 20 2 2 16 0 85:187 8
12. TJ Olešná 20 1 2 17 0 73:195 5

„C“ tým, Okresní přebor
Výsledky:
TJ Sokol Drahlín - Slavoj Obecnice „C“ 15:3
(body Obecnice – Petráň 2, Vinš 1)
Sokol Příbram „C“ – Slavoj Obecnice „C“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Petráň 3, Vinš 3, Král 2)
SK Březnice „D“ - Slavoj Obecnice „C“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 1, Brabenec 2, Král 2,
Podsedník  1, Vinš 1)
SK Březnice „C“ – Slavoj Obecnice „C“ 16:2
(body Obecnice – čtyřhry 1, Brabenec 1)
Tabulka:

1. TJ Tatran Sedlčany C 20 18 0 2 0 247:113 54
2. TJ Sokol Voznice A 20 15 1 4 0 226:134 46
3. TJ Tatran Sedlčany D 20 14 2 4 0 236:124 44
4. TJ Sokol Drahlín A 20 12 3 5 0 230:130 39
5. SK Březnice C 20 11 3 6 0 213:147 36
6. TJ Sok. Hluboš-Paseky A 20 8 4 8 0 207:153 28
7. SK Chraštice A 20 7 5 8 0 200:160 26

Bude mít koronavir dopad také na stolní tenis?

(pokračování na str. 15)
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V nadstavbě poháru jsme obsadili v 1. lize konečné druhé
místo a příští týden začíná čtvrtfinále play off. Naším sou-
peřem budou podle umístění v tabulce Křepenice, zápas by
se měl odehrát ve středu 18. 3. 2020 od 18.30 hodin, bohu-
žel bez přítomnosti diváků.
Oznámení Pohárové komise soutěže: S platností od 12. 3.
2020 bude uzavřen zimní stadion pro veřejnost. Pohárový
turnaj se tedy odehraje bez diváků, tzn., že do prostor sta-
dionu budou mít přístup jen samotní aktéři (hráči nastou-
pivší do zápasu + funkcionáři mužstva). Pokud nebudou
vyhlášena přísnější opatření, samotný turnajový hrací sys-
tém zůstává v platnosti.
Děkujeme našim fanouškům z Fanclubu SLAVOJE
za dosavadní podporu, ale finální fázi soutěže budeme
muset odehrát bez jejich přítomnosti.
Utkání mohou sledovat na webové kameře ze zimního sta-
dionu, zde odkaz: https://www.stadionsedlcany.eu/cze/
webkamera.html
16. 2. 2020
AHC Nový Knín – TJ Slavoj Obecnice 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)
Branky: Jiří Moser (Petr Juhász)

Libor Procházka (Radoslav Kubják)
Karel Máša (František Větrovský)
Libor Procházka (Karel Máša)
Jiří Moser (František Větrovský)
Libor Procházka (Jiří Moser)
František Větrovský (Petr Juhász)

Tresty: Adam Mrázek - faul loktem, 2 min
Josef Kubista - držení hole, 2 min

24. 2. 2020
TJ Slavoj Obecnice - HC River B. Zvírotice 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Branky: Dušan Nikel (Radoslav Kubják)

Radoslav Kubják (bez asistence)
Karel Máša (Dušan Nikel)

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

8. TJ Slavoj Obecnice C 20 8 2 10 0 154:206 26
9. SK Březnice D 20 7 0 13 0 159:201 21

10. SK Klučenice A 20 6 3 11 0 179:181 21
11. TJ Sokol Příbram C 20 2 1 17 0 66:294 7
12. TJ Spartak Čenkov B 20 0 0 20 0 43:317 0

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
Výsledky:
TJ Sokol Příbram „D“ - Slavoj Obecnice „D“ 7:11
(body Obecnice – čtyřhry 1, Podsedník 3, Steinerová 3,
Krátká 2, Landsperská 2)

Slavoj Obecnice „D“ – Spartak Rožmitál „B“ 1:17
(body Obecnice – Samková 1)
SK Klučenice „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 7:11
(body Obecnice – čtyřhry 1, Podsedník 3, Steinerová 3,
Krátká 2, Samková 2)

SK Chraštice „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Podsedník 4, Steinerová 2,
Samková 2)

Tabulka:
1. TJ Sokol Voznice B 15 13 1 1 0 205:65 40
2. TTC Příbram B 16 13 1 2 0 204:84 40
3. TJ Sok. Hluboš-Paseky B 15 11 1 3 0 182:88 34
4. TJ Spartak Rožmitál B 16 10 1 5 0 190:98 31
5. TJ Sokol Drahlín B 16 10 0 6 0 190:98 30
6. TJ Slavoj Obecnice D 16 6 2 8 0 131:157 20
7. SK Chraštice B 16 5 2 9 0 128:160 17
8. SK Klučenice B 15 5 0 10 0 103:167 15
9. TJ Sokol Příbram D 15 2 0 13 0 66:204 6

10. SK Březnice E 18 0 0 18 0 23:301 0

Zdeněk Petráň

Stolní tenis (dokončení ze str. 14)

Tresty: Jiří Moser - vysoká hůl, 2 min
Dušan Nikel - sekání, 2 min
Jiří Moser - napadení, 2 min
Radoslav Kubják - nedovolené bránění, 2 min

29. 2. 2020
HC Bubák Chlum – TJ Slavoj Obecnice 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Branky: Dušan Nikel (Libor Procházka)

Josef Kubista (Adam Lavička)
Libor Procházka (Tomáš Horčic)
Dušan Nikel (Karel Máša)
Jiří Moser (Libor Procházka)
Karel Máša (Libor Procházka)
Jaroslav Střeska (Adam Lavička)

Tresty: František Větrovský - napadení, 2 min

11. 3. 2020
TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
Branky: Dušan Nikel (Adam Mrázek)

Adam Lavička (Adam Mrázek)
Tresty: František Větrovský - nedovolené bránění, 2 min

Adam Mrázek - podražení, 2 min
Jaroslav Střeska - sekání, 2 min
Adam Mrázek - podražení, 2 min

Pohár - 1. liga 2019/20
Poř.    Tým Záp. Výhry Rem. Pro. Skóre Body TM

1. Stará garda Štětkovice 13 10 1 2 63:30:00 21 92
2. TJ Slavoj Obecnice 14 9 1 4 55:47:00 19 122
3. HC Kačeři Příčovy 14 8 1 5 65:45:00 17 118
4. HC Genemusic 13 8 0 5 92:63 16 86
5. HC River Boys Zvírotice 14 8 0 6 83:55:00 16 138
6. HC Bubák Chlum 13 4 0 9 41:63 8 127
7. HC Čerti Křepenice 14 2 3 9 53:96 7 108
8. AHC Nový Knín 13 1 2 10 35:88 4 124
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Letošní obecnický masopustní průvod jsme pořádali oprav-
du na poslední chvíli, nebo	 vzápětí byl vydán zákaz koná-
ní všech akcí kvůli rozšíření koronaviru COVID-19. Téma
našeho masopustu znělo Podbrdský divoký a pohádko-
vý západ. Pravdou je, že masek bylo méně než obvykle,
ale jak se u nás říká masek bez masek bylo požehnaně.
Hodně asi lákají jitrnice a prasečí polévka, pivo, ale určitě
jsou lidé zvědaví, co se vymyslelo a připravilo. Naše známá
taneční dívčí skupina lepých dívek, letos mnou zvaná
Country Tornádo Loo ☺, si na pyžamák připravila count-
ry tanec na písně z Limonádového Joa a toho jsme využili
při masopustu. Bájný divoký západ byl vlastně takovou
směsicí historie, pověstí, vyprávění, každý v mládí četl
knihy nebo poslouchal písně našich známých trempských
či country skupin. V nich se příběhy divokého západu ob-
jevují, viz. Jesse James, Buffalo Bill, Billy Kid a spousty
dalších. U nás v Brdech, díky poznatkům z mládí divoký
západ také existuje. Zlatokopové, indiáni žijící v rezervaci,
zástupci spravedlnosti zvaní šerifové, prospektoři nacháze-
jící zlato v našich brdských potocích. A z toho vznikl i ma-
sopustní příběh. Prospektor Majk Nervulák po úspěšném
nálezu zlatých nugetů, zásoben za ně i množstvím alkoho-
lu (zápa�ácky chlastu), přijíždí do naše městečka Oube
City se svým krytým vozem a koněm nazývaným Rychlý

Traktůrek. Veze bed-
nu se svým zlatým
nákladem. Po cestě
jej přepadl místní
zákeřný indiánský
kmen Bečánů, vede-
ný statným náčelní-
kem Silným Kimem
a podnáčelníkem
Rychlým Rá�ou, ovšem nejbojovnější byly indiánky Drsná
Zdéé a Divoká Léé. Ty se pustily do prospektora Nervulá-
ka, div ho nepřizabily. Ostatní vyrabovali bednu se zlatem,
které je moc nezajímalo a rozházeli nugety po okolí. Oka-
mžitě se na něj vrhli obyvatelé městečka. Důležité však
bylo, že kmen indiánů Bečánů holduje chlastu. Šerifové
Prcek Bob a Max Šrám, kteří se o přepadení dozvěděli
z kouřových signálů, opilé indiány obklíčili, zajali a zavře-
li do věznice. Na oslavu vítězství místní lepé barové děvy
zatančily svůj krásný masopustní country tanec, což byl
vrchol našeho masopustu. Potom už se jedlo, pilo, zpívalo,
lidi si pokecali, sebe i prasečí polévkou a ve Staročeské
bylo veselo až do rána. Dík patří všem, kteří masopust při-
pravili, zajistili, obsluhovali, hráli, přišli v maskách i těm
co se přišli podívat. bs

Foto Miroslav Maršálek


