
Ten rok jako vítr letí, zas jsem si dal několik předsevzetí.
Nebudu, kouřit, nebudu pít, jen pro tu svoji budu žít.
Nebudu se šklebit, budu se smát, zhasínat světlo, po sobě
splachovat. Budu a nebudu, budu a nebudu... Co blbnu,
nechám to raději osudu.  To by mě zajímalo, jestli si
osud dává také do nastávajícího roku nějaká předsevze-
tí. Zase vymýšlím nesmysly, vždy� osud je osud a předse-
vzetí jen odtud potud. Moje, možná i vaše lednové rozjí-
mání, je očekáváním, co nám osud v letošním roce na-
plánoval, tak mu holt půjdeme naproti. Poslední dobou
souhlasím s názorem, že lidstvo si chce jen užívat.
Nevím, jak by to dopadlo, kdybychom si jen a jen užívali
a přestali dělat vše ostatní potřebné. Pracovat, milovat,
přemýšlet, a při tom tolerovat a neškodit a tak dále.
Když mluvím o práci, vzpomněl jsem si na jednu každo-
ročně „kvalitně“ odvedenou. Ale nejprve odbočím, ne-
dávno jsme jako každý rok jeli s kamarády lyžovat
do Rakous. Tam jsem měl pocit, že lidé se opravdu chtějí
jen bavit. Tolik návštěvníků a lyžařů na tak málo sněhu
v rakouských horách jsme my, ani místní ještě nikdy ne-
viděli. A te� zpět k té kvalitně odvedené práce. Všiml
jsem si, jak se jednoduše brání v Rakousku u silnic sně-
hovým jazykům. Zatlučou do země kůly a na ně připevní
děrovanou, nejspíš plastovou, folii. Zábrana vydrží ce-
lou zimu. Na Panence přijede parta dělníků (omlouvám,
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Krátké ohlédnutí za rokem 2019

Z hlediska investic patřil loňský rok k těm letům, kdy
obec investovala do svého majetku velké částky peněz.
K těm největším patřila oprava budovy bývalé fary a její
přestavba na Centrum zájmového a celoživotního vzdělá-
vání ve venkovském regionu Brdy. Stavba stála 21 mil. Kč.
V současné době je již zcela v provozu. K dalším projektům
patří vybudování sběrného dvora. Tento projekt napomůže
k efektivnějšímu nakládání s odpady v obci. Je zde odděle-
ně sbírán papír, kovošrot, dřevo, biologický odpad a velko-
objemový odpad. V letošním roce dojede k rozšíření na elek-
troodpad. Další stavbou bylo vybudování trafostanice pro
Masarykovu základní školu a mateřskou školu, za účelem
velkoodběru el. proudu, a tím snížení nákladů na provoz
školy a školky. Mimo tyto velké akce byly prováděny i růz-

oni za to asi nemohou), vyřadí shnilé dřevěné zábrany,
ostatní postaví do řady na pole. Na Podbrdsko padne
první krutá mlha, lehce foukne větřík a zábrany stra-
chy popadají. Torzo, které zůstane stát mě vždy roze-
směje, když jedu okolo. Asi u nás chybí prachy nebo
myšlenky. Prachy možná chyběly řidiči, který naboural
auto známému v Praze, ale zase mu nechyběly myšlen-
ky. Šofér nabouraného vozu našel za stěračem lístek:
„Naboural jsem vám auto. Viděla mě spousta lidí a te�
si myslí, že vám píšu své jméno a adresu. Mějte se.“
No, a vy se přátelé také mějte a hurá vstříc osudu. bs

né menší, jako asfaltování parkovací plo-
chy u školy, dostavba chodníku u zastáv-
ky autobusu na Oseč a instalace měřičů
rychlosti v Obecnici a v Oseči.

(pokračování na str. 2)

Co nás čeká v letošním roce

Hlavní akcí v letošním roce bude rekonstrukce vodovod-
ního řadu v komunikaci III/1185 a 11811 v délce 1 300 m.
Stavba si vyžádá částku 14 mil. Kč a předpokladem je, že
celá stavba bude dokončena ještě v letošním roce. Rekon-
strukce si vyžádá i mnoho omezení, zejména uzavírek ně-
kterých částí komunikací. O tom budete včas informováni.
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UZÁVĚRKA únorového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude ve středu 12. února 2020

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

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

Obecní úřad Obecnice

Dne 7. února 2020 oslaví své 90. narozeniny
paní Marie Pučálková.

Milá babičko,
přejeme Ti a� Ti zdraví stále slouží, nemoce a� Tě nesouží,

a� Ti vzpomínek stále přibývá a v radosti život ubíhá...
Do stovky chybí Ti malinký kus, tak to tu s námi vydržet zkus.

To Ti ze srdce přejí dcera Zdenka
a vnučky Renata a Romana s rodinami

Jako další stavby to budou rekonstrukce místních komu-
nikací a oprava mostu na Cejnovně po povodni z roku
2018. Tyto stavby byly přesunuty z loňského roku na rok
letošní z důvodu provádění pokládky kabelů pro rozvod
el. energie v těchto místech. Dojde též na opravu komuni-
kace Na Šachtě. Máme podanou žádost o dotaci na revita-
lizaci sídelní zeleně. Bude provedena prořezávka a úprava
stávajících stromů a dále výsadba nových stromů a jiné ze-
leně. Koncem roku jsme také obdrželi dotaci na nákup
užitkového elektromobilu, který do budoucna nahradí
dosluhující multikáru. Nákup tohoto vozidla bude realizo-
ván po podpisu smlouvy o dotaci a provedeném výběrovém
řízení.

Na závěr bych se rád vrátil ještě jedou k vodnímu hospo-
dářství v obci. Dlouho trvající sucho do značné míry ome-
zuje dodávky pitné vody. Obracím se proto na Vás, aby jste
co nejvíce šetřili pitnou vodou, které je velký nedostatek
a pokud v zimním období nenapadne větší množství sněhu,
bude situace na jaře velmi vážná. Zde bych rád připomněl
na zákaz, který vydal OÚ v polovině loňského roku,
v souvislosti s používáním vody z obecního vodovodu
na zalévání a napouštění bazénů. Vím, že toto omezení se
vztahuje až na pozdější období, ale připomínám to již nyní.

Josef Karas, starosta

Co nás čeká v letošním roce

(dokončení ze str. 1)

GERONIPA, s.r.o. | Obecnice 434, 26221 Obecnice | tel. 739 050 800 | e-mail: obchod@geronipa.cz
www.geronipa.cz
Geronipa, s.r.o. Vám jako první distributor v ČR přináší kosmetiku značky Gerovital.
Jedná se o rumunskou značku postavenou na základech výzkumu Profesorky Dr. Ana Aslan, která vytvořila v roce
1952 v Bukurešti první gerontologický institut na světě a vyvinula recepturu Gerovital H3-proti stárnutí, jedineč-
nou na světě. Pokračováním v práci Dr.Any Aslan bylo do dnes vytvořeno široké portfolio produktových řad pro
péči o obličej a vlasy - více na našich stránkách www.geronipa.cz. Mezi spotřebitele produktů Dr. Any Aslan pat-
řili osobnosti, jako J. F. Kennedy, I. B. Tito, Charlieho Chaplin, Salvador Dalí, Indira Gándhí, Charles de Gaulla, Niki-
ta Chruščov, Aristotel Onasis, Marlene Dietrich a další.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
vánoční čas jsme snad všichni přežili bez úhony, žádný váž-
ný případ jsme řešit nemuseli.

 Zima ještě nekončí, občas trochu mrzne a snad napadne
i  sníh, proto přináším pár „mrazuvzdorných“ rad pro mo-
toristy:
Kvalitní zimní pneumatiky na všech kolech s dosta-
tečnou hloubkou vzorku
Základem bezpečného zimního provozu jsou kvalitní zimní
pneumatiky obuté na všech 4 kolech a s dostatečnou hloub-
kou vzorku (zákonné minimum je 4 mm). Letní pneumati-
ky ztrácejí své schopnosti již při teplotách pod 7 stupňů
Celsia. Zimní pneumatiky mají na rozdíl od letních v zim-
ním období tyto přednosti: Podstatně lepší záběr při rozjez-
du na sněhu a ledu, výrazně vyšší přilnavost v zatáčkách
na kluzkém povrchu – nižší riziko smyku a výrazně kratší
brzdná dráha na sněhu a ledu (uvádí se, že např. z rychlos-
ti 50 km/h při jízdě na sněhu na zimních pneumatikách
zastavíte po asi 35 m, s letními pneumatikami pak přibliž-
ně o 8 m dále. A 8 metrů to už třeba ve městě u přechodu
znamená životně důležitý rozdíl.)

Palivo – benzín vs. nafta
V zimním období je obecně výhoda na straně aut s benzíno-
vým motorem, protože benzín nezamrzá, ale hlavně se vět-
šinou benzinová auta ve srovnání s diesely mnohem rych-
leji zahřejí a tudíž dříve topí. Pokud máte auto s naftovým
motorem, počítejte s tím, že nafta je na mrazy velmi citlivá
a s teplotami pod -10°C začínají potíže. Nechte si překont-
rolovat palivový systém, a bu� do nafty přidávejte aditi-
vum, nebo tankujte u těch čerpacích stanic, kde prodávají
naftu uzpůsobenou na zimní provoz. Starší dieselové vozy
mohou mít za velmi nízkých teplot problémy s dlouhými
starty vlivem opotřebení motoru, který v nízkých teplotách
špatně chytá. Majitelé dieselových vozů by měli tankovat
speciálně aditivovanou „zimní“ naftu, která je odolnější
proti zatuhnutí. Na trhu existuje i řada speciálních pří-
pravků, které se přilívají do nádrže a které zabraňují za-
mrzání nafty v extrémních mrazech.

Baterie
Musíte zkontrolovat stav akumulátoru (v případě potřeby
jej nechte dobít či vyměnit) + pro jistotu startovací kabe-
ly! Nechte si před zimou zkontrolovat stav akumulátoru,
v případě potřeby jej nechte dobít či vyměnit. Pro jistotu
s sebou v autě vozte startovací kabely pro případ nouze.

Nezapomeňte doplnit nemrznoucí směsi
Do vstřikovače: Základem bezpečné jízdy je dobrý výhled
z vozu. Z důvodu nepříznivého počasí jsou ostřikovače
a stěrače používány mnohem častěji než v jiných měsících.
Gumičky stěračů je dobré vyměnit za nové, pokud nám ty
současné dosluhují. Zároveň bychom měli doplnit kapali-
nu do ostřikovačů nemrznoucí směsí alespoň na -10 stup-
ňů. A pokud máme nádobku ještě plnou žluté či růžové let-
ní kapaliny, musíme jí část odstříkat,  aby se nám tam ve-
šla modrá zimní směs. Do chladiče: chladící soustava by
měla být naplněna směsí na -25 stupňů.

Ošetřit zámky a gumová těsnění dveří a oken
Noste u sebe rozmrazovač - mohou zamrznou mechanické
zámky, případně se přes noc vybije baterie a nepomůže vám
ani dálkové ovládání centrálního zámku. Gumová těsnění
dveří a oken je vhodné na zimu ošetřit speciálním příprav-

kem proti přimrzání – ušetří vám to po ránu spoustu času
a nervů.

Karosérie – ošetřit lak speciální autokosmetikou
Před začátkem zimy je vhodné ošetřit lak speciální auto-

kosmetikou s konzervačním voskem, která lak alespoň
dočasně ochrání před působením posypové soli. V zimním
období se také doporučuje častěji auto umývat, ačkoliv se
to může zdát jako plýtvání penězi a časem – není vhodné
nechávat sůl působit na karoserii dlouhé měsíce, protože
sůl podporuje rezivění a jistě bychom neradi, aby náš vůz
na jaře rozkvetl stejně jako naše zahrádka.

Brzdy
Na suché prázdné vozovce zkuste prudce zabrzdit a sleduj-
te, zda vůz brzdí rovnoměrně a nejde do smyku. V opačném
případě navštivte odborný servis, protože případná nesou-
měrnost brzdného účinku by mohla vést na kluzké zimní
vozovce k nečekanému smyku s tragickými následky.

Nutná výbava automobilu
Především startovací kabely, sněhové řetězy (nacvičte si
jejich nasazování), lopatka a také deka na zahřátí. Na del-
ší cestu  si radši kupte i zásobu jídla a pití, uvíznutí v ko-
loně na  více než 10 hodin nemusí být při kalamitní situaci
žádnou výjimkou. Je dobré vozit s sebou i cestovní nabíječ-
ku mobilních telefonů. Vyplatí se v zimě udržovat dostateč-
nou hladinu paliva v nádrži nebo s sebou v kufru vozit
kanystr s palivem na dolití. Při uvíznutí v koloně s nastar-
tovaným motorem může téměř prázdná nádrž způsobit po-
řádnou starost navíc, protože stojící auto s nastartovaným
motorem spotřebuje odhadem 2 litry paliva za hodinu.

Na co si dát ještě pozor
Automobil stojící přes noc na ulici (pokud nemáme k dis-
pozici vytápěnou garáž), bude ráno celý promrzlý a ztuhlý.
Všechny komponenty jsou pak při jízdě výrazně více namá-
hány než v letním období. Nenechávejte auto, aby se zahřá-
lo při stání na volnoběh, motoru to příliš neprospívá.
Vhodnější je pozvolným tempem vyrazit a nevytáčet při-
tom motor do vyšších otáček. Pečlivě vybírejte parkovací
místo – zaparkovat auto v zatáčce znamená, že vám při
prvním náledí do auta s největší pravděpodobností někdo
�ukne. Zaparkovat auto pod stromem obtěžkaným sněhem
je docela riskantní, protože se větev může kdykoliv ulomit.
Také se přesvědčte, zda nehrozí pád velkého rampouchu,
který může nejen poškodit auto, ale především vás může
zranit, nebo zabít. Udělejte si 5 minut čas na pečlivé očiš-
tění zasněženého vozu - Mnozí uspěchaní řidiči zbytečně
riskují, když si zajistí jen minimální výhled z vozu tím, že
v zájmu úspory času si vyškrábat na čelním skle pouze
„tankový průzor“. Kdo z auta pořádně nevidí, ten je nebez-
pečný sám sobě i ostatním řidičům. Další častou chybou
je ponechání silné vrstvy sněhu na střeše. Při prudším za-
brzdění se sníh sesune na čelní sklo a řidič najednou nic
nevidí. Smetáček na ometení vozu a škrabka na okna by
měly být v zimních měsících samozřejmou výbavou každé-
ho řidiče. (zdroj: internet)

Pevně věřím, že motoristé všechny výše uvedené úkony již
udělali a jsou tedy připraveni na bezpečný zimní provoz.
S přáním hezkého začátku roku

Petr Zima
velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Adventní rozjímání v Příbrami

Připomenout si tradici stavění a výrobu betlémů na Pří-
bramsku se vydali žáčci druhé třídy třináctý prosincový
den. Během cesty na Zámeček jsme se zastavili na Dvořá-
kově nábřeží. Žáčci pozorovali změny v zimní přírodě Malé
obory. Na náměstí T. G. Masaryka jsme obdivovali vyřezá-
vaný betlém, vyfotografovali jsme se pod svítícím zvoneč-
kem, pozorovali zatahující se zimní oblohu nad kostelem
sv. Jakuba. Nevlídné počasí nás rychle odválo k Městské-
mu úřadu, později k Zámečku – Ernestinu – původně tvrzí
ze 14. století (poté sídlo arcibiskupská rezidence, nyní kul-
turní středisko s Galerií Františka Drtikola). Žáčky jsme
krátce seznámili s historií této budovy. Při zpáteční cestě
jsme obdivovali původní gotický arkýř, připomněli si oběti
první světové války u památníku akademického sochaře
Václava Šáry. Prošli jsme okolo sochy arcibiskupa Arnoš-
ta z Pardubic. Budeme se těšit na další akce, které u dětí
rozvíjejí všeobecný kulturní rozhled.

Mgr. Jana Pokorná

Připomenutí svátku sv. Lucie

Dne 13. prosince slaví svůj svátek Lucie. Život sv. Lucie
i legendy, které o ní kolují, přišla žákům 3. třídy v rámci
celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“ přiblížit
Mgr. A. Kadlecová. Všichni se zaujetím poslouchali její
poutavé vyprávění a profesionální čtení. Žáci se například
dozvěděli, že podoba sv. Lucie bývá zobrazována s dýkou
v hrdle, nebo jak drží misku s očima. Dle legendy to jsou
její oči, které si sama vyloupla a poslala na míse svému po-
hanskému nápadníkovi. Tato pověst z ní udělala ochrán-
kyni zraku a pomocnici proti očním nemocem. V pozdější
době si ji za svou patronku zvolili švadleny, krejčí, kočí
a další řemeslníci. Příjemně strávená hodina s paní učitel-
kou A. Kadlecovou byla velmi zajímavá a poučná. Jsme
rádi, že si Mgr. A. Kadlecová vždy udělá čas a zavítá opět
mezi nás do naší školy. Děkujeme. Mgr. Eva Bízová

Stručné dojmy dětí:
Martínek: ,,Líbil se mi zvoneček.“
Adámek: ,,Líbil se mi skautský betlém.“
Zuzanka: ,,Líbil se mi vánoční stromeček.“

Z adventních akcí a vánočního tvoření
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Tvůrčí psaní

V semináři českého jazyka žáci 8. roč-
níku pracovali měsíc na tvorbě vlastní-
ho časopisu. Práci si sami zorganizova-
li, zvolili svého šéfredaktora, který po

Společné čtení

V předvánočním čase nás, žáky páté tří-
dy, pozvali druháčci na společné čtení po-
hádek. Pod krásně ozdobeným vánočním
stromečkem jsme četli pohádku O Smolíč-
kovi - chvilku my jim, potom oni nám. Při-
pravili si pro nás na ochutnání cukroví a
my jsme jim donesli sušené ovoce. Navzájem jsme si popřá-
li hezké vánoční svátky a těšíme se, až nám svou návštěvu
oplatí.
Zdeněk: Oceňuji, jak pěkně četli Adam a Anetka.
Kryštof: Druháčci měli hezky ozdobený stromek perníčky.

Žáci 5. třídy

Ohlédnutí za vánočním koncertem

Letošní vánoční koncert
jsme moderovali my dva pá-
�áci, Matouš a Zdeněk, spolu
se Samem z 8. třídy. Trému
jsme moc neměli a moderová-
ní jsme si opravdu užili. Je to
dobrá zkušenost. Bavilo nás
uvádět jednotlivé programy
a nám se nejvíce líbila sati-
rická pohádka O Popelce. V programu se objevily písničky
a klasické vánoční koledy, básničky, divadelní představení
nebo taneční vystoupení. Snad si každý, kdo přišel, našel
to své a odcházel potěšený a odpočatý.

Matouš Srch, Zdeněk Soukup

celou dobu dohlížel na jejich práci a rozdával úkoly. Ná-
sledně jsme provedli společnou korekturu a časopis mohl
jít do tiskárny. Práce se jim zdařila. O tom vypovídají i je-
jich originální názvy. Byly vytvořeny dva časopisy: Hrom
a Prostě časák. Následují krátké ukázky.

Ukázka z časopisu Hrom:

POJĎTE SI ZAHRÁT AMERICKÝ FOTBAL

VĚCI, které potřebujete na bezkontaktní verzi amerického
fotbalu:
– kopačky,
– sportovní oblečení, a to je vše.

Na pravý americky fotbal potřebujete:
– výstroj, která stojí kolem 5000 Kč,
– helma taky tak,
– nejdražší výstroj s helmou stojí až 12000 Kč, ale náš tým
si je půjčuje za 1000 Kč.

BEZKONTAKNÍ VERZE SE HRAJE DO 15 LET, POTOM
SE HRAJE TEN PRAVÝ AMERICKÝ FOTBAL.
CHCETE HRÁT AMERICKÝ FOTBAL ČI BEZKONTAK-
NÍ VERZI? PŘIDEJTE SE DO TÝMU PŘÍBRAM BOB-
CATS, VEŠKERÉ INFORMACE JSOU NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH.

(pokračování na str. 6)
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Ukázka z časopisu Hrom:

Fotbal

FC Barcelona – SK Slavia Praha 0:0

Konečně zábava

Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je
nejchytřejší?“
„Vlaštovka.“
„Proč zrovna vlaštovka?“

MZŠ  (dokončení ze str. 5)

Slavia na stadionu Camp Nou předvedla nečekaný výkon,
kterým překvapila celý svět. Nerozhodné utkání plné skvě-
lých akcí, na které bylo potěšení se dívat. Slavistický bran-
kář Ondřej Kolář byl v ten den ve skvělé formě a předváděl
skvělý výkon, kterému se divil i brankář Barcelony
a o poločase mu pogratuloval k vynikajícímu výkonu. Celý
slávistický tým na hřišti nechal vše, a proto si také odvá-
žejí bod, který si ze stadionu Camp Nou vozí málokdo.

Ukázka z časopisu Prostě časák:

JEZDECTVÍ

Myslíte si, že je jezdectví
lehké a nenáročné? V tom-
to článku zjistíte, co
všechno jezdectví obnáší.
Pokud se chcete naplno
věnovat jezdectví, tak je
vhodnější mít svého koně,
ale není to povinností.
Ještě než si koně pořídíte,
musíte si uvědomit, kolik
času, trpělivosti a pravi-
delné péče takový kůň vy-
žaduje. Před koupí koně
musíte zajistit ustájení,
vybavení a krmení. K
ustájení koně potřebujete
box, ve kterém musí být
podestýlka. Potřebuje také
dostatečně velký výběh. Kůň by měl mít neomezený přístup
k vodě po celý den. Ke krmení koní je nejdůležitější seno,
ale můžeme koně dokrmovat ovsem, granulemi nebo speci-
álně vyrobenou směsí určenou pro koně. Koupit se také
musí vybavení např. čištění, sedlo, uzdečka, podsedlová
dečka…
Te� přejdeme k samotnému ježdění. Výuku na koni si mů-
žete domluvit v jezdeckém klubu, který se na to zaměřuje.
Po příjezdu do jezdeckého klubu Vám instruktor vysvětlí,
jak se ve stáji máte chovat. Po poučení Vám instruktor
nasedlá koně a naučí Vás, jak na koni správně sedět a dr-
žet otěže. První hodina probíhá na lonži, kde se naučíte
správně chodit v kroku. Postupem času se naučíte koně
vést v klusu i cvalu.
Typ na jezdecký oddíl: JK DICK LIPÍ

„Protože v září, na začátku školního roku, odlétá.“

Učitel k žákovi:
„Kde leží Afrika?“
„Na mapě...“

Učitel se rozčiluje nad žáky: „Vy jste tak hloupí, že 80%
z vás propadne!“
A zezadu třídy se ozve: „Ha, ha. Tolik nás tu ani není.“

Klepání na nebeskou bránu.
Svatý Petr zakřičí: „Co je?“
„Neříká se CO JE, ale KDO JE!“
„Bože, zase učitelka!“

Pepíček dostane za trest napsat 100x „Nebudu tykat paní
učitelce“. „Pepíček to napsal 200 x, tak se ho učitelka
zeptala, proč to napsal tolikrát. Pepíček odpoví: „Jsem ti
chtěl udělat radost...“.

„Mami, dneska se mě učitelka ptala, jestli mám sourozen-
ce.“
„A co jsi odpověděl?“
„Jsem jedináček.“
„A co na to řekla?“
„CHVÁLABOHU!!!“

Učitelka: „Každý kdo odpoví na otázku, kterou te� polo-
žím, správně, může jít domů.“
Jeden kluk vyhodí svůj batoh z okna.
Učitelka: „Kdo to byl?!
Kluk: „Já! Odcházím totiž domů.“

Menší testík

Napiš slova opačného významu:

Řešení - tajenka - ANTONYMA

1.  Mladý

2.  Uvnitř

3.  Le et

4.  tědrý

5.  Měsíc

6.  Hloupý

7.  Světlo

8.  Levný

ž

Š
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V pondělí 16. 12. jsme v naší škol-
ce přivítali rodiče a přátelé školky
na tradiční vánoční besídce. Děti
si pro všechny připravily pohádku
„O dvanácti měsíčkách“ a píseň
Půlnoční. Vystoupily také děti
z tanečního kroužku na píseň Rol-
ničky. Na závěr svým rodičům
děti předaly vlastnoručně vyrobe-
né vánoční přáníčko.

Den poté se starší děti zúčastnily
vánočního koncertu v MZŠ, kde
zazpívaly píseň od Václava Necká-
ře – Půlnoční.

Dne 20. 12. jsme prožili nejkrás-
nější sváteční den, a to Vánoce.
Děti hned od rána nasávaly atmo-
sféru Vánoc a ochutnávaly cukro-
ví od rodičů. Všichni jsme si vyzkoušeli tradice jako je rozkrájení jablíčka, hod bačkorou, nebo pouštění lodiček. Poté
jsme si zazpívali u vánočního stromečku a rozdali dárečky od Ježíška. Na závěr našeho vánočního dopoledne jsme
se společně vydali do kostela, kde na nás čekaly starší děti z MZŠ s kterými jsme zpívali vánoční koledy a mohli jsme
shlédnout betlém v kostele.

Tento první školkový den v roce 2020 nás přijela navštívit
paní z OFČR, která si pro děti připravila program s ná-
zvem „Zimní spáči“ Tentokrát si děti vlezly do brlohu
s medvědem, prozkoumaly liščí noru i příbytek jezevce.
Kde se v zimě schovává veverka, had nebo ještěrka? Proč
lasička nespí? To vše se dozvěděly naše Žabičky.
Pro mladší děti byl připraven program s názvem „ U pejs-
ka a kočičky“, kde se dozvěděly:
Jak spolu pejsek a kočička hospodařili, známe z knihy Jo-
sefa Čapka. Co jim uvařit, aby je bříško nebolelo? Kdy chce
pejsek pohladit a kdy na něj raději nesahat, nám napoví
jeho řeč těla. Která psí rasa nás ohlídá a kdo je na mazle-
ní? Co si počít s dlouhou srstí pejsků a kočiček?

Děti se mohou v měsíci lednu těšit na Pyžamový
ples se ŠD, který se koná v pátek 24. ledna 2020
od 13 hodin v sále Staročeské hospody.

A pro přihlášené děti z MŠ je připraven lyžařský
kurz.

Kolektiv
a děti z MŠ
přejí všem

příjemný vstup
do nového roku

2020.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo ještě v prosinci…
a co nás čeká v novém roce

Nezapomeňte!  V úterý 28. ledna v 17 hodin začí-
ná přednáška na téma „Magie kamenů“ s paní Han-
kou Szabad, která pravidelně navštěvuje naši knihovnu
a zasvěcuje nás do mysteriózních záležitostí. Zastavte se
a nechte se naladit na magickou vlnu.

Kroužek Všeználek

Na kroužku s dětmi každé úterý a pátek pilně vyrábíme,
tvarujeme, stříháme, lepíme a malujeme. Musím děti velice
pochválit, jak jsou tvořivé a jaké mají vynikající nápady.
Před Vánoci si děti vyrbily svícny z jehličí, vánoční ozdůb-
ky na stromeček, náušnice, náramky a nejrychlejší děti si
stihly i zarolovat svíčku. Poslední prosincový Všeználek
pro děti z mateřské školy se nesl v duchu Vánoc. K tvoření
nám hrály vánoční koledy. Po práci jsme zakousli cukroví
a zhlédli krátkou pohádku. Na každé dítko čekal pod stro-
mečkem malý dáreček. Na každém kroužku je s dětmi vždy
tak veselo, že občas zapomenu na fotografickou dokumen-
taci. Pokud má Vaše dítě chu� chodit do knihovny vyrábět,
přihlaste ho v knihovně.

(pokračování na str. 9)

Ve čtvrtek 12. prosince se
konala v knihovně před-
náška s názvem „Duše Kar-
pat – putování Velkou Fat-
rou a Vysokými Tatrami“.
Jednalo se o komorní pose-
zení s panem Miroslavem
Rambouskem, za-
páleným cestovate-
lem a amatérským
fotografem. Prove-
dl nás krásnou pří-
rodou Slovenska.
Fotografie tamní
fauny a flory byly
velice fascinující.
Pan Rambousek se pravidelně do Tater vrací, a proto jsme
sami mohli posoudit, jak se tamní příroda mění s odstupem
několika let. Pan Miroslav Rambousek nás navštíví ještě
jednou, na jaře, tentokrát s přednáškou a promítáním
z afrického kontinentu.

Ve středu 18. prosince
proběhl v knihovně
„Svíčkový workshop“.
Z knihovny se linula
vůně včelího vosku a
malé i velké kreativní
duše se sešly, aby si
před Vánoci vyrobily
voňavý přírodní dáre-
ček. Každý si domů od-
nesl několik svíček, ně-
které z formy některé
ze srolovaných mezi-
stěn. Děti si nadšeně
vyrobily plovoucí svíč-
ky z ořechových skořá-
pek. Velký úspěch měly
zelené a červené mezi-
stěny, takže svíčky
z mezistěn byly zdobe-
ny barevnými vánoční-
mi motivy.

Protože nám zima sot-
va začala a naše domo-
vy budou potřebovat
zútulňovat i nadále,
zopakujeme si work-
shop výroby svíček ze
včelího vosku opět ve
čtvrtek 20. února
v 17 hodin. Mezistěny
na výrobu rolovaných svíček jsou ze včelařské prodejny.
Vosk určený na lití do silikonových forem pochází od dvou
včelařů, je zpracovaný a očištěný „podomácku“, není che-
micky ošetřený ani parfemovaný. Příspěvek na workshop
činí 200 Kč na 5 svíček.
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Angličtina

Každé úterý od 12.30 do 13.30 hod. probíhá v knihovně
kroužek angličtiny pro děti z mateřské školy. Formou
zpívání, básniček, pohybu a kreslení se děti seznamují se
základy anglické gramatiky a se základními slovíčky.
K práci využíváme tištěné materiály a publikaci „Angličti-
na pro děti“ z nakladatelství Infoa.

BAZÁREK

Stále můžete nosit zachovalé oblečení do knihovny. Při-
nést můžete čisté, neroztrhané oblečení, obuv, kabelky
apod. Vše s Vámi sepíši, označím a vystavím. Nějaké věci
se mi již sešly. Kdo má zájem, může se již přijít podívat
a nakupovat ☺. Některé věci jsou nabízeny zdarma.

Bečánovský AZ-kvíz

Ve čtvrtek 13. února přij�te zapojit všechny mozkové zá-
vity. Každý tým bude tvořit rodič nebo prarodič a dítě. Malé
občerstvení bude zajištěno. Začátek kvízu je v 16 hodin.

Čtenářský kroužek

Ani v letošním roce nenecháme naše hlavinky lenivět.
Přij�te si každé pondělí od 16 do 17 hodin se svou rato-
lestí přečíst knihu. Každý dostane čtenářský deník, kam si
zaznamená, o čem se dočetl. A proč si přijít číst? Protože
pravidelní čtení podporuje psychický rozvoj dítěte, formu-
je čtecí a písemné návyky, rozvíjí představivost, trénuje pa-
mě� a prohlubuje všeobecné znalosti. Začínáme v pondělí
27. ledna 2020.

Soutěž „Čtenář roku 2020“
Celý rok bude probíhat soutěž o čtenáře roku v kategorii:
„Děti, kterým čtou rodiče“, „Mládež do 18 let“ a „Čtenář
dospělák“. Kdo si v letošním roce půjčí v knihovně nejvíc
knih, přečte je, udělá záznam do čtenářského deníku –
bude v lednu příštího roku odměněn.

ká rozsahem, její velikost spočívá však v obsahu, ale také
v jednoduchosti a prostotě jeho podání, tedy i v tom, jak je
napsaná. Tak lehké čtení na straně jedné, které přitom při-
náší odhalování tak závažných životních pravd na straně
druhé, vyrazí dech snad každému čtenáři této knihy. Nej-
větší ohlas má, nebo aspoň donedávna měla, tato kniha tra-
dičně u dospívajících a adolescentů, pro něž se po několik
generací stala kultovní citovou záležitostí, čím však je člo-
věk starší a poučenější životem, tím víc si musí cenit magic-
ké síly a poselství této zdánlivě „lehké“ knihy se závažným
obsahem.
Velmi poetický příběh setkání ztroskotaného pilota v africké
poušti s Malým princem – človíčkem z jiné planety přináší
poznání, že pravou podstatu věcí nelze postihnout zrakem
ale srdcem, že každá pouš� je krásná tím, že někde skrývá
studnu, že jsme navždy zodpovědní za ty, které k sobě při-
poutáme, že to, co je důležité, je očím neviditelné nebo jak
velkou cenu má v životě přátelství a mnoho dalšího. Malý
princ je bytost s čistou duší, zosobněné dobro - a toto dobro
v podání Saint- Exupéryho zůstává pro čtenáře nadále na-
kažlivé a je pro něj i vskutku očistnou lázní v každé době
i věku jeho života. Příspěvek zaslala čtenářka M.K.

Kniha „Malý princ“ od A. Saint-Exupéryho je k vypůjče-
ní u nás v knihovně.

Pokud i Vy máte svou oblíbenou knihu, můžete nám ji
představit. Příspěvky noste osobně nebo zasílejte na e-mail
obecniknihovnaobecnice@email.cz

Akce mimo spolkový dům

V neděli 1. března se bude konat v místní Staročeské hos-
podě „Dětský karneval“. Karnevalové řádění začne
tradičně ve 14 hod. Pokud by chtěl kdokoli přispět něja-
kou hezkou cenou do tomboly, budu ráda. Ceny můžete
nosit do 21. února do Spolkového domu.

V říjnovém zpravodaji jsem vy-
bídla čtenáře, aby nás seznámili
se svou oblíbenou knihou, jako
například paní Miloslava K.
s knihou „Malý princ“.
Vedle záplavy knih, které posky-
tují poučení, zábavu či vzrušení,
dávku napětí atd., jejichž obsah
nám však časem nakonec vypad-
ne z paměti, existují knihy, které
se dotknou bezprostředně našeho srdce a osloví nás na celý
život a jednou provždy se stanou „knihou našeho života“.
Jsou to ty, jejichž vnitřní poselství v nás utkví natrvalo
a při různých příležitostech se k nim neváháme znovu
a znovu vracet.
Jsem starší ročník, a tudíž jsem za život přečetla také i dost
knih, jednu z nich však mohu číst kdykoliv znovu a vždyc-
ky mě opětovně nadchne a dojme a zase mi jednou znovu
připomene, co je v životě opravdu důležité – hodnoty, na
něž pro jiné, často méně důležité věci člověk postupně zapo-
míná.
Nebudu vás dále napínat. Je to Malý princ od Antoina de
Saint Exupéryho, kniha, která dost zásadně a v kladném
slova smyslu ovlivnila už několik generací po celém světě
a přitom dodnes nijak nezvetšela – dodnes živá klasika.
Tato kniha, zdánlivě adresovaná dětem, míří na dospělého
či dopívajícího čtenáře a přináší „objevný“ pohled na svět
dosud ničím nezkaleným zrakem dítěte. Je to kniha nevel-

Jarní prázdniny

Začátkem února nás čekají jarní prázdniny. Otevírací doba
knihovny a program viz níže.
3. února 8.00 – 16.00 batikování – s sebou vlastní

tričko a 20 Kč
4. února 8.00 – 16.00 drhané náramky z bavlnky
5. února 8.00 – 16.00 kasička z pet lahve – s sebou

prázdnou pet lahev a 20 Kč
6. února 8.00 – 12.30 kvízy, luštění, piškvorky
7. února zavřeno

Pokud se  budou vaše  d í tka nudit ,  mohou za j í t
do  knihovny a  zabavit  se .

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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Z historie...
Ve zpravodaji již delší dobu nepublikuji články o historii naší obce a okolních lokalit blízkých či hodně vzdálených, po-
kusím se to napravit. Získal jsem v antikvariátu knihu Ladislav Malého Příbramsko a Dobříšsko, která byla vyda-
ná v roce 1930, před devadesáti lety. Zaujala mě tolik, že jsem se rozhodl některé texty zpracovat do našeho zpravodaje.
Začneme od daleké a hodně vzdálené historie našeho regionu. Kapitola třináctá s názvem Pravěk bude tou první zmín-
kou. Původní text Ladislava Malého občas zestručním a upravím nebo doplním vsuvkami z jiných pramenů. (Původní
text proloženým písmem.)

Z nálezů archeologických můžeme dopíditi se alespoň
fragmentů kulturně historických, abychom učinili si obrá-
zek z doby diluviální, kdy po ledovcích, od našich hranic
k severu ustupujících, nastalo klima snesitelné lidem. Otep-
lovaná země vydala ze sebe opět rostlinstvo, ovšem slabší,
než bylo v dávných dobách eocenu, kdy rostly stromové
kapradiny a přesličky. Te	 to byly nízké lišejníky a mechy,
vhodná potrava probíhající tudy zvěře.

V této době, jak píše L. Malý, se kraj podobal spíše sibiř-
ským močálům a tundrám a často zamrzal. Tehdy sem do-
šli i mamuti, jejich kosti byly nalezeny u Knína. Žili zde
i nosorožci, jeleni, sobi a pravěcí předchůdci koní či skotu.
Tuto dobu nám připomíná i výskyt stepního kavylu (vousy
sv. Ivana) na skalách u Větrova. Objevovaly se zde i šelmy,
jeskyní medvěd, lev nebo hyena.

Otázku, zda zde žil tehdy člověk, můžeme pravděpodobně
zodpověděti tak, že, žil-li v době diluviální u Vimperka
(Sudslavice) a u Podbaby, mohl alespoň přecházeti naší
krajinou, ležící mezi oběma stanovisky.

Ještě, než se pustíme dále, zopakuji si s vámi pro přehled
(také si nic nepamatuji ze školy), jak se období osídlení
nazývala. Jen stručně, kdo se o takové informace zajímá,
určitě si najde podrobnější.

Doba kamenná (3 500 000 př. n. l. – 2200 př. n. l. nebo
později), od Starší doby kamenné - paleolitu, přes Střední
dobu kamennou – mezolit (8000 př. n. l. – místy 3000 př.
n. l.), Mladší dobu kamennou – neolit (na Blízkém výcho-
dě 9000 př. n. l., ve střední Evropě 5500 př. n. l. – 4000 př.
n. l. a déle) k Pozdní době kamenné, eneolitu, chalkoli-
tu či době měděné (4000 př. n. l. – na Blízkém východě
3500 př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.). Posléze

nastává Doba bronzová (2200 př. n. l. – 750 př. n. l.) roz-
dělená dále na starší, střední a mladší a dále následuje
Doba železná (750 př. n. l. – 0) Starší doba železná, doba
halštatská (750 př. n. l. – 450 př. n. l.), Mladší doba želez-
ná, doba laténská (450 př. n. l. – 0).

Paleolit – Příbramsko trvale osídleno v této době neby-
lo, nenašlo se větší množství kamenných předmětů nebo
takové, které by potvrzovaly, že lidé zde trávili nějakou
delší dobu. Dá říci, že v paleolitu bylo prokazatelně nejblí-
že osídleno Berounsko. Koněpruské jeskyně byly útočiš-
těm lidem rodu Homo sapiens sapiens po desítky tisíc let
a pravděpodobně byla jejich lovištěm i Brdská vrchovina.

Mezolit – Osídlení Koněpruských jeskyní trvá ale brd-
ská krajina je navštěvována pravěkými lovci zřídka, počet
nalezených předmětů je malý. Pokud se někde nacházely
osady, byly malé a stěhovaly se podle zdrojů obživy.

Neolit – Lidé se začínají usazovat a budovat osady. Ka-
menné nástroje jsou dokonalejší, vznikají nové typy, napří-
klad motyky nebo sekeromlaty. Pokročilejší neolitický člo-
věk bydlil rovněž v jeskyních, namnoze ve skále vyhloube-
ných. Ježto lovné zvěře ubylo, pomýšlel na chov její, takže
pomocí psa byla ochočována. Pochopení výhod zásobová-
ním vedlo k pěstění plodin, či základům rolnictví a bývalý
potulný lovec měnil se v usedlého hospodáře. Nádoby hli-
něné jak pro domácí potřebu, tak i pro hroby se již hojně
vyzdobovali.

Pokud vás něco zaujme, můžete nalézt upřesnění infor-
mací v literatuře nebo na internetu, mnoho informací
k článku se nachází v Regionálních sbornících Podbrdska.

Příště budeme pokračovat dobou bronzovou a trochu
více i blízkému Plešivci. (z různých pramenů sestavil bs)

Vánoční hra Divadelního spolku Skalka

Příprava na vánoční představení hry Narození Ježíše
Krista, probíhala již od konce října. Pravidelně jsme zkou-
šeli v naší nově otevřené faře. Zkoušky probíhaly v pohodě
a dařilo se, přestože jsme museli částečně přeobsadit role
krále Mouřenínského, Herodesova sloužícího, hejtmana,
hospodského a jednoho z malých pastýřů (zase nám už je-
den vyrostl). Vše probíhalo k mé spokojenosti, hru jsme
připravili a mohli jsme se s ní vydat do světa. Advent jsme
zahájili 30. 11. 2019 představením v obci Vranovice a Háje
u Příbrami, kam jsme byli pozváni u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu. První adventní neděli 1. 12. 2019 jsme
odehráli hru Narození Ježíše Krista v naší domovině
v Obecnici. 21. 12. jsme se vydali na zájezd do Nového Pod-
lesí, Lhoty, Lázu a Vysoké u Příbramě. Na představeních
bylo hodně diváků zejména u nás v Obecnici, což je pro nás
ta největší odměna. Cestovali jsme autobusem firmy Ariva,
pan řidič byl velmi vstřícný a pohodový, nálada výborná.
V Lázu jsme sice trochu zmokli, ale nic to nezměnilo na vá-
noční pohodě. Diváci se přišli podívat, někde jich bylo
méně, někde více, ale byli spokojeni. Naše cestování s vá-
nočním divadlem jsme zakončili večeří na Drmlovce. Niko-
mu se nic nestalo, všechno bylo jak má být a bylo nám spo-
lu hezky. Velké díky všem! Slávka Kryllová
P.S.: Slávko, my děkujeme Tobě! ☺ Spokojení členové DSS
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 LÉKAŘ A VY • Povánoční evergreen

Je to tu zase, jako každý leden. Plná fitka, posi-
lovny, diety, spousta předsevzetí a všechno se točí
kolem kil navíc po vánočních hodech.

Ilustrační foto
Zdroj internet

Naše těla jsou nastavena na život, jaký byl třeba ve stře-
dověku. Lidé brzy ráno vstali, obstarali dobytek, posnídali
tvaroh, sýr, celozrnný chléb, sezónní ovoce, napili se vody
a šli na pole.V poledne chléb, večer obstarali zvířata a šli
spát. Jediný cukr, který používali, byl med. Všechna ener-
gie, pokud nebyla spotřebována, se uložila na zimu.
A i naše tělo čeká na tuhou zimu, ale my dnes máme dosta-
tek jídla a pití a alkoholu. Je to energetická bomba včetně
vína. Jeden panák, čtyři kostky cukru. Cukr je skoro
ve všem a naše tělo si cukr umí vyrobit. I kdybychom cukr
vůbec nejedli, játra si ho pro mozek vyrobí. Na cukr se
navíc dá vypěstovat závislost, například na sladkých limo-
nádách. S nadměrným příjmem energeticky bohatých po-
travin a malým výdejem energie souvisí naše kila navíc.
S nadváhou, respektive s obezitou, roste počet onemocnění
cukrovkou - za deset let u nás o 100 000. Pravda, jsou lidé,
kteří jedí celý den a neztloustnou a jiní přiberou po jednom
rohlíku. A vidíte rodiny, kde jsou obézní všichni. Bu� je to
genetika, nebo špatné stravovací návyky. V každém přípa-
dě výzkum dvojčat potvrdil, že mnoho chu�ových preferen-
cí se dědí. Babičky si pamatují, že po válce nebylo jídlo,
a tak se Pepíčku hlavně dobře najez - prostě se snaží děti
vykrmovat. Děti dnes už nechodí do školy kilometry pěšky.
Okolí škol se ráno mění na velká parkoviště a doma sedí
děti u mobilu nebo počátače. Jsou děti, které sportují, ale
stojí to peníze a mnoho rodičů na to nemá. Ve chvíli, kdy
tuková tkáň přesáhne svou kapacitu, začne se tuk ukládat
do svalů, jater nebo slinivky břišní. Tím se naruší působe-
ní inzulinu, a čím víc je člověk obézní, tím je k inzulinu
méně citlivý a tím víc ho pořebuje vyrábět. Slinivka je tak
nucena pracovat nad rámec svých možností, což vede
k přepracování a zániku buněk, vyrábějících inzulin. Při-
spívá k tomu nedostatek pohybu, nepravidelná strava,
stres... Komplikace spojené s cukrovkou připraví ročně
v Česku o život tisíce lidí. Spousta dalších přijde o zrak,
narůstají počty amputovaných končetin, nad 80% diabeti-
ků má současně vysoký tlak a 75% umírá na cévní choro-
by (infarkt, mrtvice). Nevidíme dnes jen obezitu, ale i tzv.
morbidní obezitu, kdy pacienti mohou vážit i přes 200 kg.
A pak stačí „jen“ zlomnina nohy nebo slepé střevo. Pacient

se nedostane do sanity nebo se nevejde na lůžko, zobrazo-
vací přístroje nemohou nic vyšetřit. Zabrat ale dostává
i pohybový aparát i srdce, které musí prokrvit všechny
tkáně. Z toho už se nedá jen tak zhubnout. Jako druhý
jazyk funguje první část tenkého střeva. Analyzuje obsah
toho, co se dostane dál ze žaludku a nervovými buňkami
posílá infomace do mozku. Například: „Máme tu pořádný
kus masa a ještě kremroli.“ Informace očí dají zprávu do
mozku, že člověk sedí a kouká na televizi. Mozek to vyhod-
notí tak, že není třeba žádná energeie a dá povel k ukládá-
ní zásob. Informace z „druhého jazyka“ je tedy pro meta-
bolismus a hospodaření s energií velmi důležitá. A tohle
zjištění vedlo k pokusům o „oslepení druhého jazyka“, čili
vyřadila se tato část tenkého střeva z kontaktu se stravou
a informace do mozku tedy přichází „Ten člověk nejí“.
Mozek to vyhodnocuje tak, že je třeba mobilizovat zásoby.
A ukázalo se, že lidé opravdu začali hubnout. A nejen to.
Pacient například zhubnul 20 kg, ale cukrovka se zlepšila,
jako kdyby ubral 50 kg. Zjistilo se, že současně se změnou
metabolismu se začaly uvolňovat zvláštní střevní hormo-
ny, které měnily hospodaření s cukrem. Na základě tohoto
zjištění se začaly tyto hormony vyrábět synteticky a jsou
používány i v rámci léčby obezity. Zatím se látka aplikuje
injekčně, ale možná časem bude i ve formě tablet. Nové po-
znatky o funkci tenkého střeva se začala používat metoda
přemostění dvanácterníku pomocí plastikového rukávu,
který se obvykle po půl roce odstraňuje, ale může být zave-
den i na rok. Dříve se oslepení tenkého střeva dělalo chi-
rurgicky. Nová metoda je jednodušší, levnější a vratná, bez
potřeby anestezie a snížilo se riziko komplikací. V součas-
né době se provádí výzkum metody, při které se zavede přes
ústní dutinu a jícen do střeva endoskop a nervové buňky
ve střevě se oslepí laserem. Stejně jako při předchozích
metodách je výsledkem zlepšení diabetu a hubnutí. Je otáz-
kou, jak dlouho bude trvat, než se nová metoda dostane
do praxe. Je třeba dokázat, že když zdravotní pojiš�ovna
investuje 100 000 korun do nové metody, ušetří u pacienta
v dalších letech milion, možná víc. Pokud by se stabilizo-
val diabetes a snížila váha, nebude potřeba píchat inzulin,
užívat tablety na cukr, na tlak, na cholesterol, ubyde
infarktů, výměn kloubů... A to už jsou velké peníze, které
by státní kasa mohla ušetřit.

Z veřejných zdrojů upravla Drsvo

Josef Mánes
Letos je to 200 let, co se narodil český malíř, ilustrátor a grafik Josef Mánes
(12. 5. 1820 – 9. 12. 1871). Jeho otec Antonín Mánes a strýc Václav byli rovněž
malíři, stejně jako jeho sourozenci - sestra Amálie a bratr Quido. Je jedním z nejvý-
znamnějších představitelů českého romantismu. Kromě krajinomalby se po celé
své tvůrčí období zabýval portréty. Kreslil své přátele i pražské osobnosti. Jeho nej-
známějším obrazem je Josefina z roku 1855. Je pohřben v Praze na Olšanech stejně
jako jeho sourozenci.
S výročím narození tohoto malíře souvisí současná výstava „Portrét v Čechách pohle-
dem dvou staletí“, která je až do 22. března 2020 k vidění v Císařské konírně Pražské-
ho hradu. Je na ní přes 200 portrétů známých českých malířů i několik obrazů
zachycujících současný portrét. Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin.

E.T.
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Poj�me se podívat, co se u nás událo za uplynulý měsíc.
I přesto, že byly vánoční svátky, je pro nás prosinec asi nej-
hektičtějším měsícem z celého roku. Zúčastnili jsme se re-
gionálních přeborů, již po desáté jsme uspořádali oblíbené
vánoční turnaje, kterých se zúčastnil rekordní počet hrá-
čů a hráček a odehráli jsme také další zápasy v našich sou-
těžích.

Regionální přebory dospělých 2019:
V celkovém počtu 7 lidí jsme se 14. 12. 2019 zúčastnili Re-
gionálních přeborů dospělých konaných v Rožmitále
p. Třemšínem. Prvenství z minulého roku přijel obhajovat
Radek Srch a jak se jemu a ostatním dařilo v početném poli
hráčů, se poj�me podívat.
Radek Srch od začátku turnaje svými výkony dokazoval,
že je aspirantem na nejvyšší příčky. Bez větších problémů
postoupil ze skupiny a přes první kola vyřazovacích bojů.
Nejtěžší boj svedl v semifinále s Tondou Jarošem ze Sokola
Příbram, kde se musel vypořádat s pro něj nepříznivým
stavem 2:2 na sety a 5:8. Radek však zpřesněnou hrou sti-
hl rozhodující set zvrátit a postoupit do finále. V něm si
především díky skvělému servisu poradil s domácím hrá-
čem z Rožmitálu Zajíčkem a po právu tak obhájil TITUL
PŘEBORNÍKA OKRESU PŘÍBRAM.
Nikdo další z našeho oddílu ve dvouhrách výraznějšího
úspěchu nedosáhl. Neztratili jsme se však ve čtyřhrách
naší tradiční silné disciplíně. Do nejlepší čtveřice se probo-
jovali dvě naše dvojice, Radek Srch / Radek Tůma a Honza
Herink / Tomáš Lukeš. Na konečné krásné 2. místo dosáh-
li Radkové a na Honzu s Tomášem, kteří v boji o 3. místo
nevyužili několika matchballů zbyla bohužel jen pomyslná
bramborová medaile.
Z Rožmitálu jsme si tedy nakonec odvezli tři nádherné po-
háry a Slavoj Obecnice byl jedním z nejúspěšnějších oddílů
na tomto turnaji.

Turnaje ve Staročeské hospodě

Turnaj dětí 27. 12. 2019

Štafetu pátečních turnajů odstartovaly děti. Konkrétně
28 dětí nejenom z Obecnice. Turnaje byly rozděleny do
dvou kategorií: „registrovaní“ (12 dětí) a „neregistrování“
(16 dětí). U registrovaných nejspravedlivější systém tur-
naje kdy hrál každý s každým, určil nejlepší první trojku.
Vítězství obhájil David Eršil z Obecnice, který neprohrál
ani jeden zápas. Druhá skončila Magda Kosová z Čenkova
a třetí místo obsadila Vanda Steinerová z Obecnice. Oproti
tomu neregistrovaní byli na začátku rozděleni do dvou sku-
pin, ze kterých se postupovalo dále. Z Obecnice se nejvíce
dařilo Honzovi Strništěmu, který celý turnaj vyhrál!
K výborné atmosféře, která na turnaji panovala, přispěly
i doplňkové hry, které jak je již zvykem si pořadatelé při-
pravují?. Pro rok 2019 se jednalo o tradiční „Obecnickou
obíhačku“, jednu určenou pouze děvčatům, druhou urče-
nou pouze chlapcům a třetí smíšenou, kdy se obíhaly
všechny stoly, co byly na sále. ☺  Vítězem byl v podstatě
každý, kdo se zúčastnil a pobavil se. ☺

Radek Srch obhájil titul přeborníka a celkem 124 hráčů a hráček
na 10. ročníku vánočních turnajů ve Staročeské hospodě!

Přinášíme rozhovor
s vítězem turnaje
Radkem Srchem
Radku jak těžké pro tebe bylo
obhájit prvenství na přebo-
rech?
Bylo to opravdu velmi těžké. Rok
od roku je to těžší a těžší. Každý
se na tebe chce vytáhnout, každý
tě chce porazit a pak když ti to
náhodou nevyjde tak se ti posmí-
vají ☺
Víme, že si přebory absolvo-
val s novou pálkou. Ovlivnilo
to nějak tvůj výkon?
Před tímto turnajem jsem při zápase se Sedlčany ztratil
nervy a bohužel to odnesla moje raketa. O to víc je pro mě
toto vítězství cennější, že jsem ho dosáhl i s novou pálkou,
s kterou jsem do té doby nestihl ani jeden trénink.
Budeš i příští rok obhajovat titul přeborníka
okresu?
Ano a doufám, že toto nebylo moje poslední slovo ☺ (pokračování na str. 13)
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Dvouhry děti „registrovaní“:
1. místo – David Eršil, Slavoj Obecnice
2. místo – Magda Kosová, Spartak Čenkov
3. místo – Vanda Steinerová, Slavoj Obecnice
Dvouhry děti „neregistrovaní“:
1. místo – Jan Strniště, Obecnice
2. místo – Tonda Locker, Obecnice
3. místo – Radek Srch ml., Obecnice

Turnaj žen 27. 12. 2019

Štafetu po dětech přišlo převzít rekord-
ních 20 žen! Ty byly na začátku rozděle-
ny do čtyř skupin po 5. Z nichž se postu-
povalo dále do pavouka, kde se hrálo
o konečné umístění. Překvapení jsme si
přichystali pro obecnické ženy. Nejlepší
z nich získala titul OBECNICKÉ PLÁ-
CALKY. ☺  Jak je již naší tradicí každá
z žen při vyhlášení obdržela památeční diplom. ☺ Neopo-
mněli jsme ani naší Obecnickou obíhačku, bez které by se
již tento turnaj neobešel. ☺

(pokračování na str. 14)

Turnaj muži 27. 12. 2019

Páteční stolně-tenisový maratón byl ukončen turnajem
neregistrovaných hráčů. Účast byla opět rekordní, celkem
36 hráčů nejen z Obecnice, ale i z okolních vesnic, měst
a zemí. Díky jednomu účastníkovi z Norska se můžeme
pyšnit i mezinárodním turnajem. Rozdělení turnaje do dvou
kategorií se nám již osvědčilo, tak jsme se ho drželi i pro
tentokrát. První, hlavní kategorie, určená pro přespolní,
šikovnější místní a dříve registrované. Druhá kategorie
nazvaná jako obecnický dřevák. ☺ Po celou dobu turnaje
opět vládla perfektní atmosféra.
Hlavní kategorie:
1. místo – Jiří Hess, Malá Hraštice
2. místo – Jakub Strniště, Obecnice
3. místo – Miroslav Konopásek, Malá Hraštice

Turnaj žen 27. 12. 2019:
1. místo – Markéta  Špírková, Malá Hraštice
2. místo – Katka Havlíčková, Malá Hraštice
3. místo – Hana Durdilová, Malá Hraštice
Obecnická plácalka 2019:
Lenka Hájková – Obecnice
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Turnaj registrovaných 28. 12. 2019

Tradičně velikou kvalitou se může pyšnit turnaj registro-
vaných. Tentokrát se jich do Obecnice ze všech koutů re-
publiky sjelo rovných 40, což je opět rekordní účast. Při-
cestovali např. dva hráči hrající v Německu, hráči z Pra-
hy, Středočeského kraje atd.
Vypsány byly dvě soutěžní disciplíny, dvouhra a čtyřhra,
kde byl k vidění stolní tenis ligových parametrů. Z obec-
nických se ve dvouhrách nejlépe dařilo Honzovi Herinko-
vi, který skončil na krásném třetím místě! Ve čtyřhrách se
na stupně vítězů konkrétně na 3. místo dostala domácí
dvojice Srch – Dlouhý. Velký dík patří publiku, které vy-
tvořilo úžasnou atmosféru a dokázalo ocenit nejenom ví-
tězné míčky domácích hráčů, ale i pěkné výměny ze strany
soupeřů.

Dvouhry:
1. místo – Tomáš Voříšek, Německo – TTC Fortuna Passau
2. místo – Martin Šulc, Německo – Post SV Zeulenroda
3. místo – Honza Herink, Slavoj Obecnice

Čtyřhry:
1. místo – V. Kačaba, J. Drašnar, Lokomotiva Vršovice/
Sokol Stěžery
2. místo – T. Voříšek, M. Šulc, Německo – Passau/
Zeulenroda
3. místo – J. Dlouhý, R. Srch, Slavoj Obecnice

Odkaz na fotky z turnajů je k dispozici na adrese:
https:/ /pincesobe.rajce.idnes.cz/

Sledovat nás můžete také na instagramu            : „pinces.obe“

Turnaj muži 27. 12. 2019

(dokončení ze str. 13)

(pokračování na str. 15)

Obecnický dřevák 2019:
1. místo – Olda Srch
2. místo – Martin Kolařík
3. místo – Radek Kozárek
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15. 12. 2019
TJ Slavoj Obecnice – HC Čerti Křepenice6:6 (2:0, 2:2, 2:4)
Branky: František Větrovský (Petr Juhász)

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

Tresty: Petr Juhász - hrubost, 2 min
Adam Mrázek - hrubost, 2 min

21. 12. 2019
TJ Slavoj Obecnice – AHC Nový Knín 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Branky: Josef Kubista (Petr Juhász)

František Větrovský (Adam Mrázek)
Karel Máša (bez asistence)
Karel Máša (Roman Dvořák)
Petr Juhász (Roman Dvořák)
Tomáš Horčic (Karel Máša)

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Tresty: Adam Mrázek - hákování, 2 min
Petr Juhász - podražení, 2 min
Roman Dvořák - příliš mnoho hráčů, 2 min
Radoslav Kubják - hákování, 2 min

23. 12. 2019
HC Genemusic – TJ Slavoj Obecnice 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky: Jiří Moser (Roman Dvořák)

Jiří Moser (Roman Dvořák)
Roman Dvořák (Dušan Nikel)
Roman Dvořák (Jiří Moser)

Tresty: Petr Juhász - hákování, 2 min

6. 1. 2020
HC River Boys Zvírotice – TJ Slavoj Obecnice 5:2
Branky: Libor Procházka (Karel Máša) (2:0, 2:2, 1:0)

Libor Procházka (Dušan Nikel)
Tresty: Petr Juhász - pozdní dohrání, 2 min

Petr Juhász - hákování, 2 min
Jiří Moser - hákování, 2 min

Celý oddíl stolního tenisu Slavoje Obecnice tímto děkuje obci Obecnice a Staročeské hospodě za pomoc
s pořádáním turnajů. Dále všem kdo se podílel na organizaci této náročné akce a největší dík pak patří
především Vám, kdo jste si přišli zahrát a pobavit se.  DĚKUJEME!

TJ Slavoj Obecnice „B“,

Krajská soutěž 2. třídy sk. A:

TJ Sokol Hořovice „B“ – Slavoj Obecnice „B“  9:9
(body Obecnice – čtyřhry1, Lukeš 3, Petráň 2,
Hála 2, Steiner Fr. 1)
Tabulka:

1. TJ Spartak Rožmitál p. Tř. A 12 11 0 1 116:51 33
2. TJ Lokomotiva Zdice A 12 9 1 2 114:66 28
3. TJ Sokol Mníšek pod Brdy B 12 9 0 3 107:86 27
4. TJ Sokol Hořovice B 12 7 1 4 100:76 22
5. TTC Příbram 12 7 0 5 93:83 21
6. SK Březnice A 12 6 1 5 95:86 19
7. TJ Slavoj Obecnice B 12 4 3 5 91:94 15
8. TJ Chaloupky 12 4 2 6 90:92 14
9. TJ Sokol Žebrák 12 4 0 8 74:103 12

10. TJ Sokol Příbram B 12 2 2 8 75:104 8
11. TJ Spartak Čenkov 12 2 1 9 63:108 7
12. TJ Olešná 12 1 1 10 47:116 4

(dokončení ze str. 14)

TJ Slavoj Obecnice „A“,

Krajská soutěž 1. třídy sk. A:

STC Slaný „A“ – Slavoj Obecnice „A“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhry1, Srch 2, Tůma 2,
Dlouhý 2, Hála 1)
Tabulka:

1. STC Slaný A 12 10 1 1 115:65 31
2. TTC Kladno B 12 9 0 3 101:69 27
3. TJ Sokol Příbram A 12 7 2 3 105:70 23
4. ST Benešov A 12 7 1 4 104:93 22
5. TJ Sokol Rudná A 12 7 0 5 92:89 21
6. KK Rakovník 12 6 0 6 90:82 18
7. TJ Tatran Sedlčany B 12 5 3 4 96:78 18
8. TJ Sokol Mníšek pod Brdy A 12 3 5 4 97:97 14
9. TJ Sokol Nižbor A 12 3 4 5 93:98 13

10. TJ Slavoj Obecnice A 12 2 5 5 87:104 11
11. TJ Sokol Hudlice B 12 2 1 9 53:112 7
12. KST Rakovník C 12 0 0 12 44:120 0

ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA
15. 2. 2020

Obecnice
od 14 hod.

www.znb.webnode.cz



16 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2020

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ   |  Ročník 23.  |  Měsíčník – Leden 2020  |  Vydává obec Obecnice, která zařizuje tisk a distribuci
Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 17453  |  Redaktor Bohouš Svoboda  |  Grafická úprava Kateřina Stejskalová

Vydáno 21. 1. 2020  |  Uzávěrka únorového čísla 12. 2. 2020  |  Tisk Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram IV

 

Srdečně Vás zve OÚ Obecnice, Divadelní soubor Skalka, SDH Obecnice, ČČK Obecnice, MZŠ a MŠ Obecnice

Téma:
7. 3.

2020

TJ Slavoj Obecnice Vás zve na

od 20 hodin

28. 2. 2020
Staročeská hospoda v Obecnici

Vstupné 100 Kč


