
Tak nám nastal nový rok. Jestlipak jste si všímali,
po ukončení půlnočních ohňostrojů, jaká je noc? „Svě-
toznalci“ tvrdí, když bude tichá a světlá, bez větru a deš-
tě, že bude dobrý rok. Ovšem pokud spatříte novoroční
červánky, počasí nebude dobré, jen samý nečas a slota
mizerná a nebude co jíst. Urodí se málo obilí. Pokud jste
hýřili o Silvestru a ráno bylo ouvej a věříte pořekadlu
„jak na Nový rok, tak po celý rok“, to vás lituji. My jsme
prchli na konci roku vedle k sousedům na alpské kopeč-
ky. Rachotu z petard a rachejtlí tam bylo méně než
v předešlých letech, z čehož měla místní zvířata velikou
radost. My jsme moc nehýřili, proto klidně můžeme
věřit zmíněnému novoročnímu pořekadlu. Měli jsme vel-
ké štěstí, že platí až na Nový rok. Po příjezdu při rozba-
lování věcí na chatě jsme nenašli moje lyžařské brýle,
tak je jedeme koupit. Ráno na parkovišti u sjezdovky
znovu překvapení. V obalech místo našich lyžáků byly
lyžáky našeho syna a snachy. On má veliké a snacha
malé. Jedeme si je půjčit. Na Silvestra při nakládání
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Kácení stromů v obci

Stromy v obci, které vysazovali kdysi naši předci v dáv-
ných časech, stárnou. V určitém stádiu svého vývoje začí-
nají postupně odumírat a tento proces vede k jejich záni-
ku. V obcích i městech nemůžeme nechat strom dojít až do
úplného konce - do případného statického selhání. Jedno-
duše řečeno, až se zlomí nebo vyvrátí a spadne. V obci byly
stromy v rámci obnovy zeleně v akci s názvem „Revitaliza-
ce sídelní zeleně Obecnice“ dle projektové dokumentace na
veřejných plochách kontrolovány. Byly navrženy a prove-
deny pěstební opatření (bezpečnostní, redukční, stabilizač-
ní řezy), technická řešení k zajištění stability (vazby kos-
terních větví), a u některých bylo rozhodnuto o jejich po-
kácení. U jiných se čekalo na jejich další vývoj. Často sto-
jíme před těžkým rozhodnutím, kdy a který strom již poká-
cet a nahradit novým. Především z důvodu bezpečnosti lidí
a ochrany majetku. Je snaha odstraněné stromy nahradit
vhodnými novými. Lípa u kostela, která byla nyní pokáce-
na, byla sice v rámci projektu revitalizace ošetřena, ale její
stav byl po roce znova posouzen a strom shledán neper-
spektivní (prasklý kmen, výskyt plodnic dřevokazných

věcí po skončení lyžování chybí batoh. Jé, on visí naho-
ře u hospůdky. Nejedeme koupit nový, zítra budeme hle-
dat. To vše probíhá ještě ve starém roce, proto se vůbec
neděsíme. Ovšem prvního, po ukončení lyžařských vý-
konů, moje milovaná Evina na parkovišti nějak hůř
vidí. Aby ne, vždy� s tím máme dlouholeté zážitky, na
nose chybí brýle. Kdepak jsou tentokrát? V kabince je-
dou na vrcholky hor. Obsluha se radovala a pomáhala
ochotně hledat. Přijely až ve třicáté kabince, ale hlavně
přijely. Další den jsme se rozloučili s alpskou krajinou
v údolí jízdou na běžkách. Po několika letech mi běh
moc nešel. Modřina na zadku a bolavé rameno jsou mi
svědky. Letos raději na běžky už nepůjdu. Já si pověry
a pranostiky moc k srdci neberu, ale kdo ví. Všechny ta-
kové dny se kdysi spojovaly s nějakými obřady, protože
dávaly lidem určitou jistotu. Ale co s jistotou v tomto
roce. Musíme si přát vše dobré a snažit se, aby se nám
to vyplnilo. Přátelé, co nejlepší zdraví, kolem sebe dob-
ré lidi, a� se všechna přání vyplní.                               bs

hub na kmeni a obavy ze zlomu kmene). Pro vysvětlení,
zbytek kmene bude posléze odstraněn a vysadíme nový
strom. Bohužel tento osud časem čeká i na další kontrolo-
vané staré lípy i jiné stromy v obci.

B. Svoboda, místostarosta
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více  na :  www.diakoniebroumov.cz  |  www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH

Nádobí do krabic. Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.

• veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...)
• čisté koberce, předložky….
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• menší elektrospotřebiče
• hygienické potřeby, drogistické zboží
• dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sběr věcí do sbírky

v Obecnici

bude probíhat ve dnech

14. 3. – 28. 3. 2022

ve Spolkovém domě.

Bližší informace p. Pokorná,

telefon 734 371 111

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
Zákon o vodovodech a kanalizacích ukládá jejich majite-

lům vytvářet finanční prostředky na obnovu vodohospo-
dářského majetku v jejich vlastnictví. Tyto prostředky
musí být přednostně čerpány z ceny vodného a stočného
a nikoliv z majetku obce. Ministerstvo financí, které pře-
vzalo vykazování vodného a stočného, svou metodikou sta-
novilo roční výpočet vodného a stočného a s tím souvisejí-
cí výpočet finančních prostředků na obnovu vodohospo-
dářského majetku. Na základě výpočtu dle této metodiky
je naše obec povinna vytvářet finanční prostředky ve výši
1,75 mil Kč ročně na obnovu majetku a z této částky se
odvíjí i cena vodného a stočného pro rok 2022.

Pro letošní rok stanovilo zastupitelstvo obce cenu vod-
ného ve výši 30 Kč a cenu stočného ve výši 55 Kč za 1m3.
I přes takovéto zdražení nedojde k plnému pokrytí finanč-
ních prostředků na obnovu vod. majetku, ale nižší cenu
stanovilo zastupitelstvo s ohledem na zdražování ostat-
ních energií pro domácnosti. Josef Karas, starosta

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
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje
v novém roce 2022.

Jsme velice rádi, že během vánočního volna jste nikdo
z Vás nepotřeboval pomoc od hasičů. Pevně tedy věřím,
že všichni si volno užili a i přes to všechno, co se kolem
nás děje.

Nové zprávy o činnosti našich mladých hasičů se dozvíte
v rubrice MH a minule jsme dokončili informace o hasič-
ských přístrojích, tak si dnes můžete přečíst pár rad ohled-
ně jízdy v zimě. Jízda v zimě je mnohem náročnější na tech-
niku, ale i na řidiče. Bu	te proto na všechno připraveni
a nenechte se zaskočit nečekanou změnou počasí.

Osobně by mě zajímalo, kolik řidičů zná pravidlo dvou
vteřin?
Pravidlo 2 vteřin
• Vyberte si na pravé straně vozovky dobře viditelný zá-

chytný bod, např. sloup nebo dopravní značku.
• Jakmile ho bude míjet vozidlo před vámi, začněte volně

počítat „jednadvacet, dvaadvacet“.
• Pokud vybraný bod míjíte ve chvíli, kdy máte napočítáno

dvaadvacet, dodržujete bezpečnou vzdálenost.
• Pokud však místo míjíte dřív, nemáte před sebou bezpeč-

ný rozestup.
Dobré vědět: Pravidlo platí na suché vozovce. Voda, sníh,
led nebo bláto brzdnou dráhu několikanásobně prodlouží.
V takových případech počítejte raději déle.
Po nějaké době je tady zase pořádná zima a zimní období
neklade mnohem větší zátěž jen na auto, ale také na řidiče
– a to jak fyzickou, tak i psychickou. Bu	te proto připra-
veni a nenechte se nepřízní počasí vyvést z míry. Zopakuje-
me si rady, které by měly řidičům při jízdě v zimě pomoci.
1. Mějte zimní pneumatiky
Kvalitní zimní pneumatiky jsou bezpodmínečně nutné
k tomu, abyste přežili zimu. I když je sucho nebo mokro,
v teplotách lehce nad nulou již zimní pneumatiky s jinou
směsí fungují lépe než pneumatiky letní. Abyste ale zaruči-
li správnou funkci zimních pneumatik, musíte dodržovat
několik zásad. Držte se „pravidla čtyř“. Zimní pneumatiky
by měly mít hloubku dezénu minimálně 4 mm (zákonný li-
mit 1,6 mm je naprosto nedostatečný), měly by být staré
nejvýše 4 roky a měly byste je mít na všech čtyřech kolech.
Se stářím gumy klesá i její schopnost „pracovat“ a pneu-
matika tvrdne a ztrácí své vlastnosti. Je také nesmysl na-
zouvat pneumatiky pouze na jednu hnanou nápravu. Auto
potřebuje oporu nejen při akceleraci, ale i na brzdách
a také v zatáčkách.
2. Vozte s sebou škrabku a lopatku
Počasí je v zimě nevyzpytatelné, proto vždy mějte v autě
škrabku na led, malou lopatku na odhazování sněhu a vy-

platí se i malé koš�átko na ometání. Před jízdou důkladně
auto očištěte. Vyškrabávání „tankových průzorů“ v ledu
a sněhu na oknech je velmi nebezpečné, protože nemáte
z auta rozhled. Očištěte pořádně všechna okna a omě�te
sníh z kapoty i střechy!
Vrstva sněhu na autě něco váží a narušuje stabilitu (a také
aerodynamiku), ale především hrozí, že se její kus najed-
nou odtrhne a například při brzdění se sesune přes čelní
sklo a vy najednou neuvidíte nic. Stírače takovou vrstvu
nedokážou odmést pryč. Sníh na střeše také otravuje
všechny, kteří jedou za vámi, takže bu	te ohleduplní.
A navíc je tady reálná hrozba pokuty.
3. Kupte si rozmrazovací sprej
Rychlému zbavení se vrstvy ledu na autě pomůžete i roz-
mrazovacím sprejem. Krom oken ho ale používejte také na
kliky a zámky dveří a na těsnění kolem dveří a oken. Silná
námraza doslova přilepí dveře k autu a neotevřete je ani
silou. Nebo otevřete, ale utrhnete si gumové těsnění na
dveřích… S tím také souvisí, že rozmrazovací sprej fungu-
je jen tehdy, když ho máte u sebe. V kufru auta je vám cel-
kem k ničemu.
4. Dolévejte náplň do ostřikovačů
V zimě je spotřeba kapaliny v ostřikovačích mnohem vyšší
než v letních měsících. Pravidelně proto dolévejte nemrz-
noucí směs a rozhodně neuděláte chybu, když budete
v autě vozit vždy aspoň dvoulitrovou rezervní náplň. Sle-
dujte předpově	 počasí a pokud mají udeřit mrazy pod -
15°C, raději si kupte nemrznoucí směs do -30 až -40°C.
Obvyklá směs do -20°C nemusí stačit. (Zdroj @autoweb.cz)

Pevně věřím, že pro motoristy je toto pouze opakování.
Přeji Vám úspěšný vstup do nového roku a doufám, že
situace, která tu je již druhým rokem se uklidní.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice



MLADÝ HASIČ
Dne 20. 12. 2021 jsme výjimečně neměli

trénink v tělocvičně, ale sešli jsme se v naší
hasičárně. Takové malé přátelské posezení.

Sbor dobrovolných hasičů Obecnice  po řádá

NÁBOR DO KROUŽKNÁBOR DO KROUŽKNÁBOR DO KROUŽKNÁBOR DO KROUŽKNÁBOR DO KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮU MLADÝCH HASIČŮU MLADÝCH HASIČŮU MLADÝCH HASIČŮU MLADÝCH HASIČŮ

A světe div se, i na hasičárnu si našel cestu Ježíšek.
Ten večer jsme si všichni skvěle užili. Říkali jsme si,

v čem jsme se zlepšili, v čem se zlepšit musíme, jak bychom
si co představovali v dalším roce apod. Jedli jsme, pili jsme,
prostě jsme se bavili. A i to je v našem týmu třeba. Je po-
třeba umět odpočívat a ne jen drilovat.

A co že jsme od toho Ježíška dostali? Naše mládež má svá
trička, ve kterých nás budete potkávat na soutěžích v příš-
tím kalendářním roce. ☺

Mili Kotápišová
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NÁBOR PROBĚHNE
dne 14. 2. 202214. 2. 202214. 2. 202214. 2. 202214. 2. 2022
od 16.00 do 18.00 hod.
v HASIČSKÉ ZBROJNICI
v Obecnici.

Pokud se rozhodneš přidat se
mezi nás, přij�.
Potřebovat k sobě budeš mamču
nebo ta�ku a 100 Kč jako členský
příspěvek, na základě kterého ti
bude vytvořena členská průkazka
a budeš pojištěn proti úrazu.

V íce in formací :
Mili Kotápišová, tel. 727 964 414
mhobecnice@seznam.cz
Petr Zima, tel. 728 611 848
Abczima@seznam.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Rok 2021 nám utekl jako voda a opět jsme se ve školce při-
pravovali na adventní čas. Každý týden jsme si zapálili
svíčku nejen na adventním věnci, ale i na vyzdobených
oknech, na kterých byly také svíčky s papírovým plamín-
kem.

Jelikož se na začátku listopadu osvědčilo u dětí pečení mar-
tinských rohlíčků, pustili jsme se s dětmi i do pečení
vánočních perníčků. Z předem připraveného těsta děti vy-
krajovaly srdíčka, chaloupky, kapříky, hvězdičky a další
tvary, překládaly je na plechy a poté nám perníčky upekly
hezky do zlatova paní kuchařky. Všechny děti dostaly ma-
lou výslužku zabalených perníčků domů, aby ochutnali
i rodiče skvělé výtvory svých ratolestí.

V úterý 21. 12. čekal na děti
ve školce Ježíšek. Po svačin-
ce jsme si povídali o českých
vánočních tradicích a zvy-
cích. Některé jsme si i vy-
zkoušeli, např. pouštění lo-
diček, rozkrajování jablí-
ček, házení bačkorou, zpěv
koled a čekali jsme, až za-
zvoní Ježíšek zvonečkem.
Na děti čekalo pod stromeč-
kem spoustu krásných hra-
ček a stavebnic.

Během celého prosince jsme se připravovali s dětmi na vá-
noční besídku. Pravidelně jsme trénovali, zpívali, tancova-
li a nacvičovali průběh celého pásma, abychom potěšili ne-
jen rodiče, ale i další příbuzenstvo. Protože jsme nemohli
uskutečnit vánoční besídku v prostorách školky, natočili
jsme ji s dětmi na video, které je na zhlédnutí na interneto-
vých stránkách. Pro většinu malých dětí ze třídy Berušek
to byla premiéra. Všechny Berušky i Žabičky zvládly celé
pásmo parádně a zasloužily si velikánskou pochvalu se
sladkou odměnou.
V posledním prosincovém týdnu jsme s dětmi při obchůzce
navštívili  místní základní školu, obecní úřad, VLS, knihov-
nu, pekárnu atd., abychom předali vlastnoručně vyrobená
vánoční přáníčka předškoláků.

Vánoční svátky utekly jako voda a všichni jsme se setkali
ve školce hned 3. ledna. Děti s nadšením povídaly o tom, co
jim Ježíšek doma nadělil pod stromeček a taky o tom, jak
trávily volný čas doma s rodinou. Tento první týden se ve
školce nesl v duchu Tří králů. Děti se dozvěděly, kdo to
vlastně Tři králové byli, řekli jsme si celý jejich příběh,
shlédli jsme pohádku o Třech králích, zazpívali si známou
koledu. Starší děti z Žabiček si v rámci výtvarných činnos-
tí postavy Tří králů vyrobily, mladší děti z Berušek vytvo-
řily tříkrálovou korunu.

V pondělí 10. 1. 22 navštívilo mateřskou školu již známé
Divadlo Kolem s představením „Betlémská hvězda“. Díky
této pohádce jsme se vrátili malinko v čase, zpět do vánoč-
ních svátků. Moderně pojatá pohádka byla o narození Je-
žíška a o panu králi Bohumilovi, který si chtěl koupit štěs-
tí. Pointou příběhu bylo, že štěstí se nedá koupit a že nej-
větším štěstím pro všechny není zlato. Největším štěstím
je zdraví, láska a kamarádství.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Prosinec ve 2. třídě

Adventní čas si žáci 2. třídy pod vedením třídní učitelky
Mgr. Evy Bízové naplno užili. Advent jsme tradičně zaháji-
li zpěvem koled u školního vánočního stromu. A nastalo
čekání na Ježíška. Každý den byl vylosován jeden žák, kte-
rý si na adventním kalendáři vybral pytlíček, ve kterém
bylo ukryto překvapení v podobě malého dárečku.

V pátek 3. prosince jsme si připomněli tradice oslav svát-
ku svatého Mikuláše. Děti si připravily krásné převleky
čertů a andělů. Během tohoto projektového dne žáci plnili
pekelně těžké úkoly. Museli se dle záhadného klíče rozdělit
do skupin, ve kterých pak společně luštili křížovku. Tajen-
kou byla věta „Hledej dopis“. Všichni druháčci s nadšením
hledali po třídě dopisy. Vůně dopisů a  opálené okraje papí-
rů jim hned prozradily, že se jedná o dopisy ze samotného
pekla. Nechyběla ani čertovská nadílka.

V pondělí 13. prosince Kačka Duchoňová s rodinou zajis-
tila třídní vánoční strom. Smrček, který jsme si papírový-
mi perníčky ozdobili, byl opravdu nádherný. A jak nám ve
třídě voněl! Čekání na Ježíška se zdálo všem nekonečné.

Poslední den ve škole, ve středu 22. prosince, jsme si uži-
li naplno. Ochutnávali jsme vánoční cukroví, které v rodi-
nách maminky a babičky napekly a děti přinesly do třídy.
David Wischin se postaral o občerstvení. Jeho limonády
a slané dobrůtky přišly všem k chuti. Ještě jednou, touto
formou, moc děkujeme. Když se pod stromkem  objevilo
mnoho dárků, dětem se rozzářily oči. Každý tam našel ten
svůj.

Trochu nás mrzí, že nám „covidová doba“ neumožnila
pořádat vánoční besídku, na které bychom mohli ukázat,
jak pěkně zpíváme koledy a přednášíme básně. Snad příští
rok 2022 bude ještě lepší. Mnoho zdraví a š�astných chvil
v novém roce! Mgr. Eva Bízová
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Příbramské betlémy – tradiční
i netradiční

Dne 21. 12. 2021 si udělala třetí třída menší výlet po pří-
bramských betlémech. Do Příbrami jsme vyjeli linkovým
autobusem a naše první kroky zamířily na Zámeček-Erne-
stinum, kde probíhala tradiční výstava historických i sou-
časných betlémů z příbramského hornického regionu.
Po svačině nám čas vycházel akorát, abychom si vyšli, ně-
kteří i vyběhli, Svatohorské schody. Prošli jsme se po Sva-
té Hoře, pokochali jsme se nádhernou stropní malbou
a zhlédli jsme další výstavu betlémů v Mníšecké kapli. Ces-
tou do města jsme se zastavili v Pražské ulici, kde v jedné
z výloh byl pohádkový betlém. A to teda bylo! Rumcajs,
Shrek, strýček Fido, Bob a Bobek… Ani jsme ty pohádky
nemohli všechny přepočítat. Na náměstí T. G. Masaryka
jsme se zastavili u dalšího krásného betlému. Pak už nás
jen čekala cesta zpět na nádraží a autobusem do Obecnice.

Miloslava Kotápišová
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Tablo

Knihovna – Spolkový dům Obecnice

V lednu silný led, v květnu bujný med...
Počasí nás v novém roce nepřestává překvapovat a stále
nás napíná, jakápak ta zima bude. Po vánočních svátcích,
které nakonec moc bílé nebyly, nastaly téměř jarní teploty.
Ale hned začátkem nového roku nás opět potěšila bílá na-
dílka.
Můžeme se tedy jen s radostí těšit, co nám počasí dále při-
chystá. A nejen počasí, ale také dění v knihovně…
Knihovna připravila pro své čtenáře jedno malé překvape-
ní. A to novou paní knihovnici. Předání pomyslného žezla
proběhlo v poklidu a na chodu knihovny se nic zásadního
nezměnilo. Tímto bych se s vámi ráda přivítala a popřála
nám hodně radostných a společně strávených chvil v naší
útulné knihovně.
Připomínám svůj tel. kontakt 734 371 111. Kdybyste co-
koli potřebovali vědět, měli přání nebo si chtěli půjčit něja-
kou knížku zavolejte, napište nebo se zastavte osobně. ☺
Otevírací hodiny knihovny se mírně pozměnily, prosím
sledujte FB nebo webové stránky knihovny, kde jsou veš-
keré změny. Ale pro pořádek je uvedu i zde.
PO 8.00 – 17.00 h. (od 15.00 do 17.00 Čtenářský kroužek

rodičů s dětmi)
ÚT 7.00 – 16.30 h. (od 15.00 do 16.00 Všeználek ZŠ 1. sk.)
ST 8.00 – 16.00 h. (od 14.00 do 16.00 Babinec)
ČT 7.00 – 17.00 h. (od 14.30 do 15.30 Všeználek ZŠ 2. sk.)
PÁ 8.00 – 14.00 h. (od 12.15 do 13.30 Všeználek MŠ)

Knihovna pohledem statistiky za rok 2021

Dle řádně vedených dat předchozí paní knihovnice, může-
me zvesela zjistit pár zajímavých údajů. Poj	me se na to
podívat.
Naše malá knihovna vlastní celkem 2110 publikací. V loň-
ském roce přibylo 190 nových knih a vyřazeno z důvodu
stáří či poškození jich bylo 25. Půjčeno bylo přes 972 titu-
lů. Za celý rok navštívilo knihovnu přes 283 čtenářů a při-
bylo nových 43 milovníků knih.
A kdo si za loňský rok půjčil nejvíce knih? Z řad dospělých
to jsou:
- čtenářka M. J., která si vypůjčila 182 knih
- čtenářka se D. P. se 107 výpůjčkami
- čtenářka M. K. s 60 půjčenými tituly
Z řad dětí to byli:
- mladý čtenář T. S. se 14 výpůjčkami
- mladý čtenář J. P. s 9 výpůjčkami
- mladá čtenářka K. K. se 6 půjčenými tituly
Nejpilnějším starším i mladším čtenářům předám něco na
památku, jakmile opět navštíví knihovnu.

Co se dělo a právě děje?
Prodejní výstava oblíbených svíček

z Nalžovického zámku ukončena

Středeční posezení místních seniorek

Od 12. ledna se opět začne scházet skupinka místních seni-
orek, které jak jsem pochopila, nazývají toto setkání
„Babinec“. Babinec bude probíhat každou středu od
14.00 do 16.00 hod (pokud se milé dámy nedohodnou ji-
nak). Společných chvil není nikdy dost, obzvláště pak
v této nelehké době. Přij	te si popovídat, zavzpomínat,
předat si recepty, sdílet radosti i starosti. Budu se na Vás
srdečně těšit u hrnečku dobré kávy, čaje nebo lahodného
vínečka.

Družina čte

Každé pondělí, úterý a čtvrtek za mnou do knihovny
přicházejí malí čtenáři s družinou. Starší čtenáři si vybrali
a čtou knihu sami. Zato prvňáčkové si nechávají předčítat
od milé paní družinářky. Děti poté zapisují nebo malují
příběh z knížky do svého čtenářského deníku. Na konci
školního roku potom odborná porota vyhodnotí nejlepší
čtenářský deník a výherce odmění. Čím pak asi? No přeci
zábavnou knížkou. A že bude! Tak se snažte dětičky. ☺

Výtvarný kroužek „Všeználek“

Tento oblíbený kroužek se plynule přehoupnul do nového
roku a těší mě, že přibývají další a další děti. Již v prosinci
jsem měla možnost s dětmi vyrábět a tvořit a moc se těším,
co vše nás letos čeká. Během prosince starší děti vytvářely
např. ozdoby na vánoční stromeček, vlněného trpaslíka,
betlém či sněhuláka. Do nového roku jsme vstoupili s vý-
robou papírových záložek do knížek, které děti dostaly od
Ježíška.

Po vánočních svátcích jsme
odevzdali výtěžek z prodeje sví-
ček do správných rukou a pení-
ze tak půjdou na dobré účely.
Pro veliký zájem objednám dal-
ší výrobky z Nalžovického zám-
ku. Hned až budou v knihovně
k dispozici, budu vás informovat.

Menší děti, kromě hraní, které je v knihovně velmi baví,
vyráběli např. sněhuláky a barevné čepice s rukavicemi.
Nový rok jsme přivítali s plyšovými žížaláky z ponožek.
Děti jsou hodně šikovné, maminky a tatínkové těšte se na
další krásné výrobky.

(pokračování na str. 9)
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Tematická VÁNOČNÍ vycházka

Vycházka, která byla mezi svátky, se vám dle zaslaných
fotografií líbila. Všichni správně uhodli tajenku: „Na zá-
zraky věřit chceme, pak se všichni obejmeme.“ Kdo vyluš-
til, a ještě si nepřišel pro odměnu, může to kdykoli napra-
vit. V knihovně na něj čeká malá drobnost.

KNIHOVNA (dokončení ze str. 8)

Co se bude dít a co nás čeká nového?
Čtení, hraní, malování - každou dlouhou chvíli zkrátí!
Máte doma neposedné dítko, rádi byste změnili prostředí
nebo si dali v klidu kafíčko nebo čaj? Přij	te v pondělí mezi
15.00 a 17.00 hod. do knihovny. Na děti zde čeká dětský
koutek Sluníčko, velká spousta krásných knížek, zábavné
hry a také možnost malého tvoření. Cena materiálu je vždy
za lidovou cenu. Těším se na vás! ☺

UBROUSKOVÁ TECHNIKA

neboli decoupage – workshop

Rádi si zdobíte svůj interiér, máte šikovné ruce nebo si
chcete udělat hezké odpoledne a naučit se něčemu novému?
Přij	te si zkusit zdobení dřevěných předmětů ubrousko-
vou technikou. Kdy, kde a co budeme zdobit? Workshop
proběhne v knihovně 17. 2. v 17 hodin.
Nabízím tyto předměty, po domluvě objednám přesné počty.
Zájemce prosím volat na 734 371 111 nebo se nahlaste
prosím v knihovně, a to 7. 2. 2022.

(pokračování na str. 10)
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Domeček na čaj 200 Kč.
Krabice

na kapesníky 160 Kč.
Prkénko 100 Kč.

Jarní prázdniny se blíží, kdo by rád nebyl sám,

v knihovně je vždy vítán ☺☺☺☺☺

Program knihovny o jarních prázdninách:
Po 21. února 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

BATIKOVÁNÍ tričko s sebou (40 Kč)
Út 22. února 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

DESKOHRANÍ, KVÍZY (20 Kč)
St 23. února 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

NÁRAMKY – drhané, korálkové (50 Kč)
Čt 24. února 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

VÝROBA KOŠÍČKU (50 Kč)
Pá 25. února zavřeno – regenerace knihovny

KNIHOVNA (dokončení ze str. 9)

Keramika na faře

Kurz keramiky je z technických důvodů je pozastaven.
O dalším dění vás budu informovat.

Kurz informatiky pro děti od 7 do 9 let

Bude probíhat každé pondělí od 14.00 do 15.00 hod. První
lekce proběhne v pondělí 7. února. Cena za 10 lekcí
je 1 000 Kč. Děti se seznámí se základy počítačové vědy,
s bezpečností pohybu na internetu, základy programování
atd.

Kurz informatiky pro dospělé

Bude probíhat každou středu od 18.00 do 19.00 hod. První
lekce se uskuteční ve středu 2. února. Cena za 10 lekcí
je 1 000 Kč. Kurz je určen pro úplné začátečníky i lehce po-
kročilé. Kurz bude zaměřen na základní uživatelské postu-
py, ochrana počítače, bezpečnost pohybu na internetu atd.
Tempo kurzu se bude odvíjet od potřeb účastníků.
Kurzy povede zkušená lektorka Ing. Martina Fúsiková.
Zájemci, prosím hlaste se v knihovně nebo na čísle
734 371 111. Veškeré technické vybavení bude zajiš-
těno.

Na faře se momentálně konají tyto

pravidelné akce:

Pondělí 9.30 – 11.30 aktivity s klubem
FIT SENIOR PŘÍBRAM

Úterý 8.15 – 9.15 full body trénink maminek
s dětmi (i bez)

Úterý 12.15 – 13.00 angličtina pro děti ze školky
Úterý 18.30 – 20.00 jóga
Středa 15.15 – 16.00 angličtina pro děti z 1. a 2. třídy
Středa 16.00 – 16.45 angličtina pro děti z 3. a 4. třídy
Pátek 8.15 – 9.15 full body trénink maminek

s dětmi (i bez)
• Pokud chcete být ještě více v obraze ohledně jógy, napište
na 722 724 881 o přidání do skupinky na WhatsApp.
• Nezapomeňte sledovat webové stránky knihovny, kde
najdete všechny aktuální informace i o dění na faře.

Mažoretky v Obecnici

Máte doma veselou, neposednou
slečnu, která je starší 4 let a má
ráda tanec či hudbu? Přihlaste
ji na kroužek Mažoretek, který
právě vzniká v Obecnici.
Zájemci, nech� se prosím ozvou
paní Drtilové - tel. 721 346 658,
e-mail: denisavejrova@gmail.com
- do 24. 1. 2022, a to z důvodu
nákupu mažoretkových hůlek.

CO PROBĚHLO/PROBÍHÁ/

BUDE PROBÍHAT NA FAŘE

Klub Fit senior Příbram

V pondělí 10. 1. 2022 proběhla na faře první
informační schůzka s klubem FIT SENIOR
PŘÍBRAM. Přivítat nás byly dvě milé dámy,
které sem budou pravidelně jezdit každé pon-
dělí (kromě prázdnin). Začátek setkání je
vždy od 9.30 do 11.30 na faře. Není nutné se předem objed-
návat ani omlouvat, že nedorazíte. Vše je dobrovolné
a ZDARMA.

A co se bude na těchto setkáních dít?
Aktivitám se meze nekladou. Smyslem tohoto setkávání
je trávit čas aktivně a hlavně společně. Program bude sta-
noven na měsíc dopředu, ale samozřejmě se může přizpůso-
bovat i lidem a jejich potřebám. Určitě se bude cvičit, rela-
xovat, hrát deskové hry, trénovat pamě�, zpívat, povídat,
a třeba také sdílet společné strasti i radosti.

Program a veškeré informace ke klubu FIT SENIOR
PŘÍBRAM naleznete v naší knihovně nebo se můžete
podívat na jejich stránky www. fitseniorpribram.cz.

❄
❄❆

❅❆
UZÁVĚRKA

únorového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v sobotu 12. února 2022
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LÉKAŘ A VY • Jak vystřihnout z našeho těla nemoc?

Před dvěma lety byla udělena Nobelova cena za
chemii dvěma vědkyním za technologii, která do- 

 

káže upravovat geny a přepisovat DNA. Naši DNA, tedy
naší dědičnou informaci, si můžeme představit jako kníž-
ku v pevné vazbě, „encyklopedii“ plnou našich genů, které
předurčují průběh našeho života, naše vlastnosti a schop-
nosti. Kopii té knížky mají v sobě všechny buňky našeho
těla, „80 miliard čtenářů“. Mají různé „profese“ – buňky
nervové, svalové, imunitní… a z té encyklopedie si dělají
vlastní „výpisky“, protože v každém typu buněk jsou akti-
vovány jiné skupiny genů, a díky tomu se buňky od sebe
liší, i když každá v sobě má stejnou DNA. Pro buňky slou-
ží tyto výpisky jako návod k tomu, co a kdy mají dělat, jak
se mají dělit a kdy přišel jejich čas, aby uvolnily místo
mladším. Aktivitu jednotlivých genů řídí další ribonukleo-
vá kyselina – RNA. I ona v sobě může nést genetickou in-
formaci. Například Covid-19 virus žádnou DNA nemá, sta-
čí si jen s RNA jako mnohé jiné viry. Aktivních genů má
člověk kolem 22 tisíc. Oněch 22 tisíc genů představuje
zhruba 64 milionů „písmen“ genetického kódu a celá DNA
včetně nefunkčních úseků obsahuje přes tři miliardy slov.
V takhle dlouhé větě udělá někdy chybu i příroda. Některé
písmeno vypustí nebo přidá, a gen tak může ztratit svoji
funkci nebo tím přehmatem naopak svůj vliv posílit. Ná-
sledky mohou přinést vylepšení, mohou být fatální (mít
rozhodující význam) nebo způsobit zásadní změnu. Takhle
nějak se před mnoha miliony let se mohli z tehdy společné
větve s primáty oddělit tvorové, z nichž se během evoluce
vyvinuli lidé. Mnoho genetické informace nám předali před
miliony let přírodní viry, zbytky pradávných virů tvoří asi
8 % naší DNA. Překlepy v naší genetické informaci (a ně-
kdy stačí jen jeden jediný) mohou mít za následek vznik dě-
dičných a často nevyléčitelných onemocnění. A právě výše
zmíněná technologie „genetických nůžek“ dokáže tato
chybná písmena z lidské DNA vystřihnout, opravit nebo
na uvolněné místo zavést nový, předem připravený úsek
DNA. Pokusy zatím probíhají velmi opatrně v laboratořích
vesměs jen na zvířatech. Už se ale publikují práce, že lze
pomocí této technologie účinně likvidovat rakovinné buň-

ky bez poškození zdravé tkáně, navrátit zrak laboratorním
krysám, které se narodily slepé, klinické testy probíhají
u některých dědičných chorob. Zkoumá se, které lidské
geny přispívají k obraně proti koronaviru nebo které
naopak koronavirus potřebuje k tomu, aby nás nakazil.
Pomocí jednoduchého testu snad bude za nějaký čas možné
rychle zjistit nejen přítomnost koronaviru, ale i o jaký typ
se jedná, a to všechno v klidu doma. Ale každý nůž se může
použít na ukrojení chleba i na zabití. Nenastane doba, kdy
se budou rodit děti s barvou očí na přání rodičů? Problém
není v tom, že by to věda nedokázala technicky, ale biolo-
gicky to neumíme. Není to tak, že by každou naši vlastnost
měl na starosti jen jeden gen a tím že ho upravíme bude
hotovo. Ve skutečnosti třeba výšku postavy ovlivňuje kom-
binace a vzájemné vazby asi šesti set genů a každý z nich
zařizuje ještě něco jiného. Sí� mezi geny a jejich vlastnost-
mi je ohromně složitá. Genetickou manipulací se můžeme
pokusit třeba o zvýšení IQ, ale současně to může způsobit
třeba vrozenou slepotu jedinců mužského pohlaví v další
generaci atd atd. Máme sice přečtený celý lidský genom,
ale řadě pasáží nerozumíme. Když se v roce 2018 narodily
v Číně dvojčata, kterým byla pomocí genetických nůžek vy-
lepšena jejich DNA, aby došlo k imunitě proti HIV, kterou
měl jejich otec, byla to jednak světová senzace, ale i obří
skandál. Zásahy do lidských embryí sice v některých labo-
ratořích po světě probíhají v rámci výzkumu dědičných
onemocnění, ale embrya se nechají jen krátký čas vyvíjet
a pak se likvidují. V drtivé většině zemí světa jsou zcela
zakázány. Neví se, jakou řetězovou reakci mohou tyto zá-
sahy vyvolat a panuje obava z přenosu genetických mutací
do dalších generací. Obě holčičky, pokud se genetická ma-
nipulace opravdu podařila, jsou tedy prvními lidmi s úmy-
slně změněnou DNA, která se může přenést na jejich po-
tomky. Autor této genetické úpravy byl „oceněn“ třemi
lety za mřížemi a pokutou v přepočtu téměř deseti milionů
korun.

S přáním, aby se tento „nůž používal
jen a jen na ten chléb“,

upravila z veřejných zdrojů Drsvo

František z Assisi
V letošním roce uplyne 840 let od narození sv. Františka
z Assisi (24. 6. 1182 - 3. 10. 1226). Je také známý jako
František Serafinský. Narodil se jako Giovanni Battista
Bernardone a ačkoli pocházel ze zámožné rodiny, roz-
hodl se roku 1206 pro jednoduchý a přísně asketický způ-
sob života. Je také zakladatelem mnišského řádu františ-
kánů, který vznikl v kapli Porciunkule, 4 km od Assisi,
kde sv. František žil a zemřel. Kaple je uvnitř kostela
Panny Marie Andělské a je jedním z poutních míst.
Druhým křes�anským poutním místem je bazilika
sv. Františka postavená nad jeho hrobem přímo v Assisi
již v letech 1228–1253. Je jednou z nejstarších gotických
památek v Itálii.
Zajímavostí je, že sv.František byl patrně první, kdo
v roce 1223 na vánoce zinscenoval živý betlém - scénu
narození Krista v chlévě se živými zvířaty. Je tedy poklá-
dán za zakladatele tradice betlémů.

E.T. (s použitim internetu)

KadeønictvíKadeønictvíKadeønictvíKadeønictvíKadeønictví
dámské
pánské
dìtské

Bìtka Štìpánková
tel. 774 920 397
provozní doba:
pondìlí – nedìle na objednání

MŠ Sluníèko, Lhota u Pøíbramì 77
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Z ocelově šedé oblohy mě už nějakou tu dobu skrápěl
déš�, k němu se přidal čerstvý vítr od severu a tak nebylo
divu, že rtu� v teploměru se ani před polednem nechtěla
přehoupnout přes svůj pátý dílek na plusové stupnici.
To se to dnešní počasí pěkně vylepšilo, pomalu by psa ne-
vyhnali, tohle není konec září ale začátek listopadu, po-
steskl jsem si v duchu. Impregnace na botách přestávala
pozvolna fungovat, chtělo by to na chvíli někam do tepla,
trochu se usušit a při té příležitosti do sebe vrazit pořádný
hlt něčeho dobrého na zahřátí. Ideální je v této situaci na-
vštívit hospodu, to já samozřejmě vím, ale tu už jsem not-
nou chvíli nepotkal, a když už se mi to podařilo, tak byla
zavřená. Postával jsem na okraji vesničky Stranné, v tele-
fonu sledoval vývoj srážkové oblačnosti na meteoradaru
a rozhodoval se, jestli budu pokračovat v zamýšlené trase
nebo jí operativně pozměním. Nakonec jsem se rozhodl pro
změnu plánu, dojdu do Kravař a odtud se vrátím vlakem
zpátky do Úštěku. Obešel jsem mlhou zahalený vrchol Ro-
nova, po jehož úbočí jsem sešel až k železniční zastávce na
okraji obce. Do odjezdu vlaku zbývalo ještě dost času, tak
jsem vyrazil do vsi, což kdyby se mi nakonec přece jenom
poštěstilo narazit na otevřenou hospodu a dát si tam ten
čaj s rumem? ☺  Kupodivu se nepoštěstilo. Ale měl jsem
takové to pověstné štěstí v neštěstí. Při hledání restaurač-
ního zařízení jsem místo hospody našel obrovský roubený
dům a před ním vývěsku „Vísecká rychta – dnes OTEVŘE-
NO“. Nu což, hospoda to sice není, ale vevnitř pršet nebu-
de a hlavně tam bude zcela určitě větší teplo než tady ven-
ku na dešti. Moje předtucha se chvíli poté potvrdila – jak-
mile jsem vstoupil dovnitř, dýchlo na mě příjemné teplo
a dřevem provoněný interiér. Dvě dámy důchodového věku
na mě překvapeně pohlédly, nebo� dle jejich slov jsem byl
toho dne teprve druhý návštěvník, co v tomto počasí pře-
kročil práh domu. ? Dali jsme se do řeči a dámy mě nako-
nec utvrdily v tom, že nemusím chvátat, nebo� vlaků do
Úštěku pojede ten den ještě několik, a že když už jsem si
našel cestu k nim, abych zůstal na prohlídku této ojedinělé
roubené stavby, která je u levého břehu Bobřího potoka
připomínána již na počátku 16. století. S pořádným hrnkem
čaje v ruce jsem se tak dozvěděl, že tuto usedlost s čp. 3
koupil roku 1509 Adam Kern a od té doby patřila až do
2. poloviny 19. století rodině Kernů, bohatým sedlákům,
kteří zastávali v obci rychtářský úřad takřka dědičně.
Rychtář byl do svého úřadu jmenován vrchností a mezi
jeho povinnosti patřilo vést jejím jménem místní správu,
udržovat pořádek, starat se o majetkové práva vrchnosti
a vykonávat její příkazy. Měl rovněž i omezenou soudní
pravomoc a často míval právo čepovat pivo – možná právě
proto řada bývalých rycht dnes slouží jako hospoda. Vísec-
kou rychtu nechal do současné podoby přestavět roku
1797 Jan Václav Kern, který žil v letech 1753–1813. Ker-
nův dům je největším roubeným obytným stavením v Če-
chách, které se zachovalo na svém původním místě. Před-
stavuje vrchol roubené lidové architektury severních Čech
a nad jiné stavby vyniká nejen dokonalým řemeslným
zpracováním, ale také svými rozměry (33x17x28 metrů).
Ty byly dány jednak potřebami rychty, ale také rozsáhlým
hospodářstvím Kernů, jejichž usedlost patřila k největším
ve vsi. Kernové vlastnili 20 strychů polí (5,75 ha), chovali
dva koně, osm kusů dobytka a ovce. Jako většina kravař-
ských a víseckých sedláků kromě obilí pěstovali také

Kravaře - Vísecká rychta

Roubený rekordman od Bobřího potoka

chmel, jejich chmelnice však svojí rozlohou vysoko překra-
čovaly obvyklý průměr. Proto má rychta, stejně jako ostat-
ní stavby v kraji, vysokou třípodlažní půdu o celkové ploše
asi 650 m2, kde byly pro sušení chmele rozloženého na lís-
kách příznivé podmínky. Dobré prosychání umožňovaly
také dlouhé průduchy ve střeše. Na skladování usušeného
chmele bylo určeno pět komor v patře. Potomci Kernů hos-
podařili na rychtě až do roku 1945, kdy byly coby Němci
odsunuti. Po válce nebyla rychta obydlena, od kolektiviza-
ce v 50. letech 20. století jí využívalo místní JZD jako skla-
diště a prostory pro chov ovcí. Po rozsáhlé a nákladné re-
konstrukci byla na rychtě v dubnu 1986 zpřístupněna ex-
pozice věnovaná lidové architektuře a bydlení v severních
Čechách. Nejdůležitější a hlavní obytnou místností v pří-
zemí domu byla světnice, kde se jedlo, spalo, pracovalo ale
i úřadovalo. V této světnici, vedlejší výminkářské světnič-
ce (vejminku) a v černé kuchyni s pecí je vystaveno vše,
co bylo tehdy k životu potřeba. V přízemí lze ještě nahléd-
nout do spížní komory (kvelbu), nejstudenější místnosti
v domě, která sloužila ke skladování potravin. V bývalém
chlévě se dnes nachází expozice věnovaná praní a žehlení
prádla v dobách našich babiček a prababiček. V síni v pat-
ře je instalována výstava, věnovaná vývoji severočeského
domu, jeho základním znakům a stavebním technikám
(roubený, hrázděný a podstávkový dům), doplněná make-
tami, modely a fotografiemi. V komorách a horních světni-
cích jsou pak představeny tradiční způsoby obživy obyva-
tel na Českolipsku, jako chmelařství, obilní hospodářství,
chov dobytka, zpracování lnu a tkalcovství, tesařství atd.
V celém patře je soustředěn reprezentativní výběr malova-
ného nábytku z období od konce 18. do poloviny 19. stole-
tí. Malovaný nábytek byl nezřídka součástí věna přede-
vším bohatých nevěst, chudší se musely spokojit s truhlou.
Prohlídkou rychty jsem nakonec strávil skoro dvě hodiny
a kdo ví, jestli bych jí někdy navštívil, nebýt toho psího
počasí a pozměněné trasy výletu.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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Z HISTORIE... 15. HISTORICKÉ DOLOVÁNÍ V NAŠEM KRAJI

Pokračuji dalším povídáním o historii Podbrdska, tentokrát o kutání v Obecnici a blízkém okolí sa-
mozřejmě s citacemi knihy Karla Valty Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku (původní
text proloženým písmem).

Dnes se ještě podíváme na jak se kutalo na šachtách,
šachticích v okolí. Bývalo zvykem, že staří horníci neboli
kovkopové při hledání rudy často zakládali šachtice bez
jakéhokoliv plánu, a hlavně nezanechávali mapy a zázna-
my o svých díle. Dílům dávali různá jména, po čase ale na
opuštěných dolech pracovali jiní a ti dílům dávali zase svo-
je názvy. O některých šachtách se lze dozvědět z „Fišerovy
mapy Dědičné štoly z roku 1726, z Altnerovy polohopisné
mapy z roku 1750 nebo Leibwurtzovy důlní mapy Příbram-
ska z téhož roku aj. Například v období 1553–1573 jsou
v našem okolí zaznamenány například doly Bohaté potěše-
ní (na Haselberku u Obecnice, v letech 1556-74 vytěženo
66hřiven a 1lot stříbra, Dar Boží na Haselberku u Obecni-
ce, Jan, erbštola u Dušník a mnoho jiných. Střediskem
dolování však byly Březové Hory, kde v břidličném pásmu
bylo mnoho šachet a šachtic. Vrátím se k našemu okolí.
Na Květné (kdysi byla nazývána „Bohatá Květná“),
na místě, kde bývalo několika šachtic, se pracovalo již
v dávných dobách (okolí bývalé příbramské skládky).
Roku 1750 hnali Jánskou štolu od Dušník směrem
na Květnou, ale zde se objevovalo bohužel jen železo.
V nové době počal zde erár kutati r. 1858 na několika mís-
tech, nalezeny však byly vždy jen couky železné. Na základě
těchto kutacích prací založena 1867 šachta Květenská,
o něco později odvodňovací štola 713,6 m dlouhá, která
byla 1874 dokončena. V roce 1885 byly práce na Květné
zastaveny.

Další naší zastávkou bude Skorotín, zaniklá obec stáva-
la 3 km severně od Příbrami, 1,5 km severovýchodně
od Trhových Dušník. Památkou po bývalé obci Skorotín
je stejnojmenná hájovna při okraji lesa, severněji nad ní
jsou zbytky tvrziště v podobě příkopů a náspů. Kutiště se
nazývalo Johaneser Zug. V 18. století se zde dobývala že-
lezná ruda. Další zmínka se bude týkat Dominikálních
Pasek a Německých pasek (což je bývalý název Kardavce),
které vznikly v 17. století, když Bechyňové z Hluboše zača-
li těžit a tavit železnou rudu. V hamrech pracovali větši-
nou němečtí kováři a cvokaři. Ti si dlouhou dobu uchovali
mateřskou řeč a zůstala po nich v okolí některá jména,

např. Simr, Saksl, Kresl, Steiner apod. O dolování v okolí
Sádku svědčí i zpráva, že v roce 1539-40 bylo povoleno
dolovati Wolfovi Krajíři z Krajek nejenom v Sádku, ale
i v Drahlíně a Německé Lhotě. Kutací šachta Sádecká byla
ražena v roce 1859 za příčinou prozkoumání území na se-
ver od Lilky a v roce 1866 byla hloubena hlavní Sádecká
šachta, která měla vyhloubeno až 250 metrů a bylo zřízeno
dvanáct pater. Pracovalo se na ní třicet let, až koncem
května 1889 byl důl zastaven a čtyři roky poté byla zbou-
rána i budova Sádecké šachty.

Přes Podlesí, kde se vyskytovaly šachty Jarošovka a Fer-
dinandka se dostáváme na Lazec. O dolování u Lazce se
činí zmínka roku 1533 ve starém Berkbuchu, kde je zapsá-
no: „Jiřímu Wejpartovi propůjčeno staré opuštěné dílo pod
vesničkou Lazcem, Svatý Mikuláš zvané…“. Pomocná ku-
tací šachta Lazecká byla zaražena v září 1884, za tři roky
byla již padesát metrů hluboká. Za další čtyři roky se prá-
ce na ní musely zastavit, kvůli vyrubání rudného pole,
špatnému větrání, průsaku vody z Litavky a sesunutí
boků šachtice. Ukončíme toulání po okolí v Kozičíně. Do-
lování u Kozičína je starého původu. Je zapsáno, že v roce
1793 se přestalo dělati na železné štole Josefské u Kozičí-
na. Nad Kozičínem byla stará kutací díla, v nichž se objevi-
ly stříbronosné rudy. Ve staré kutací šachtě zaražené 1867
byl v hloubce devatenácti sáhů příčnou chodbou naražen
couk železné rudy. Do šachty však vnikalo veliké množství
vody, která se musela odčerpávat. Proto zarazili na jižní
stranu ke Kozičínu hlavní šachtu a současně se ona zmí-
něná zasypala. I nadále byla voda velikým problémem.
Někdy vystoupala voda v několika dnech až na šedesát
metrů. Protože výlohy tamního dolování činili přes čtyři sta
tisíc korun při nepatrných výsledcích, proto bylo od dalších
prací v roce 1881 upuštěno.

A tím ukončíme putování po šachtách a šachticích v na-
šem okolí. Dalo by se psát o dalších, koho takové informa-
ce zajímají, jistě si prameny najde na internetu nebo
v archivu. My se příště zase podíváme někam do historie
našeho podbrdského kraje.

bs

V ý s t a v a  o b r a z ů
Magdalena Kolářová (Vázalová)

15.  1.  – 31.  3.  2022

Oblastní nemocnice Příbram
Galerie je umístěna v přízemí nového pavilonu C

v hlavní komunikační chodbě mezi prostorem recepce a vstupem do budovy D
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Poj	me se podívat, co se u nás událo za uplynulý měsíc.
Účastnili jsme se regionálních přeborů. Do poslední chvíle
jsme nevěděli zda se nám povede a zda nám situace dovolí
uspořádat 11. ročník Vánočních turnajů. Te	 s odstupem
jsme velmi rádi, že se to povedlo a snad i s kladným ohla-
sem. Dále jsme také odehráli další zápasy v našich soutě-
žích.
Regionální přebory dospělých 2021/22:

(pokračování na str. 15)

Dvouhry děti „registrovaní“:
1. místo – Alena Samková, Slavoj Obecnice
2. místo – Jan Strniště, Slavoj Obecnice
3. místo – Michal Lobodáš, Sokol Příbram
Dvouhry děti „neregistrovaní“:

Honza Herink novým přeborníkem okresu a shrnutí 11. ročníku vánočních
turnajů v tělocvičně MZŠ Obecnice!

V celkovém počtu 5 lidí jsme se  8. 1. 2022
zúčastnili Regionálních přeborů dospě-
lých konaných v Rožmitále p. Třemší-
nem. Nutno podotknout, že v každé ka-
tegorii se nám povedlo dostat mezi nej-
lepší tři.
DVOUHRA MUŽŮ: Máme obrovskou
radost, že již třetím rokem po sobě zů-
stává titul přeborníka okresu v Obecni-
ci! Nebyl to tentokrát Radek Srch, který
se přeborů neúčastnil, ale překvapivým
vítězem se stal Honza Herink. Honza
prokázal pevné nervy v několika těž-
kých koncovkách svých zápasů a ve finále si poradil se
Sýkorou ze Sokola Příbram. GRATULUJEME!
DVOUHRA ŽEN: Na krásném třetím místě se umístila
naše velká naděje do budoucna, Alena Samková.
ČTYŘHRA MUŽŮ: V systému na jednu porážku se až do
finále podařilo dojít naší dvojici Honza Herink – Pepa
Vacura. Tam sice nestačili na pár ze Sokola Příbram i tak
je, ale 2.místo skvělým výsledkem a reprezentací našeho
oddílu.
ČTYŘHRA MIX: Zde nás zastupovala dvojice Alena Sam-
ková – Pepa Vacura. V průběhu turnaje se nenechali ni-
kým zaskočit a právem se tak stali Přeborníky okresu!

Vánoční turnaje v tělocvičně MZŠ Obecnice

Turnaj dětí 28. 12. 2021
Štafetu turnajů odstartovaly děti. Konkrétně 16 dětí bylo
rozděleno do dvou kategorií: „registrovaní + starší“
(8 dětí) a „neregistrování + mladší“ (8 dětí). Hrálo se nej-
prve skupinovým systémem. Poté následovalo play off, kte-
ré určilo konečné umístění. Nezapomnělo se ani na již tra-
diční „Obecnickou obíhačku“ u které jsme se opět skvěle
bavili.

1. místo – Filip Rendl,
Malá Hraštice
2. místo – Mára Štamberk,
Obecnice
3. místo – Vojta Vöröš,
Obecnice

Turnaj žen 28. 12. 2021
Díky nové tělocvičně a 8 stolům mohl turnaj žen startovat
ve stejný čas jako turnaj mužů. Zahrát si jich přišlo 12.
Na začátku byly rozděleny do dvou skupin po 6. Z nichž se
postupovalo dále do pavouka, kde se hrálo o konečné umís-
tění. Při vyhlášení každá z žen obdržela památeční diplom.
Neopomněli jsme ani naší Obecnickou obíhačku a udělení
titulu OBECNICKÉ PLÁCALKY, který připadá nejlepší
obecnické hráčce ☺.
Turnaj žen 28. 12. 2021:
1. místo – Hana Durdilová , Malá Hraštice
2. místo – Iva Krátká, Obecnice
3. místo – Klára Vöröšová, Obecnice
Obecnická plácalka 2021:
Iva Krátká – Obecnice

Turnaj muži 28. 12. 2021
Stolně-tenisový maratón byl ukončen turnajem neregis-
trovaných hráčů. Sešlo se celkem 16 hráčů nejen z Obecni-
ce, ale i z okolních vesnic, měst a zemí. Díky jednomu
účastníkovi z Norska se můžeme pyšnit i mezinárodním
turnajem☺ .Turnaj byl zprvu společný, kde ze 4 skupin
první dva postoupili do play off o první tři místa a ostatní
se utkali o tzv. obecnického dřeváka. Po celou dobu turna-
je opět vládla perfektní atmosféra.
Turnaj muži 28. 12. 2021:
1. místo – Jiří Hess, Malá Hraštice
2. místo – Miroslav Konopásek, Malá Hraštice
3. místo – Petr Touš, Obecnice
Obecnický dřevák 2021: Marek Doležal
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TJ Slavoj Obecnice – Rebel Sázava 2 : 4
20. 12. 2021 (0:2, 1:2, 1:0)
Branky Tresty
Martin Kovács (L. Procházka) Josef Kubista - hákování, 2 min
Tomáš Střeska (Milan Staňo) Petr Juhász - vysoká hůl, 4 min

Jan Střeska - podrážení, 2 min

HC Bubák Chlum – TJ Slavoj Obecnice 1 : 6
5. 1. 2022 (1:0, 0:2, 0:4)
Branky Tresty
Karel Máša (Martin Kovács) žádné
Petr Juhász (Martin Kovács)
Jiří Moser (Václav Vylita)
Libor Procházka (Karel Máša)
Jiří Moser (Jaroslav Střeska)
Jiří Moser (František Větrovský)

Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice 3 : 3
7. 1. 2022 (1:1, 1:2, 1:0)
Branky Tresty
Jiří Moser (Josef Kubista) Tomáš Střeska - faul kolenem,
Libor Procházka (Karel Máša) 2 min
Josef Kubista (F. Větrovský) Petr Juhász - nedovol. bránění,

2 min
Karel Máša - hákování, 2 min

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Více informací naleznete na našem webu:
http://obecnice-hokej.cz nebo na Facebooku:
HTTPS:/…PG/TJSLAVOJOBECNICE/ABOUT/

Rozpis – leden 2022
pátek 28. 1. od 20.25 h. Slavoj Obecnice – Huroni Vršovice

Rozpis – únor 2022
neděle 6. 2. od 16.30 h. Genemusic – Slavoj Obecnice
neděle 13. 2. od 18.25 h. Slavoj Obecnice – Bubák Chlum
pondělí 21. 2. od 18.30 h. Rebel Sázava – Slavoj Obecnice
pondělí 28. 2. od 18.30 h. Slavoj Obecnice – SG Štětkovice

J. Střeska

Pohár - Skupina A
Poř. Tým Z V R P Skóre Body TM

1. HC Rebel Sázava 6 6 0 0 43:19 12 55
2. HC Genemusic 6 3 1 2 54:25 7 12
3. HC River Boys Zvírotice 6 3 1 2 31:20 7 55
4. HC Kačeři Příčovy 6 2 3 1 18:16 7 44
5. Stará garda Štětkovice 6 2 2 2 28:22 6 24
6. TJ Slavoj Obecnice 6 2 1 3 22:32 5 32
7. HC Bubák Chlum 6 1 2 3 19:28 4 24
8. HC Huroni Vršovice 6 0 0 6 13:66 0 12

Stolní tenis (dokončení ze str. 14)

Turnaj registrovaných 30. 12. 2021
Tradičně velikou kvalitou se může pyšnit turnaj registro-
vaných. Tentokrát se jich do Obecnice sjelo celkem 34.
Vypsány byly dvě soutěžní disciplíny, dvouhra a čtyřhra.
K vidění byl stolní tenis vysokých parametrů. Z obecnic-
kých se ve dvouhrách nikomu nepodařilo dostat mezi nej-
lepší tři. Až ve čtyřhrách zaznamenali naše barvy úspěch
a to rovnou dvojitý.
Dvouhry:
1. místo – Tomáš Voříšek, Německo – TTC Fortuna Passau
2. místo – Libor Stacho, Sokol Mníšek p. Brdy
3. místo – Zdeněk Fryš, Sokol Unhoš�
Čtyřhry:
1. místo – L. Stacho, M. Drbohlav, Sokol Mníšek p. Brdy
2. místo – H. Herink, Z. Petráň, Slavoj Obecnice
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“

Oddíl stolního tenisu Slavoje Obecnice tímto děkuje obci
Obecnice a všem kdo jakkoli pomohli s pořádáním turnajů.
Dík pak patří především Vám, kdo jste si přišli zahrát
a pobavit se. DĚKUJEME!

Zdeněk Petráň
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Hokejový tým Slavoj Obecnice z r. 1986. Zleva stojící - trenéři P. Kasl, O. Srch, J. Neliba, V. Vimr, M. Hošek,
B. Šefl, Z. Uzel, J. Šourek, Z. Míka; klečící - L. Srch, J. Průša, J. Kubín, M. Srch, L. Kopecký, J. Šejna (Příbram),
P. Kasl; ležící - S. Mezera (Příbram).

Hokejový tým Slavoj Obecnice z r. 1983. Zleva stojící - J. Průša, J. Neliba, V. Mezera, J. Kubín, J. Zelenka,
J. Peták (Lhota), Z. Míka, ?, J. Bosák, V. Vimr; klečící - J. Šourek, ?, Z. Uzel, J. Kubín, J. Kadlec, B. Sladký;
ležící - J. Stočes a L. Rozsypal.


