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Obecnický
ZPRAVODAJ

Nad loukou pod Osečí zafoukal větřík a z jeřabiny
v remízku nadzvedl ztracené ptačí pírko. Plulo vzdu-
chem nad brdskými loukami, tu si sedlo na květy zvon-
ku, tu na osamocený kámen, zase se zvedlo a odletělo
někam na Lhotu. I to poklidné prázdninové odpoledne
plulo líně nad Obecnicí, jak to taková odpoledne dělávají.
Jen tu a tam se do poklidu ozval radostný dětský křik
z koupaliště, který byl přerušen hlukem pracovitých
vesničanů i majitelů rekreačních domků a chatek.
Prázdninový den se pomalu sune a život se jakoby zklid-
nil. Pravda jak pro koho. Hasiči mívají trochu víc sta-
rostí, když se něco v okolí semele, jiní mají starost
s prázdninovým programem pro děti z okolí, jiní připra-
vují oslavy a jiní relaxují. Někteří odcházejí do lesa, ale
ne na čekanou. I když bývají také v očekávání, cože si
to ti ochotníci letos nacpali do hlaviček, co provedl ten
rejža z Jiráska a jeho slavné Lucerny a herci se stresu-
jí, aby nepršelo, aby nezapomněli text, přijít na scénu
nebo doma kostým. Pravdou však je, že diváci se právě
na takové situace těší. A tak je jistě potěšilo, že nezod-
povědný kulisák neupevnil křeslo pro kněžnu na podes-
tu a hrabě dvořan, donucený sednout si na něj místo
kněžny, se s ním zřítil a ladně dopadl na podestu nožky
nahoře. Diváci šílí, na Vyšehradě nadskakuje náhrobní
deska na hrobě pana Jiráska. To jak se směje. Ovšem
pan herec ochotník z této situace ladně vybruslil. Pra-
vil kněžně: „Jasnosti, to zde bylo jistotně nalíčeno na
vás. Bude se muset vyšetřit, který z rychtářů křeslo
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stavěl a ten musí být patřičně potrestán.“ Poté křeslo
postavil a jelo se dále... Pohotový dvořan Jára. Lesní di-
vadlo na Skalce je tradiční součástí prázdnin a generace
ochotníků z Obecnice i okolních vesnic přináší pravidel-
ně na jejich začátku radost nejenom sobě, ale hlavně
svým věrným divákům. A ty, jak už jsem řekl, nejvíce
potěší záseky, minely, zarážky, plky a žblepty nás ochot-
níků. Letos jsem byl děravou pamětí odměněn já sám.
Vždy� já jsem v Lucerně zapomněl na lucernu. Na dvo-
řanovu otázku, jak to, že mlynář, ač poddaný je tak
vzpurný, jsem odvětil: „Vzpurný to je, ale s tou podda-
ností, no, má svobodný mlýn, robotu nemá, ale má ješ-
tě... má ještě něco. Dvořan Jára pomohl: „A čímpak si
budou svítit na cestu?“ Mně to naskočilo a zařval jsem:
„Jo má ještě lucernu.“ To už pochopili všichni, že pan
Jirásek hru takhle nenapsal. Prý si někteří diváci mys-
leli, že to dělám schválně, aby byla legrace. No jak bych
to řekl. Ono to jen někdy vypadá jako schválně, už pro-
to, že myšlenky v mé hlavě jsou jako to ztracené ptačí
pírko. Lehce poletují nad brdskými loukami pod Osečí,
ba i při bezvětří. Občas odlétají kamsi ku Lhotě, když
jsem v lesním divadle, tak mizí až kamsi k Příbrami.
Poté se není co divit, že člověk čeká na východní vítr,
aby jako to pírko, co se vrátí od Lhoty k Obecnici, se
myšlenky vrátily zpět do mé hlavy. Nebo musíte mít dob-
ré kolegy, kteří vám napoví. Proto vám přeji zdárný
návrat myšlenek, manželek, manželů, dětí, babiček,
dědečků... nebo nějakou nápovědu.                           bs

Obecní úřad v Obecnici

V á s  z v e  n a

OSLAVY 620 let založení obce

a sjezd rodáků

26. - 27. července 2014 v Obecnici

PROGRAM OSLAV na str. 12 Obecnického zpravodaje

Obecnice, 1911

Sočástí zpravodaje je příloha

k výročí 620 let založení obce
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Trochu historie k letošnímu 620. výročí Obecnice
O obecnickém skautingu

Dostávám se k další kapitole Junáka – Skauta v Obecni-
ci. Ta začíná v roce 1968. Po násilném přerušení činnosti
v roce 1949 se znovu skautské hnutí zvedlo a začalo žít
chvíli normálním životem. Tuto dobu si již z vlastní zkuše-
nosti pamatuji, já sice z Příbrami, ale obecničtí skauti ji
mají v paměti i díky zápisům v kronice. Takhle o tom psal
Jirka Smrček – Riki: Skutečně pohotoví junáčtí pracovníci
z pražského střediska Psohlavců v čele s bratrem Zikánem
– Bobrem, zřídili informační junáckou službu v Praze, aby
všichni, kteří chtěli pokračovat ve skautské činnosti měli
kam se obrátit. Byla to velká služba zejména skautskému
hnutí na venkově. Taktéž v naší obci jsme se rozhodli po
dvaceti letech obnovit znovu činnost junáckého oddílu,
která byla přerušena 23. listopadu 1949. Po zjištění, že se
v naší obci nachází dost podkladů, příruček, i schopných
vedoucích, sešli se 24. dubna 1968 bratři Jirka Smrček –
Riki, Jarda Vyšín – Tygr a Lá�a Roztočil – Orlík a rozhod-
li se podat přihlášku k obnovení oddílu. Jako rada starších
se rozhodli, že funkci vedoucího oddílu bude zastávat bra-
tr Riki. Za rádce družin byli navrženi br. P. Hain – Kim, M.
Chlupsa – Dan, K. Krotil – Kuna, které jsme znali z denní-
ho života i z jejich práce v Pionýru. Po několika instruktá-
žích rádců byl proveden dotaz v místní devítiletce, týkající
se zájmu o život v Junáku. Zájem byl značný a proto jsme
všechny zájemce pozvali na seznamovací schůzku v sobotu
18. května 1968. Ke klubovně, kterou jsme zatím získali

zapůjčením od lesní správy, přišlo celkem 23 chlapců.
Všem, kteří měli zájem, jsme vysvětlili co to vlastně skau-
ting je. Po ukázce několika her byly ustaveny tři družiny
Rackové, Jeleni a Medvědi.

V dubnu 1968 byla obnovena činnost ve všech okrscích
a oblastech, do kterých se přihlásila většina středisek,
ve kterých byla násilně přerušena činnost v roku 1949.
Po celou dobu existence Junáka od dubna 1968 do září 1970
bylo junácké hnutí podporováno širokou veřejností, pod-
niky a lidosprávou (ONV, MěNV). Po třech měsících exis-
tence se konaly o letních prázdninách stovky táborů.
Odrazovým můstkem se stal III. sněm, který se konal 23.
a 24. listopadu 1968 v Praze. Začal vycházet časopis pro či-
novníky Skauting, později nazvaný Junácký činovník. Pro
děti vycházel časopis Skaut – Junák. Na III. junáckém
sněmu byly schváleny stanovy Junáka a s malými změna-
mi platí i dnes.

V průběhu let 1968-9 nastoupilo třináct tisíc činovníků,
aby mohli vychovávat a vést vlčata či skauty. Z ničeho se
podařilo zorganizovat a připravit 1230 junáckých táborů
ve všech koutech republiky, které měly velmi dobrou úroveň.

I při této slibně se rozvíjející kariéře byla 15. 9. 1970 čin-
nost Junáka ukončena. Až do roku 1989 museli skautští
vůdci a činovníci pořádat schůzky oddílů a družin pod hla-
vičkami turistických oddílů, Svazarmu, nebo jako volná
sdružení. Z různých podkladů bs – Prcek

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 16. 6. 2014
Přítomno: 13 zastupitelů, omluven 1 zastupitel, 1 host
Volba komisí: návrhová: p. Moserová, p. Hronková - OZ souhlasí,
ověřovatelé zápisu: p. Petráň, p. Novotná - OZ souhlasí
Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Hronková -
bez závad
Informace starosty:
Proběhlo jednání v mateřské škole ohledně prázdninového pro-
vozu – bude otevřeno pouze poslední týden v srpnu, pro další
roky bude zajištěn částečný prázninový provoz ve spolupráci se
školkami ve Lhotě a v Drahlíně. Úbytek pitné vody začátkem
června, jež byl původně přikládán poruše vodovodního potrubí,
byl zapříčiněn napouštěním zahradních bazénů.
Paní Koukolová podala stížnost na Ministerstvo vnitra na po-
stup zastupitelstva při řešení sporu o pozemek za domem slu-
žeb. OZ bere na vědomí.
Informace o přijatých rozpočtových opatření č. 4, rozpočtové
opatření je přiloženo k zápisu (k nahlédnutí na OU). OZ bere na
vědomí.
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do obecních za-
stupitelstev v roce 2014. Je možné aby zastupitelstvo mělo 7 –
15 členů. Návrh je zachovat 15 členů, při tomto počtu zastupitelů
vzniká i 5 členná rada obce, která může reagovat na podněty ob-
čanů aj.okamžitě. OZ souhlasí s počtem 15 členů zastupitelstva.
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013, přednesla paní
Kadlecová – viz příloha (k nahlédnutí na OU). Hospodářský vý-
sledek obce je zisk ve výši 4 306 tis. Kč. Náklady obce činily
10 396 tis. Kč (náklady z činnosti 7 644 tis., finanční náklady
5 tis. Kč, náklady na transfery - dotace 2 747 tis. Kč)
- výnosy činily 14 701 tis. Kč (výnosy s činnosti 1 367 tis. Kč,
finanční výnosy 19 tis. Kč, výnosy s daní a popl. 11 553 tis. Kč,
výnosy z transféru 1 762 tis. Kč
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti obce je ztráta
1 082 tis. Kč

- v hospodářské činnosti obec provozuje obecní vodovod a kana-
lizaci a čistírnu odpadních vod
Hospodářský výsledek Masarykova základní škola – zisk
77 427,71. Kč
Hospodářský výsledek Mateřská škola a školní jídelna – zisk
3 907,73 Kč
V případě zájmu jsou účetní závěrky k nahlédnutí na OÚ.
OZ schvaluje závěrečný účet obce bez připomínek a výhrad.
Schválení účetní závěrky obce za rok 2013 – viz příloha
Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přílohu
k účetní závěrce, inventarizační zprávu, zprávu finančního výbo-
ru, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, zápis o výsled-
ku řídící kontroly, účetní závěrku předkládá paní Kadlecová.
OZ schvaluje účetní závěrku obce /všichni přítomní zastupitelé
hlasovali jednotlivě pro.
Prodej pozemku p. Z. Kraft, jedná se o pozemek č. 932/1 PK
v k. ú. Obecnice – cca 6 m2, pozemek je pod domem zájemce.
OZ schvaluje prodej pozemku za cenu 100,- Kč/m2.
Oslavy 620 let založení obce 26. – 27. 7. 2014 – na fotografickou
a video dokumentaci z oslav je zajištěn pan František Gahller,
budou připraveny pohlednice obce, program je již z velké části
zajištěn – hudba, fotbalové utkání, modeláři, ukázky hasičů,
skákací hrad a skluzavka pro děti (pronájem 7 000 Kč), pan fa-
rář k vysvěcení praporů, pamětní deska, koně s vozem, atd.
OZ bere na vědomí.
Diskuze: paní Hronková – žádost o řešení nepřehledné situace
na křižovatce u p. Šmída a p. Šefla. Bylo řešeno s policií, zákaz
stání tam být nemůže, k zvýšení bezpečnosti bude nainstalová-
no zrcadlo, zrcadlo bude osazeno i v křižovatce u kina. V obci
projíždí více policie, bude pokutovat parkování v křižovatkách
a nedodržování bezpečné vzdálenosti od křižovatky.
Usnesení: OZ souhlasí s usnesením (13x pro).
Zápis paní Markéty Švehlová upravil pro OZ red. bs



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc nám utekl jako voda, a tak opět nastíním události,
které se udály u vašich hasičů. Jak už jsem minule psal,
tak na naší hasičské zbrojnici máme v garážích nové pod-
lahy. A proto jsme museli upravit náš pracovní ponk, aby
nebyl vysoký a byl ve stejné výšce, jako máme poličku,
která je přišroubovaná na stěně. Po této úpravě začal sta-
vební ruch po celé hasičárně. A to hlavně tím, abychom
nejdříve odstranili staré vedení odpadů a vody. Na to ná-
sledně byly udělány nové rozvody vody i odpadů včetně
úpravy polohy hodin na vodu. Bohužel není zbrojnice při-
pojena přes uzavírací šoupě, a tak jsme museli zavřít vět-
ší část obce. To se nám naštěstí podařilo naplánovat na
dopolední hodiny, a tak to snad ani tolik nevadilo. Dnes
jsme ve fázi, kdy už v podstatě bourat nebudeme, ale jen
stavět, takže práce bude vidět.
Jak se už stalo tradicí, i letos jsme 24. června oslavili let-
ní Vánoce. Letos to vyšlo na úterý, a tak jsme slavili za
plného provozu Staročeské hospody. I tak jsme si tento
den náramně užili. Samozřejmě že nemohl chybět vánoč-
ní stromek, a hlavně „slavností večeře“ v podobě bram-
borového salátu a řízku. Dokonce nás došel navštívit
i Santa Klaus, který v podstatě všem zúčastněným rozdal
dárečky. Prý to, co mu zbylo od Vánoc.
V pondělí 7. července se naší obcí přehnala bouřka.
I když už jsme čekali, že pojedeme na čerpání sklepů,
opak byl pravdou. V 17:40 jsme byly zvednuti na požár
trafostanice. Nejdříve jsme dostali informaci, že se jedná
o trafostanici „U Poláků“. Vzhledem k tomu, že to tato
stanice nebyla, po upřesnění místa jsme se přesunuli
k trafostanici pod bytovkami. Tam už jsme potkali HZS,
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Prapor, který bude vysvěcen při oslavách 620 let založení obce
v sobotu 26. července 2014

MEMORIÁL FRANTIŠKA HOUSKY - 4. ROČNÍK
V sobotu 19. 7. 2014 – Soutěž hasických družstev v požárním útoku, netradiční štafeta, duely
družstev v požárním útoku systémem playoff.

a tak jsme se k nim připojili. Jelikož se situace uklidnila,
HZS odjelo domů, a my jsme počkali na energetiky, aby si
trafostanici zkontrolovali. Nakonec se zjistilo, že do tra-
fostanice natekla jen voda, a tak i my se mohli vrátit na
naší základnu.
Někteří z vás si určitě všimli, že už jsme začali častěji
s naší Tatrou jezdit na Drahlín. To proto, že opět dováží-
me vodu do tábora, který je umístěn před Drahlínem.
To jsou akce uplynulého měsíce. Te� už se všichni těšíme
na soutěž (19. 7.). A poté na oslavy založení obce.
Přeji všem krásné prožití dovolených a všech slu-
nečních dní. Petr Zima, velitel SDH

ŽENY

MUŽI
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Cesta žáků Masarykovy základní školy
Obecnice do Anglie

V letošním roce se naše škola opět zúčastnila poznávací-
ho zájezdu do Anglie. Chtěli bychom vám přiblížit průběh
naší cesty.

1. den: Náš výlet začal 1. 6. 2014, kdy ve večerních hodi-
nách přijel autobus, v němž na nás už čekali žáci a učitelé
z milínské školy, kteří se také zúčastnili zájezdu do Anglie.
Noční přejezd proběhl v klidu. Ráno, po 14 hodinách cesty,
jsme dorazili do Calajs, kde jsme se podrobili celní prohlíd-
ce a i s autobusem jsme najeli do Eurotunelu.

Po příjezdu byla naší první zastávkou katedrála sv. Pav-
la v Londýně. Po prohlídce jsme se pěšky přemístili na ná-
břeží řeky Temže, kde jsme nastoupili na parník. Přejeli
jsme do Greenwich, kde jsme si prohlédli slavnou obchodní
plachetnici Cutty Sark. Poté jsme se autobusem dopravili
na Meeting poind. Zde na nás čekaly náhradní anglické
rodiny, ve kterých jsme byli ubytováni.

2. den: Druhý den nás rodiny odvezly na Meeting poind
k autobusu, odkud jsme jeli do Porthsmouthu, přístavu, kte-
rý je vzdálený 160 km od Londýna. Přístav jsme si prohléd-
li a navštívili jsme lo� Victory, ve které jsme mohli vidět
život námořníků. Dále jsme šli pěšky na Spinaker Tower.

3. den: Třetí den jsme se pohybovali v části Londýna
Westminster. Jako další zajímavost jsme navštívili Lon-
dýnské oko. Dále jsme měli namířeno na Trafalgar Squa-
re, ale dozvěděli jsme se, že po ulici White Hall bude projíž-
dět královna, tak jsme tam počkali. Po průvodu jsme šli na
náměstí Trafalgar Square, kde jsme měli rozchod. Odtud
jsme pokračovali pěšky na Picadely serkls, kde je soška
Erose. Také jsme měli možnost zakoupit si spoustu suve-
nýrů. Poté jsme se všichni přemístili na zastávku Double
decker a jeli jsme do Přírodovědného historického muzea.

Shrnutí: Londýn je hlavní město Velké Británie, ležící
na jihovýchodě Země při ústí řeky Temže. Společně s městy
New York a Tokio je jedním z nejdůležitějších měst na svě-
tě. Je to velmi krásné město, plné úchvatných staveb.
Navštívili jsme tam spoustu známých památek, které jsou
proslavené na celém světě, jako je např. Big Ben, Tower
Bridge a další. Určitě velkým zážitkem pro všechny bylo
spatření anglické královny Alžběty II., která v dopoledních
hodinách projížděla Londýnem. Dalším velkým zážitkem
pro nás bylo Londýnské oko, z kterého jsme měli úžasný
výhled na Londýn. Příjemným zážitkem byl pobyt v rodi-
ně, kde jsme mohli poznat, jak Angličané žijí, a také jsme
měli šanci si s nimi popovídat. Myslím, že se toho většina
žáků obávala, ale nakonec jsme se všichni v pohodě domlu-
vili. Z celého zájezdu jsme byli velmi nadšeni, poznali jsme
mnoho nových věcí, prožili jsme zajímavé okamžiky a urči-
tě bychom tam ještě rádi zavítali.

Nikola Přibylová, Leona Štamberková,
Jitka Ptáčková, Lucie Suchánková, IX. tř.

Jak děti ze školní družiny zachránily
Pohádkový les

 Ve čtvrtek 12. června jste možná kolem 17 hodiny potka-
li průvod pohádkových postav, který se přesunoval k lesu,
kde čekaly na záchranu. Kdo je měl zachránit z moci zlého
čaroděje? Děti ze školní družiny. Měly prokázat, že znají
pohádky a vědí, jak řeší úkoly pohádkové postavy.

V lese děti nejdříve potkaly pohádkovou babičku, pomoh-
ly jí s dřívím a dostaly za odměnu dobrou radu. Králův
panoš přečetl listinu se žádostí o pomoc a zachraňování
mohlo začít. Král, Honza, princezna, Červená karkulka,
Bílá paní, strašidlo, čarodějnice, Sněhurka, trpaslík, vod-
ník, lesní víla a Rumcajs měli připravené úkoly, které děti
s přehledem plnily. Dostaly razítko do zachraňovací kartič-
ky, někdy navíc i sladkou odměnu (od Karkulky bábovku,
od čarodějnice perníček). Nakonec hledaly poklad, který
ukryli dva loupežníci velmi dobře. I tenhle úkol se podařilo
splnit. O poklad se všichni podělili, král poděkoval za zá-
chranu a všichni společně se vrátili do školy, kde oslavili
vítězství nad čarodějem při opékání špekáčků.

Radost měli všichni – malí i ti větší. Společná akce se
vydařila. Aneta Veverková, Jonáš Polák, VI. třída

ZAHRADNÍ SLAVNOST
se tentokrát konala v tělocvičně

Ve středu 25. června 2014 všichni žáci i učitelé pozorně
sledovali počasí. Na odpoledne byly hlášeny přeháňky
a mraky se proháněly už od samého rána. Radar prozradil,
že nad Obecnicí bude odpoledne opravdu deštivo, proto se
zahradní slavnost musela obejít bez zahrady a konala se
v tělocvičně.

Děti si pro návštěvníky připravily bohatý program plný
písní, pohádek, tance, básniček a prezentací. Účinkující se
velice snažili, aby podali co nejlepší výkon. Šikovné ma-
minky nachystaly vynikající pohoštění. Školní družina
nabízela ve svém stánku zajímavé předměty a pěkně naa-
ranžované květiny k zakoupení.

Zahradní slavnost se vydařila, i když v areálu zahrady
a za pěkného počasí by asi všichni byli spokojenější. Tak
snad příště.

Jak se vede pobočce taneční skupiny
DANCING CRACKERS v Obecnici?

Po tříměsíčním působení pobočky taneční skupiny
Dancing Crackers v Obecnici se dostavily první úspěchy.
Dne 18. 5. 2014 se tanečníci a tanečnice skupiny Dancing
Crackers (z celé republiky) setkali na zimním stadionu
v Benešově na akci E-motion, kde zatančili společně nacvi-
čenou choreografii. S celkovým počtem 342 zúčastněných
tanečníků a lektorů se podařilo dosáhnout nejlepšího čes-
kého rekordu, který byl zapsán do Guinnessovy knihy
rekordů.

Pod vedením lektora Marka Heřmana si děti secvičily
krátké vystoupení, které odtančily dne 14. 6. 2014 na Měst-
ských slavnostech v Příbrami. Akce se zúčastnil i zaklada-
tel skupiny Dancing Crackers Jaroslav Havelka, který si
společně s dětmi i rodiči zatancoval. Se svým programem
tanečníci sklidili obrovský potlesk.

Svým tanečním uměním žáci zazářili i na zahradní slav-
nosti Masarykovy základní školy Obecnice, která se pro
nepřízeň počasí konala v tělocvičně školy dne 25. 6. 2014.

Věříme, že se další školní rok roztancují se skupinou
Dancing Crackers i další žáci.

Hezké prázdniny všem, kteří mají rádi pohyb, přejí ta-
nečníci z Masarykovy základní školy Obecnice.

  Martin Bíza, tanečník, VII. třída
(pokračování na str. 5)
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Moje kočka
Moje kočka chytrá je,
do lesa mě sleduje.

Chodí za mnou jako pes,
projde se mnou celou ves.

Nechodí však na vodítku,
běhá, až se tají dech.

Koukám na ni a jsem v klídku,
i když leze po stromech.

Hlídá, abych byla blízko,
skáče vysoko i nízko.
Nikdy se mi neztratí,

vždy se se mnou navrátí.

Mám ji ráda a ona mě,
vždycky na mě věrně čeká.

Podívá se něžně, jemně,
ničeho se nepoleká.

Pavla Laňová, VII. třída

Náš kocour
Po zahradě poletuje

kocour jménem Mour,
kolem plotu manévruje,

hrabe spoustu nor.

Když si sednu na kamení,
on se na mě rozvalí,

vzpomene si na válení,
čeká, kdo ho pohladí.

Jeho chlupy předlouhé,
ocas jako smeták,
tahá stále špinavé.
Spásl by i květák.

Večer sedí na okně,
než mu dáme žrádla.

Pro něj šlápl bych do ohně.
Vše pro jeho „mrkadla“.

Když se tleskne nebo pískne,
on k nám hnedka přiběhne.

Někdy říkám: „Slez už ze mě!“
Sem tam drápek zasekne.

Tohle všechno je kocour náš,
mým životem mě provází.

„Kocoure, do skládání mi mňoukáš!“
Básník se loučí, s kocourem hrát si odchází.

Lukáš Kovařík, VII. třída

Můj kocourek
Naše kočka strakatá
měla jen dvě ko�ata.

Jeden z nich je Kristián.
Je to velký rabián.

Umí skákat ze stromu,
skončí na mém balkonu.

A ten malý filuta
na okno mi za�uká.

Jak ho spatřím po ránu,
mívám dobrou náladu.

Jen mu chystám dobrotu,
to hned přidá do kroku.

Potom leží v košíčku
zachumlaný v pelíšku.

Když zavolám „Kristiáne!“,
jenom těžko někdy vstane.

A pak zase v klubíčku,
poslouchá mou písničku.

Rád si hraje s bráškou venku,
já mám pokoj na chvilenku.

I mě má on hodně rád.
Je to dobrý kamarád.

Veronika Žofková, VII. třída

Loučení žáků MZŠ se základní školou v Obecnici
Jako každý rok se na Obecním úřadu v Obecnici konalo Rozloučení žáků MZŠ Obecnice se základní školou.

Tato tradiční akce se stala součástí každého školního roku a pro žáky je toto slavnostní rozloučení konečnou
vzpomínkou na léta strávená ve zdejší škole. A tradičně je jim věnována i básnička. A ta letošní?

Devá�ákům 2014

MZŠ OBECNICE  (dokončení ze str. 4)

Ahoj základko, ty školo naše milovaná i nemilovaná,
neměli jsme tě rádi po prázdninách,

hlavně zrána, to se nám vstávat nechtělo,
i když se zkoušet nemělo.

Jindy jsme tě zas měli rádi,
vždy� čekali na nás kamarádi

a hezké spolužačky, kamarádky
a ty naše krásné školní hrátky.

Ahoj základko, měli jsme tě rádi a také neměli,
když přicházeli jsme ráno v pondělí,

to byly časy někdy kruté a naše hlavy po neděli duté.
Jindy jsme se těšili na vůni tvých lavic, tabulí

a te� říkáme si, když něco končí, tak se nebulí.
Vždy� zůstávají v nás hezké vzpomínky,

ty vrátí se nám, až budeme tátové a maminky,
a my se také k tobě vrátíme,

to zkušenost je životem daná.
Tak ahoj základko,

ty naše obecnická školo... milovaná.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Slavnsotní předávání vysvědčení žákům z deváté třídy MZŠ na Obecním úřadě v Obecnici

INDIÁNSKÉ TÁBOŘENÍ

to počasí a klid vedlejší osady dovolí. Za všechny indiány
náčelnice Zpívající Tvář Katka.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Poslední setkání seniorů se konalo 18. 6. 2014. Povídalo

se s paní Vyšínovou o kronice naší obce. Toto povídání bylo
vždy velice zajímavé. Tímto bych také chtěla paní Vyšíno-
vé poděkovat za její ochotu nám tak pěkně vyprávět.
Na další setkávání se můžete těšit opět od září 2014. Může-
te se setkávat se svými přáteli, posedět v příjemných pro-
storách spolkového domu. Je zde možnost půjčování knih,
stolních her, ruční dílny, nebo si jen tak popovídat třeba
u čaje či kávy. Dle zájmu lze zajistit i menší občerstvení.
Čas a datum setkávání bude včas upřesněn.

V pátek 20. 6. 2014 se
areál spolkového domu
proměnil v indiánské tá-
bořiště. Děti si vyrobily
indiánské čelenky a po-
stavily jsme stany s po-
mocí rodičů. Náčelnice
Zpívající Tvář rozdávala
tomahavky a šípy pro
případný boj proti ne-
zvaným vetřelcům. Sa-
mozřejmostí bylo i bojo-
vé pomalování, aby ve-
třelec viděl s kým má tu
čest a že není radno si s námi zahrávat. Postavený byl
i totem, který si indiáni pěkně označili. Indiáni byli pořád
ve střehu a pečlivě hlídali každý kout naší osady Bělochů.
Mezi tím se rozdělal oheň a na něm se pekla velká hromada
bramboráků. Musím říci, že jsem poznala velkou trpělivost
sestry náčelnice, stařešiny i svou, protože pečení těchto vý-
borných placek pro celou osadu trvalo tři hodiny. Také si
pečení vyzkoušelo několik nebojácných indiánek, které
zjistili, že to není žádná legrace. Vše probíhalo dle našich
představ až na spaní ve stanech. Bohužel k naší smůle bylo
chladno a tak náčelnice Zpívající Tvář usoudila, že bude
vhodnější spát v prostorách spolkového domu. Také nám
ke spaní ve vnitřních prostorách dopomohli nepřátelé

z vedlejší osady, kde
zrovna zřejmě slavili
a dělali šílený nepořá-
dek. Na druhou stra-
nu jsem některé indi-
ánské jedince nemuse-
la přemlouvat, aby se
šlo spát dovnitř. I pře-
sto se vše povedlo a
děti měly obrovskou
radost. Náčelnice Zpí-
vající Tvář slíbila
dětem, že si přes
prázdniny stanování
zopakujeme (pokud se
sejdeme) a snad nám
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(pokračování na str. 8)

Dětský koutek SLUNÍČKO
Děti, které navštěvují dětský koutek,                 pracovaly

s modelovací hmotou. Za pomoci maminek a mojí jsme vy-
tvořili s dětmi docela zajímavé kousky. Při modelování se
peklo a dokonce jsme jednoho čuníka poslali do optiky pro
brýle. Tak te� nevím, zda se více vyřádili maminky nebo ty
děti. Každopádně zábava byla, děti si procvičily své prstíky
a projevila se jejich zručnost a fantazie.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO DĚTSKÉHO ČTENÁŘE
v knihovně

Poslední školní týden se v knihovně konalo vyhlášení
nejlepšího čtenáře a cena za nejlepší čtenářské deníky. Děti
za své práce dostaly menší ceny a diplomy. Po celý školní
rok docházela do naší knihovny školní družina. Děti zde
četly a vedly si čtenářské deníky, do kterých si poctivě za-
pisovaly a malovaly. Během školního roku se děti naučily
do knihovny chodit a k mému překvapení se i některé těši-
ly, až budou číst a zapisovat si do deníčku. Jsem moc ráda,
že tato spolupráce se školní družinou funguje a že se
v dnešní době najdou děti, které se na naše setkávání těší.
Tímto bych také ráda poděkovala paní družinářce Hance
a Pavle za jejch ochotu spolupracovat a docházet do naší
knihovny.

KURZ PRVNÍ POMOCI
Poslední kurz první pomoci s paní Jarkou Soukopovou

se konal 19. 6. 2014 od 17.00 hodin. Tentokrát bylo téma
poškození teplem a chladem, akutní stavy. Tento kurz byl
opět přínosný jako vše co se první pomoci týče. Zároveň
bych chtěla Jarce poděkovat za ochotu nám přednášet.

Katka Šefflová

Děti o prázdninách

Rozloučení se školním rokem
Děti, které navštěvují zájmový kroužek se loučily se škol-

ním rokem. Děti poseděly nad dvěma dorty a měly boule za
ušima. Probíral se plán na příští školní rok, co budeme
tvořit a možná zahrajeme i nějaké to divadlo. Zkrátka jsme
si užili pěkné odpoledne a už se na ně těším po prázdni-
nách. Také přeji všem dětem krásné prožití prázdnin.

Na letošní let-
ní prázdniny je
ve spolkovém
domě připraven
pro děti pro-
gram, který na-
bízí dětem různé
aktivity. Už na-
příklad proběhl
sportovní den,
karty a ruční díl-
ny. Jsem velice
ráda, že si některé děti najdou čas a přijdou se pobavit
mezi nás. Naposledy se vyráběl had. Zde je malá ukázka.

Tímto bych chtěla pozvat i ostatním děti aby si s námi
přišly vyzkoušet třeba nějaké to tvoření či míčové hry
v podobě vybíjené nebo badminton.
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29. 7. úterý čtení pohádek, kreslení
30. 7. středa výroba z moduritu (příspěvek na zajištěný

materiál činí 40 Kč)
31. 7. čtvrtek turnaj v karetní hře prší
4. 8. pondělí ruční dílny (přísp. na zajištěný materiál 10 Kč)
5. 8. úterý sportovní den
6. 8. středa skládání básniček
7. 8. čtvrtek ruční dílny (přísp. na zajištěný materiál 10 Kč)

25. 8. pondělí poznáváme les a přírodu kolem nás,
kreslení

27. 8. středa ruční dílny (přísp. na zajištěný materiál 40 Kč)
28. 8. čtvrtek sportovní den
30. 8. sobota rozloučení s prázdninami, soutěže, opékání

špekáčků.
Program je pokaždé od 9.00 do 11.30 hodin a odpoledne
od 12.30 do 15.00 hodin.
Rozloučení s prázdninami se koná od 14.00 do 17.00 hodin
ve spolkovém domě

Rozloučení s prázdninami
Zveme Vás na rozloučení s prázdninami, které se bude

konat v sobotu 30. 8. 2014 od 14.00 do 17.00 hod. ve Spol-
kovém domě v Obecnici.

Pro děti budou připraveny soutěže, střelba ze vzduchovky,
diskotéka, opékání špekáčků a nějaká odměna. Vezměte
sebou dobrou náladu a přij�te se pobavit se svými dětmi.

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
Od září 2014 je v plánu založení zdravotnického kroužku

pod vedením paní Jarky Soukupové. Ve zdravotním krouž-
ku děti získají informace o lidském těle, teoretické znalosti
a praktické dovednosti v poskytování první pomoci. V pří-
padě zájmu o tento kroužek můžete nahlásit své děti do
konce prázdnin na tel čísle 313 105 842, osobně v knihov-
ně nebo na tel. čísle 605 986 955. Popřípadě můžete zaslat
email na knihovna.obecnice@seznam.cz

V případě realizování zdravotního kroužku se mohou
děti účastnit soutěže v poskytování první pomoci, kterou
pořádá každý rok ČČK v Příbrami.

Kurz s Blankou
Na další kurzy se opět můžete těšit od září. Již od te� se

můžete hlásit v knihovně, nebo telefonicky na další kurzy
nebo dát vědět o jaké kurzy by byl zájem. Telefonní číslo do
knihovny je 313 105 842 nebo 605 986 955.
Zde je nabídka kurzů: Korálkování, decoupage, pedig, pa-
pírový pedig, ovčí rouno, dekorace, enkaustika, fimo, ma-
lování pravou hemisférou, práce s papírem, automatická
kresba,výroba mýdel.

Změny provozní doby o letních prázdninách
ve spolkovém domě a v knihovně
Od 1. 7. 2014 doošlo ke změně provozní doby ve spolkovém
domě a knihovně. Nová provozní doba je denně od 7.00
do 15.30 hodin. Do knihovny můžete docházet každý den
v této době. Od září bude provozní doba stejná jako doposud.
11. 8. – 22. 8. 2014 bude knihovna uzavřena z důvodu
dovolené. Děkuji Šefflová

Program pro děti  o letních prázdninách
ve Spolkovém domě
(dokončení ze str. 7)

Divadelní soubor „SKALKA“
Letošní klasická hra Lucerna od autora Aloise Jiráska

se dle hodnocení diváků líbila a povedla se. Režisér Pepa
Hudeček dokázal jako každý rok, vybrat obsazení postav
skoro ideálně. Pravdou je , že znalci, kteří Lucernu znají
z divadelních představení profesionálních souborů nebo
z úspěšného zfilmování, by mohli mít připomínku, že věk
leckdy neodpovídá. Občas se musí zamhouřit oči, ochotníci
totiž hrají ve složení, které jim dovolí počet ochotných
amatérských herců. Proto rychtáři vypadali dost mladě
a jiné postavy dost zkušeně. Zajímavostí třeba bylo to, že
paní kněžna vypadala velmi dobře a svěže a to prosím již
tuto roli hrála v roce 1986. Další zajímavostí byl i jeden
z mladých rychtářů Votruba – Vojta Vítek, ten hrál v roli,
kterou si zahrál v roce 1965 jeho dědeček. Je vidět, že lesní
divadlo na Skalce a Divadelní soubor Skalka skutečně mají
svou historickou tradici. Sehráli jsme šest představení,
která dle mých propočtů shlédlo kolem dvou tisíc diváků.
Celé představení včetně scény, výkonů ochotnických her-
ců, režie, hudby, osvětlení i ostatních doplňkových činnos-
tí, které se okolo divadla vyskytují, vytvořilo pro věrné
diváky krásné představení. Důkazem byl i veliký potlesk
a na některých představeních i mezi výstupy.

Pan Jirásek hru psal v jiné době, ale i v té dnešní hra
k divákům promlouvá. Občas se smějí na místech, kde to
ani my herci nečekáme a dochází nám to až při diváckém
smíchu. Bouři veselí vyvolá třeba jen zmínka o „černobýlu
za pasem“ nebo rčení „furiante nehraj si na zemana“.

(pokračování na str. 9)
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Divadelní soubor „SKALKA“
(dokončení ze str. 8)

Jak jsem sliboval v programu ke hře, nějaký ten pře-
brept jsme také vytvořili. Ba i herečky, které jsou známy
svou perfektní pamětí, vytvořily krásné české výrazy.
Například Klá-
sek by pomyslně
hrál na klarinet
ve mlýně u mlíč-
nice místo u
moučnice, letoš-
ní „mistr skle-
róza“ by nechal
za scénou všech-
ny rychtáře a
mlynář by kněž-
ně na cestu asi
svítil místo lu-
cerny baterkou,
tu by potřebova-
la i nápověda,
jak bylo zjištěno, beze světla nevidí do nápovědní knihy.
A těžko zachrání ty zapomnětlivé na scéně. A tak dále.
Ovšem to jsou jen malé doplňky k obveselení diváků, te�
už jen samá chvála. Od diváků ba i odborných se dobře po-
slouchala, a tak já vyslovím jen to, co jsem vyslechl.

Nejenom z mého pohledu je potřeba ocenit práci našeho
milého režiséra Pepíka Hudečka, ten dovedl svým typic-
kým lidským přístupem nás ochotnické herce k výkonu,
který se divákům zamlouval. A sám připravil i hudební
doprovod ke hře, který opravdu seděl.

Osvětlovač Radek Šeffl se zapracoval velmi rychle a kva-
litně a ve spolupráci s Jirkou Kryllem nahradili dlouhole-
tého našeho dvorního osvětlovače Karla Švajdlera, které-
mu všichni ze souboru přejeme co nejpevnější zdravíčko.

Na pěkné scéně a kulisách se pod vedením Bohouše Svo-
body podíleli hlavně Pepa Béda Hudeček a Iveta Urbánko-
vá, ale i Slávka Kryllová, zkušená i ta mladší, a další ze
členů souboru. Ochotníky herce i ostatní, kteří se podíleli
na letošní úspěšné a pěkné hře, už jednotlivě nebudu hod-
notit. Hráli jste skvěle, leckdy nebylo ani znát, že hrajete
jako amatéři ve svém volném čase. Váš výkon byl velmi
profesionální a věrným divákům i těm, kteří vás viděli po-
prvé, jste se moc líbili. Přijdou prý znova i příští rok. A tak

naše posezení po posledním představení bylo jen tou krás-
nou tečkou za úspěšnou sezónou našeho souboru Skalka.

Apropó, za článek kritiku nepřijímám... ☺ ☺ ☺
Bohouš Svoboda
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 LÉKAŘ A VY  •  Když je na toaletu zatraceně daleko...
Průjem můžeme definovat jako zvýšení objemu

a snížení tuhosti stolice spolu se zvýšením frek-
vence vyprazdňování nad 3x denně. Může být spojen s ne-
volností, křečemi v břiše, zvracením a dalšími příznaky.
Rozdělit jej můžeme na akutní, přicházející náhle a chro-
nický, trvající více než dva týdny. Dál na infekční, způso-
bený viry, bakteriemi, parazity nebo toxiny a na neinfekč-
ní, který zahrnuje celou řadu příčin. Zcela jednoznačné
odlišení, zda se jedná čistě o následek dietní chyby, nebo jde
o jinou příčinu, není snadné, protože několik faktorů může
působit současně. Vždy jde o větší nebo menší míru prav-
děpodobnosti a snažíme se zjistit, zda stejnou stravu jedlo
více lidí, zda mají podobné potíže atd. Roli hraje i individu-
ální snášenlivost potravin, někdy nejde jen o typ potravi-
ny, ale i její množství. Ani odpově� organismu není stejná.
Záleží totiž na věku, stavu hydratace (zavodnění) pacien-
ta, psychickém stavu, současných chronických onemocně-
ních atd. Orientační může být váhový úbytek cca nad 5%
výchozí váhy. Pokud je nemocný v dobré tělesné kondici,
před zažívacími potížemi netrpěl žádnou chorobou, nezvra-
cí, nemá vysokou horečku a je schopen přijímat tekutiny,
lze cca 2 dny vyčkat, zda se stav bude zlepšovat. Varovným
příznakem může být nějaká příměs ve stolici, zejména krev,
ale i to může souviset jen s prostými haemorhoidy a nemu-
sí se jednat o žádné závažné onemocnění střev. Stanovení
diagnózy „ střevní chřipka“ je rovněž založeno jen na jisté
míře pravděpodobnosti. Je větší, pokud můžeme vyloučit
dietní chybu, nemocný má celkové chřipkové příznaky
(bolesti svalů, teplotu...) a podobné potíže jsou mezi ostat-
ními lidmi v okolí. Rozhodně se vyplatí v době epidemií ne-
navštěvovat místa s výskytem většího množství osob a do-
držovat běžná pravidla hygieny. Rotavirová gastroenteriti-
da je infekční onemocnění dětí a ve věku do pěti let jej pro-
dělá až 95% dětí. Onemocnění může probíhat jako banální
průjem, ale právě tak může vést velmi rychle k dehydrataci
a nutnosti dítě hospitalizovat. Nemocí dospělých je tzv.
dráždivý tračník neboli střevní neuróza. Projevuje se čas-

tým nucením na stolici,
kolikovitými bolestmi
břicha, nadýmáním. Pří-
činou onemocnění je
stress a neschopnost se
s ním popasovat. V rozvi-
nutých společnostech po-
stihuje až 30% lidí. Neza-
nedbatelnou příčinou potíží může být i alergie na potravi-
ny a nezáleží na zkonsumovaném množství. O tom by moh-
li důvěrně povyprávět lidé s tzv celiakií. A protože je doba
dovolených, nelze neuvést zažívací potíže při cestován
do daleké ciziny. Obecně platí „převař, uvař, oloupej nebo
na to zapomeň“. V exotických oblastech ale pozor na pit-
nou vodu. Kupovat by se měla jen balená voda ve spolehli-
vých obchodech a uzávěr musí být neporušen. Balenou
vodu používejte i na mytí ovoce a zeleniny a zapomeňte
na led do nápoje a ledovou tříš�. V posledních letech se bo-
hužel stává a nikoliv ojediněle, že mladé dívky používají
látky na vyvolání průjmu jako cestu ke snížení tělesné
váhy. Představa je to samozřejmě mylná, protože dochází
jen ke ztrátě tekutin. Průjem ale také bývá přidruženým
problémem při užívání některých léků, zejména ze skupin
antibiotik nebo psychofarmak... K omezení obtěžujících
častých epizod vyprazdňování pomohou léky tzv. antidia-
roika. Pomohou omezit ztráty tekutin, ale řeší jen klinické
potíže nikoliv jejich příčinu. Přínosné jsou i preparáty se
schopností navázat na sebe škodliviny ze střevního obsa-
hu a urychlit tak zlepšení klinického stavu - „živočišné
uhlí“. Ale s každou déletrvající potíží je dobře vyhledat
pomoc odborníka, hlavně pokud se ve stolici opakovaně
objeví krev, klesá váha, zhoršuje se krevní obraz (dušnost,
únava, bledost...). Jinak se budeme chovat k potížím, kte-
ré vzniknou po jasné dietní chybě, zejména pokud je posti-
ženo více spolustolovníků. Krásné léto všem a hlavně aby-
chom se z ničeho ne...
Podle časopisu Moje zdraví 6/2014 upravila Drsvo

1. Věstonická venuše  je stará asi:
a) asi 10 000 let  /  b) 25 – 30 000 let
c) 35 – 40 000 let

2. Konstantin a  Metoděj hovořili:
a) česky /  b) latinsky  /  c) staroslověnsky

3. Bratranci Veverkové vynalezli:
a) pluh  /  b) kolo  /  c) turbínu

4. Karel IV. se narodil:

7. V bitvě u Sudoměře bylo poraženo dvoutisíco-
vé „katoliké“ vojsko. Proti nim stálo nepoměr-
ně méně Husitů:
a) jen asi 1000  /  b) jen asi 800  /  c) jen asi 400

8. Jan Žižka zemřelv roce:
a) 1415  /  b) 1424  /  c) 1520

a) ve Vídni  /  b) v Praze
c) v Paříži

5. Karel IV.  založil v Praze:
a) Staré Město  /  b) Jižní Měs-
to  /  c) Nové Město

6. V Betlémské kapli kázal:
a) Jan Hus  /  b) Jan Žižka
c) Jan Roháč z Dubé

9. Na dvoře Rudolfa II. pracova-
la řada vědců. Mezi nimi:
a) Jan Heyrovský
b) Jan Janský
c) Jan Kepler

10. Jan Amos Komenská zemřel:
a) v Praze  /  b) ve Varšavě
c) v Amsterodamu

Evas
Správné odpovědi najdete na poslední straně zpravodaje.
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SLAVOJ OBECNICE

SLAVOJ OBECNICE STARÁ GARDA

5. utkání SG TJ Slavoj Obecnice
sobota 28. 6. 2014
OBECNICE – HERCI 6:5 (4:0)
penaltový rozstřel 4:2
Branky: Kozák 3x, Kocanda, Šrámek, Přibík
Branky z penaltového rozstřelu: Šrámek, Uzel, Kozák, Cif-
rain (Hošek neproměnil).
Sestava: Cifrain – Hošek, Hrubý, Jurík, Kasl, Kocanda,
Kozák, Sladký, Šrámek, Uzel, Voborník, Vörös, Touš,
Hnízdil, Přibík.
Komentář: Tradičního soupeře jsme letos přestříleli jak
v základní hrací době, tak i v následném penaltovém roz-
střelu. První polovina zápasu byla plně v naší režii a sou-
peř se prosadil gólově až v druhé části zápasu, ve které
jsme už polevili v defenzivní činnosti. PK

4. akce SG TJ Slavoj Obecnice
Turnaj v malé kopané CJ izolace cup
2014
sobota 21. 6.
Branky: Houžvička 7x, Kozák 3x, Touš 2x, Voborník
Sestava: Musil – Hladký, Touš, Smrček, Houžvička,
Kozák, Hájek, Voborník.
Cifrain – nastoupil za CJ izolace
Hošek, Šrámek – nastoupili za Sokol Drahlín

Konečné pořadí :
1. Drahlín 19 : 2 25
2. CJ Izolace 18 : 9 20
3. Hluboš 14 : 8 17
4. Zaječov 14 : 15 14
5. KIA 21 : 14  13
6. Obecnice 14 : 11 12
7. Skála team 13 : 18 10
8. Hořovice 6 : 14 8
9. Bohutín 14 : 11 7

10. FK Příbram 4 : 35 1

Komentář: Do turnaje, který se letos hrál systémem každý
s každým, jsme nastoupili pouze v 8 hráčích a poslední zá-
pasy dohrávali po zranění 2 hráčů už bez střídání. Koneč-
né 6. místo v turnaji lze tedy vzhledem k výše uvedeným
okolnostem považovat za docela slušný výsledek. Celkem se
letos do turnaje přihlásilo 10 týmů.
Za úspěšný příspěvek Slavoje do turnaje je nutné pozname-
nat vyhlášení Miloše Houžvičky jako nejlepšího střelce tur-
naje s celkovým počtem 7 vstřelených branek.
Sportovní část byla tradičně zakončena příjemným spole-
čenským posezením u pivka a grilu, za které patří naše dík
hostiteli Pepovi Cifrainovi. PK

14. ročník v malé kopané
o putovní pohár Rezervace cup
se konal 12. 7. 2014 na hřišti Slavoje.
Diváci byli svědkem lítých bojů i pěkné
hry.
V prvním semifinále podlehlo mužstvo
EFCÉ mužstvu FC83  0 : 2, ve druhém
Celeano mužstvu Buldozeru Lazec též 0 : 2.
V boji o třetí a čtvrté místo se utkalo EFCÉ
a Celeano. Nakonec EFCÉ vyhrálo 6 : 0.
Ve finále se rozhodovalo mezi FC83 a Buldozerem Lazec -
po lítém boji a remíze 1 : 1 vyhrál na pokutové kopy
Buldozer Lazec.
Nejlepším střelcem turnaje byl Štěpán Štipl z Buldozeru,
nejlepším brankářem byl vyhlášen Matěj Veselý z EFCÉ.

red. bs

Slavoj Obecnice - FLORBAL
Všechny čtenáře - a hlavně příznivce sportu - bych

rád informoval, že Slavoj Obecnice má další účast ve
sportovní lize. Ke stolnímu tenisu, hokeji a fotbalu se
přiřadil tým florbalové ligy PFL (Příbramská florbalo-
vá liga), který bude vystupovat jako Slavoj Bečánov.

Lukáš Stejskal a Vít Pešl v této lize už působili mi-
nulou sezónu na hostování. Rozhodli se, že by rádi v
té nadcházející hráli dál, a to s vlastním týmem. Vět-
šina oslovených zájemců o florbal po domluvě řekla
„ano“ a přípravy mohly začít.

K trénování máme 2x týdně zamluvenou halu v Pří-
brami. Mohu konstatovat, že stačilo 4 - 5 tréninků,
aby se „vyrýsovalo“ konečné složení týmu. Budeme se
snažit neudělat Slavoji ostudu a doufáme, že se nám
bude dařit alespoň z poloviny tak, jako obecnickým
hokejistům. ☺

Naším cílem je získat co největší počet bodů a výher
a nezklamat naše fanoušky.

FL
O
RB

AL 2 0 1 4

Všechna utkání se odehra-
jí ve sportovní hale v Příbra-
mi (Plavecký bazén).

Na první zápas se můžete
těšit v sobotu 6. září 2014.

Za celý tým chci poděkovat
všem, kteří nám budou
držet palce, podporovat nás a hlasitě fandit na zápa-
sech. Poděkování patří klukům, kteří do toho jdou,
i Slavoji Obecnice, že nám věnoval dresy.

Soupiska: tři tyče bude hájit Michal Pavelka a Jan
Beran. V obraně - Michal Dohnal, Jiří Vavroch,
František Šteiner, Zdeněk Malý, Nikola Vokurková,
Martin Palečný, Pavel Valach a Jan Střeska. Útok -
Lukáš Stejskal, Vít Pešl, Martin Stoklasa, Tomáš
Uzel, Josef Neliba, Lukáš Riegel, David Srch a David
Strniště. Členem týmu je také Jan Hrdina.

L. S.
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OSLAVY 620 let založení obce Obecnice a sjezd rodáků
P R O G R A M

sobota 26. července
10.00 hodin

zahájení sjezdu rodáků v sále Staročeské hospody, setkání zastupitelstva obce s rodáky,

kulturní vystoupení pěveckého sboru, oběd

13.00 hodin
průvod od OÚ Obecnice, položení věnců k pomníku padlých, odhalení pamětní desky věnované

obecnickému skautingu, průvod na hřiště, slavnostní zahájení, vysvěcení praporů, vystoupení ochotníků

souboru Skalka, staročeská beseda v podání obecnické mládeže, ukázka hasičské techniky, ukázky modelů

letadel a aut a jejich ovládání, ukázka výcviku záchranných psů

V dopoledních hodinách od 9 do 13 hodin bude pro zájemce otevřena mateřská a základní škola.

Ve spolkovém domě v době od 9 do 13 hodin bude probíhat výstava fotografií a kronik.

V průběhu odpoledne bude pro děti připravena nafukovací skluzavka a hrad.

Dále bude také možnost projet se po obci koňským povozem.

Celým odpolednem a následně večerem bude provázet „Toulavá kapela“ J. Janouška.

Na závěr ohňostroj (po 21.00 hodině).

neděle 27. července
9.00 - 11.00 hodin   výstava fotografií a kronik ve spolkovém domě

10.30 hodin   hodin hasiči - zábavná pěna pro děti

13.00 hodin   fotbalový zápas - žáci TJ Slavoj Obecnice

15.00 hodin   vystoupení kapely „Rožmitálská Venkovanka“
17.30 hodin   fotbalový zápas - stará garda Obecnice vs. hokejisté Obecnice

Akce je spolufinancována ze Středočeského Fondu hejtmana
 a zmírnění následků živelních katastrof.

Jubilea v červenci slavili a slaví
Běla Wischinová  60 let
Anežka Šárková  60 let

Libuše Šlapáková  60 let
Zdenka Rozsypalová  70 let

Ilona Fejfarová  50 let
Marie Juriková  70 let
Zdeněk Kubín  55 let

Jindřich Kadlec  50 let
Miroslav Srch  50 let

Andrej Lindner  75 let

Jubilea v srpnu budou slavit
Jaroslava Matušková  70 let
Lenka Rozsypalová  50 let

Marie Vinšová  65 let
Růžena Uzlová  70 let
Václav Havelka  60 let

Vladimír Svěchota  65 let

Pavel Kryl  70 let
Martin Beneš  50 let

Josef Hudeček  70 let

Jubilea v září budou slavit
Miloslava Boháčová  60 let

Marie Kindlová  65 let
Drahomíra Vacková  50 let

Marie Márová  85 let
Slávka Kryllová  65 let
Václav Šilhavý  65 let

Jiří Ježek  55 let
Václav Vorel  75 let

Zdeněk Smrček  65 let
Václav Uzel  50 let
Jiří Stočes  50 let
Jiří Handl  60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let



Historie obce
Výpis z obecní kroniky obce Obecnice str. 225, kniha I.

Při pročítání kroniky zjistila kronikářka paní Barbora
Chalupná, že není v ní žádná zmínka o vzniku obce. Proto se
obrátila na svoji sestru paní Marii Grilslovou z Prahy, která
měla určité historické i rodopisné vědomosti, aby vypátrala
nějaká data o historii Obecnice. Použila k tomu archivů Země
České, Ministerstva vnitra, různých archiválií nacházejících
se v knihovně Národního muzea, Univerzitní knihovny
Klementina a různých zápisů ze starých pozemkových knih.

Král Václav II. Přemyslovec, panující ve 13. a začátkem
14.století, povolal v roce 1292 do Čech německé kolonisty, vět-
šinou z Bavor. S pomocí opata Zbraslavského kláštera Cister-
ciáků Petra Zbraslavského, založil na Příbramsku, které patři-
lo biskupství Pražskému, několik obcí a mezi nimi též Obecni-
ci. Jméno obce podle toho, že byla postavena na obecních pas-
tvinách a pozemcích vzniklo příponou –ice. Tedy pastviny
obecní + ice, vzniklo jméno Obecnice (poznámka dříve byla
ve starých dobách v zápisech a na mapách uváděna jako Oby-
cinie).

Písemné doklady o tom se nacházely v archivu Zbraslavského
kláštera, byly však zničeny husitskými válkami, kdy v roce
1421 byl klášter úplně vypálen a zničen. Zachovalo se pouze
několik listů, které jsou uloženy v archivu Ministerstva vnitra.
První zmínka je z roku 1394, kdy se příbramský purkrabí dovo-
lává jako svědka Hanuše z Obecnice. Jako v mnoha podob-
ných případech se jednalo o soudní při ve věci desátků z Dra-
hlína ve prospěch příbramského plebána Adama.

Král Václav II. věnoval panství příbramské se založenými
obcemi mezi nimi i Obecnici – lidově Vobecnici, Zbraslav-
skému klášteru. Při založení obce byla zdejší krajina panen-
skou zemí zarostlou hlubokými lesy a pokrytou bažinami.
Noví osadníci, jejichž jména se nezachovala, spolu se zbra-
slavskými řeholníky vymýtili lesy, vysušily bažiny, z nichž se
ještě nějaké zachovaly. Je to bažina pod hřbitovem, zvaná
„V rybníčkách“ a druhá bažina je naproti pod silnicí.

V husitských válkách po smrti krále Václava IV. r. 1419, roz-
kradli čeští páni církevní majetek. Příbramské panství si zdarma
zabral pan Jan Zajíc z Valdeka a Litně . Po smrti Václava IV.
nastoupil na trůn český jeho bratr Zikmund, který vedl křižác-
ké války proti husitům. Potřeboval k tomu mnoho peněz
a proto prodával již zabrané církevní statky českým pánům.
Příbramské panství koupil zmíněný Jan Zajíc z Valdeka a Lit-
ně v r. 1421 a držel ho až do roku 1544. Od tohoto roku až
do roku 1560 byl vlastníkem Jan Bechyně z Lažan. Od roku
1560 do r 1563 je mel propůjčeny od císaře Maxmiliána Pavel
Korka z Korkyně.

Od roku 1563 do r. 1580 byla majitelkou paní Eva z Lažan
a na Pičíně a sestra její paní Johana z Lažan a na Horomyšle-
picích. Zápis o tomto zní: V pondělí po rozeslání svatých apo-
štolův r. 1563. Cedule od urozené paní z Lažan a na Pičíně ja-
kožto sestry starší, z dílu pičínského, urozené paní Johance
z Lažan a na Horomyšlepicích jakožto sestře mladší z téhož
dílu náleží polovina. Evy díl byl zámek Pičín s pivovarem, se
dvorem, dobytkem a stavení se všemi lukami a též pustá ves
Lhotka se dvorem, s ovčínem, lesy a porostlinami, dědinami
a tím vším, což od starodávna náleželo a náleží s plným pan-
stvím. Poddaní paní Evy z Lažan v naší obci byli tito: Waniek
Janda, Bartosch Holub, Waniek Biley, Matěj na Parkásově,
Wondra Jerzabek, Havel Petera, Mikeš Mikulášů, Jan Jeník,
Waniek Bártů, Wondra Waldejský, Jíra Chyba. Roku 1580

PŘÍLOHA k výročí 620 let od založení obce Obecnice

po zemřelém Janu Bechyňovi z Lažan a na Příbrami zdědili
jeho statky Krištof a Kašpar Bechyně z Lažan a Na Trhových
Dušníkách. Od roku 1592 po sv. Medardu odkázala paní Juliá-
na Borovská z Lažan statky své Vobecnici, Lhotu Německou,
Bukovou, Pičín, Rosovice a Kotenčice jediné dceři své Lidmi-
le, děvčátko ještě nezletilé a na svém kšaftu prosí otce svého
nejmilejšího pana Václava Bechyně z Lažan, pána na Dlouhé
Lhotě a paní matku svou milou paní Ludmilu z Tejna a Na Sta-
rém Kníně, aby dceru její Lidmilu neopouštěli a až do jejího
vdaní se na ni starali, aby jí poddaní její ouroky správně plati-
li a její kšaft i její bratři na mysli měli. Dáno na hradě praž-
ském v pondělí po sv. Medardu r. 1592.Podepsán Rudolf Císař,
Georgius de Martinic, S.R.B.cancelarius. Synové pana Václava
Bechyně Jan a David obesláni byli r. 1600 ke komornímu sou-
du královského prokurátora, aby položíce zápisy na pustou
tvrz Obecnici vzali sumu zápisnou. Poněvadž se královská ko-
mora dotčeného statku dosoudila, ujal jest a připojen ke statku
dobříšskému (opsáno reg. III. 789). Roku 1603 připadla Obecni-
ce panství dobříšskému. R 1630 prodáno panství Dobříš Bruno
Mansfeldovi. Podle berní ruly kraje podbrdského, náležely
panství dobříšskému i železárny v Obecnici, kde byly též doly
na železnou rudu (kniha č. 561 H.A. v Praze).

Výpis z obecní kroniky - kniha I., str. 228.
V roce 1653 měla Obecnice 134 strychy (strych-korec, 1/2 jit-

ra, 0,2877 ha) orné půdy a to 20 strychů luk, měla tedy 154 stry-
chy půdy. V této době jsou zde usazeni rolníci: Jan Mlynář,
Havel Štěpán, Lukáš Chyba, Duchoslav Janda, Václav Janda.
Vlastnili celkem 79 strychů vorných, 10 strychů porostlin
(luk), 11 koní, 6 krav, 2 ovce 14 sviní. Chalupníci byli: Jakub
Záborský, Anna Pechurka, Václav Kubát, Martin Matějka, Jan
Stočes, Marek Mizel. Tito vlastnili celkem 55 strychů polí vor-
ných, 10 strychů porostlin, 4 koně, 25 krav, 20 jalovic, 4 ovce,
11 sviní. Ti všichni mají svý obecní stavěcí lesy a v nich na
prodej šindele a sudoviny dělají a odbejvají. V roce 1713 byla
Obecnice rozdělena mezi panství Dobříš a Trhové Dušníky.
Po třicetileté válce bylo mnoho obyvatel vybito, statky zničeny
a na zbylé statky byli násilím usazováni hospodáři. Některý
z nich spravoval 2 i 3 statky. Povinnosti měli veliké, hlavně
daně, museli odbývat transporty k vojsku a to všechno ze své
kapsy. Nebylo proto divu, že sedláci ze statků utíkali. Usazení
sedláci v letech 1713-1724. V r. 1713 Jan Mlynář č. 2, Havel
Chyba č. 3 – v roce 1724 Martin Chyba, Lukáš Chyba č. 4,
Duchoslav Janda č5 a 6, Václav Janda č. 7 – zběhli v roce 1724
pro víru a vysoké daně, Havel Štěpán z č.p. 3 zběhl ze statku
v (?) r. 1676.

(pokračování na další straně Přílohy)
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Poznámka k názvu obce
V okresním archívu v Příbrami naleznete v pozůstalosti Vác-

lava Bezděka, někdejšího známého pracovníka okresního archi-
vu, několik údajů k obci Obecnice. Zaujal mne odstavec o výkla-
du jména Obecnice. Původ a význam jména Obecnice Dr. Anto-
nín Profous v díle: Místní jména v Čechách III, 243, Praha
1960 podává tak, že jméno Obecnice vzniklo příponou –ice
z přídavného jména obecní, tj. hostinec nebo ves, vzniklá na
obecních pozemcích, pastvinách apod. Autor se přitom odvolává
na starší výklad tohoto jména, uveřejněný v časopise Naše řeč
roč. IV z roku 1920, kde na straně 218 autor kryjící se šifrou
F. Č. píše: „Toto jméno vsi v příbramském okrese znamená asi
hospodu, s větší pravděpodobností bychom to mohli říci, kdyby-
chom věděli, bývala-li tam za starodávna hospoda tak důležitá,
že mohla dáti jméno obci , nebo nevyrostla-li obec vůbec při hos-
podě. Obecnice znamenávalo něco obecného, určeného pro všech-
ny lidi nebo pro obyvatele obce. Ve staré době znamenalo to slovo
(také hostinnice, hostinice) nejčastěji hospodu, přístupnou všem
pocestným k občerstvení a zvláště k noclehu a ku pobytu vůbec.
Významem se liší od slova hospoda tím, že hospodou mohli býti

SJEZDY RODÁKŮ v Obecnici
něna, aby se zvláště v dnešní době těžké hospodářské tísně
rozprostřela nad zdejší obcí a malebným krajem namnoze
bída nevys1ovitelná . Nicméně na celkové tvářnosti obce
a na jejím lidu uzříte radost a potěšeni z vaší návštěvy, ne-
bo� přišli svoji ku svým potěšiti se, porozprávěti s těmi, kteří
byli osudem určeni setrvati ve svém rodišti. Jejich jménem
mluvím k vám a vás srdečně vítám u vědomí, že nebude to
naposledy a že se vždy zase rádi vrátíte k nám snad na delší
dobu svoji dovolené na zotavenou a pod.

Přij	te jen zase a častěji k nám a budete ujištěni naší lás-
kou a přátelstvím. Až utichne ruch, až ukončena vaše milá
návštěva, doufám, že nebudeme vám tisknout ruce naposle-
dy při vašem odchodu do svých domovů a že poslední slovo
„nashledanou“ uvedete zase ve skutek, jak vám bude jenom
trochu možno. Srdečně vás jménem Obce zdravím a přeji
mnoho zdaru. Na zdar.

 Po té za Akční výbor pro postavení pomníku padlým
rodákům pozdravil hosty jeho předseda obč. Methoděj
Záborec krátkým a vřelým proslovem, načež se rozpředla
přátelská zábava při hudbě. Na večírku bylo hojně prodáno
památkových kapesníčků se zvláštním razítkem Obecnice.
Družná tato zábava protáhla se značně a účastníci se za krás-
né noci ubírali k domovům posilniti se spánkem na zítřejší
významný den pro celou Obecnici a její občanstvo. Jasná
a tichá obloha dávala tušiti pěknou pohodu do druhého dne
a vskutku, ti kteří s obavami přihlíželi k tomu, jak se počasí
vydaří, mohli toho dne spokojeně usínati, nebo� lepší poho-
dy si nikdo nemohl přáti.

Neděle dne 15. července 1934 byla pro Obecnici pravým
svátkem, jakých tato již dlouho nezažila. Počasí se vydařilo
nad očekávání, nebo� již od rána svítilo slunce a krásně

lidé i v domě neveřejném , u příbuzných , u přátel apod. Obecnice
může býti např. konvikt (výchovný ústav) studentů, na hradě
pražském byla obecnice kůrních žáků (zpěváků). Někde se říka-
lo obecnice obecní zahradě , obecní voznici na vodu apod. Žídek
užil toho slova také na označení obecného pojmu (obecné ideje)“.
Výklad se zdá býti přijatelný, ježto lze předpokládati, že při
vstupu resp. výstupu dlouhé a namáhavé cesty starými brdskými
hvozdy, provázené nejrůznějšími svízelemi, bylo ve své době zde
při tvrzi nějaké zařízení, kde cestující i potah nalézali útulek,
odpočinek a nasycení. I když ve spisech a starých aktech nikde
není sebemenšího náznaku čehosi podobného.

V publikaci 600 historických let Obecnice uvádí její zpracova-
tel ing. Zdeněk Tesařík, že obec mohla přijít ke svému
jménu podle názvu nějakého potoka a verze úsměvná lidová
podle které bylo prý při každém jednání na dotaz rychtáře,
co naše obec obdrží , odpovězeno vždy stejně Obec? Nic! Ale to
vypadá spíše na lidovou fantazii, která má možná nádech sou-
časné doby. Já bych se přikláněl k hospodě na cestě, která přes
Brdy kdysi dávno přecházela. bs

První z nich byl konán v sobotu l4. července 1934 v hostin-
ci pana Otto Neliby. Proběhl v Obecnici večer u příležitosti
I. sjezdu rodáků Obecnických, na počest hostů – rodáků
a byl hojně navštíven. Za obec uvítal přítomné starosta obce
obč. Tittl František proslovem následujícího znění:

Vážení přátelé!
Jest mi velikým potěšením, že vás mohu dnes při příleži-

tosti I. sjezdu rodáků zdejší obce co nejsrdečněji pozdraviti
jménem obce, z niž jste vy vyšli a z vůle jejího lidu jsem je-
jím správcem. Nemohu ani slovy vylíčiti naši radost z vaši
milé návštěvy u vědomí, že mnohý z vás již po dlouhé řadě
roků zavítal sem, kde byl zrozen a svoje mládí prožíval.

Poznávám mnoho známých tváři a tu teprve vynoří se mi
vzpomínky na léta minulá, na celé stovky našich krajanů;
kteří bohužel musili opustiti svoje rodiště, aby v cizině a
v mnoha případech daleké našli povolání a obživy.

Těší nás nesmírně, že jste nezapomněli na svoje rodiště a
že jste naši chudou podbrdskou vesnici při zítřejší význam-
né příležitosti navštívili a ujiš�uji vás, že vám toho nikdy
nezapomeneme. Mnohé se zde snad změnilo, vyhasly vyso-
ké pece, přestaly tlouci známé hamry a i novější podnik -
parní pila, kdysi zdroj výdělku našich dělníků, byla odstra- (pokračování na další straně Přílohy)



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Příloha  ❦  620 let založení obce Obecnice

hřálo. Od časných hodin ranních proudily ze všech stran
hloučky lidí, které se postupem času zvětšovaly v početněj-
ší skupiny, spolků a korporací z okolních obcí. Toho dne
byla Obecnice jak znovuzrozena, slavnostní náladu bylo vi-
děti na všech stranách. Cesty a dvorky byly čistě umeteny,
domky ozdobeny prapory ve státních barvách. I ta droboti-
na přišla na své, nebo� toho dne bylo na prostranství u kos-
tela mnoho stánků s lákavými pamlsky a cukrovinkami,
na návsi pak stály kolotoče a houpačky. Byla to vlastně veliká
pou�. Na prostranství před obecním úřadem, jak původně
bylo stanoveno řadil se od 9. hod. dopolední mohutný
průvod spolků, korporací a občanstva, v čele s obecním
zastupitelstvem , jako protektorem slavností. Rázem 10. ho-
diny hnul se průvod k místu slavnosti. Pozůstalí a přátelé
po padlých rodácích kráčeli ve smutečním šatě, spolky se
svými prapory, k pochodu vyhrávala hudba za osobního ří-
zení obč. R. Slunečka z Podlesí. Již dávno dorazi1y první
spolky k místu slavností a ještě průvod nebral konce.
Praporečníci a hosté byli umístěni kolem pomníku, na
jehož úpatí bylo nakupeno množství věnců a kytic věnova-
ných pozůstalými a spolky.Věnce a kytice věnova1y všechny
spolky a korporace místní. Mimo to rodáci a přátelé žijící
v Praze věnovali věnec s dvěma stuhami, hornickou a
ve státních barvách. Dále rodáci z Plzeňska, Nýřanska
a mn.j. Po té se spolky a občané seřadili kol pomníku dosud
zahaleného, hosté a řečnici s akčním výborem vystoupili
na tribunu a již se ujímá slova nejobětavější člen a předseda
výboru obč. Záborec Methoděj, který procítěnými slovy
zahajuje slavnost, když byl stručně nastínil vývoj a postup
Akčního výboru a uděluje slovo slavnostnímu řečníku.
Slavnostní řeč měl původně prosloviti redaktor p. Sýkora J.
z Prahy, který, jak později se vysvětlilo, měl značné vlakové
zpoždění a neznaje cesty z Bratkovic přišel značně později.
Krátce před zahájením se dostavil s velice početnou delega-
cí Spolku rodáků a přátel příbramského kraje v Praze obč.
Antonín Hajtmann, obchodník a člen obecní rady obce Pra-
hy jako předseda spolku. Týž byl jednatelem Akčního vý-
boru požádán a ochotně se podvolil přednášeti. Poté při-
stoupil k řečnickému místu žák měš�anské školy Josef
Formánek, aby přednesl báseň „Padlým rodákům“, kterou
pro tento účel napsal zdejší rodák obč. František Smrček,
účetní tajemník vrchního soudu v Praze.

Poté předal obč. M. Záborec pomník do rukou starosty
obce obč. Tittla Františka a za zvuků národní hymny padá
rouška halící sousoší a všem objevuje se smutný obraz váleč-
né hrůzy před 20 léty. Za příslušníky bývalého pěšího plu-
ku č.102 promluvil pak náměstek starosty města Příbramě
a předseda závodní rady Stát.báňského závodu v Příbrami
obč. Lukáš Josef. Ve svém proslovu vzpomněl tisíců kama-
rádů padlých v Karpatech, Sibiři, Francii, Srbsku…. z velké
části příslušníků p. pl. 102. Za Obecnické rodáky žijící
na Plzeňsku, připojil se k předcházejícím řečníkům obč.
Žáček, zřízenec konsumního družstva v Plzni“. Proslovy
hostí zakončila pí. A. Husáková místopředsedkyně kultur-
ně zábavního spolku rodáků a přátel Příbramského kraje

v Praze. Krátkým proslovem obč. předsedy M. Záborce
s poděkováním všem řečníkům a po zahrání státních
hymen byla dopolední slavnost zakončena, načež se spolky
s občanstvem rozcházely do svých domovů. Odpoledne byl
uspořádán na zahradě hostince Na Knížecí koncert, který
soustředil mnoho občanstva a milých našich hostů, kteří
za krásného počasí přišli, aby si pobesedovali se svými zná-
mými. Večer pak byly uspořádány dvě taneční zábavy, jak
bylo předem stanoveno, které se těšily hojné návštěvě. Nový
pomník se až do pozdních hodin večerních těšil pozornosti
četného občanstva a i cizinci i nahodilí turisté pořizovali si
fotografické snímky na památku.

Sjezdy rodáků v Obecnici
(dokončení)

Druhý sjezd rodáků byl
dle kroniky obce v čer-
venci roku 1950 a je zde
jen strohý zápis, že v čer-
venci 1950 byl zapojen
místní rozhlas, který byl
pořízen za 185 000 tisíc
korun.  Zapnutí bylo spo-
jeno se sjezdem rodáků.

Třetí sjezd rodáků v roce 1965 byl při příležitosti třicátého
výročí konání a slavení místní pouti. Byly připraveny kul-
turní akce, výstava školních prací žáků ZDŠ, odpoledne
průvod k pomníku a položení věnců a slavnostní předání
nově vybudovaného koupaliště. Před obchodem hrála po-
sádková hudba z Příbrami a byly zde též pou�ové atrakce.
Večer se konaly v obou pohostinstvích zábavy.

Stavba koupaliště. Foto L. Lukáš

Čtvrté setkání rodáků proběhlo při oslavách 600 let trvání
obce.

Páté bylo u příležitosti 610 let trvání obce Obecnice.
V sále Staročeské hospody v Obecnici v sobotu 17. červen-

ce 2004 v 10 hodin se sešlo na Setkání rodáků a slavnostní
schůzi zastupitelstva obce hodně rodáků místních i těch,
kteří v obci již nebydlí. Ti v rámci oslav mohli navštívit dal-
ší akce, např. hudební produkce skupin A je to, Black Jazz
Band, Bonanza, Gong, Doubravanka, sportovní akce Slavo-
je Obecnice, hasičskou soutěž, ukázky práce holubářů,
výstavu fotografiií a kronik atd.
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NOVÝ ZNAK obce Obecnice
Popis znaku - ve zlatém štítě je na zeleném vrchu, se dvěma
odvrácenými stříbrnými sekerami se zlatými topůrky přelo-
ženými stříbrnou pilou - břichatkou se zlatými rukoje�mi,
tokající tetřev hlušec přirozené barvy.
IKONOGRAFIE KE ZNAKU
Obec Obecnice je tvořena dvěma částmi – Obecnice a Oseč.
Z pohledu zachovaných historických písemných pramenů
je starší Oseč. Ves Oseč se připomíná ve formulářové sbírce
pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. Zde je uvedená listina,
kterou biskup Tobiáš uzavírá smlouvu s rychtářem Přemyslem
o vysazení města Příbrami a vsí Brodu, Žežic, Lazu, Oseče
a Konětop právem německým a o osazení 26 lánů novými
osadníky. Editorem byla listina zařazena do doby vymezené
léty 1290 – 1291. První zmínka o vsi Obecnice je z roku 1394.
Zachovala se ve zlomku protokolu ze soudního sporu Jana
purkrabího na Příbrami o dávky z Drahlína. Obec se rozkládá
na úpatí hory Tok, nejvyšší hory Brd (864,9 m). Výklad význa-
mu jména Tok byl činěn v minulosti různým způsobem, ale
dle některých historiků má souvislost s tokáním tetřeva hlušce.
Znak: Ve zlatém štítě na zeleném vrchu, se dvěma odvrácený-
mi stříbrnými sekerami se zlatými topůrky přeloženými stříbr-
nou pilou-břichatkou se zlatými rukoje�mi tokající tetřev hlu-
šec přirozené barvy. Vrch a tetřev symbolizují Tok, nejvyšší
horu Brd, na jejímž úpatí obec leží. Sekery a pila odkazují na
jméno místní části Oseč, na historické zaměstnání části obyva-
telstva a na sv. Šimona (pila) a sv. Judu (sekera), kterým je za-
svěcen obecnický kostel. Zlatý štít byl vynucen heraldickými
pravidly o barvě a kovu a může symbolizovat slunce.

Seznam investičních akcí, které proběhly v obci od roku 2004
• 2004 - 2009 – dokončena 3 a 4 etapa kanalizace včetně inten-

zifikace ČOV, vše v hodnotě 35 mil. Kč (70% nákladů hraze-
na z dotace ministerstva živ.prostředí a z fondu Středočeské-
ho kraje)

• 2006 - 2007 – výstavba nové školní jídelny při Mateřské ško-
le v Obecnici a výměna oken na budově základní školy
v hodnotě 15 mil. Kč (90 % nákladů hrazeno z Ministerstva fi-
nancí)

• 2008 – zateplení budovy základní školy v hodnotě 4 mil. Kč
(80% uznatelných nákladů hrazeno ze státního fondu živ.
prostředí)

• 2008 – provedena repase nástavby na hasičském vozidle Tat-
ra 148 v hodnotě 1,2 mil. Kč (80 % nákladů hrazeno z fondu
Středočeského kraje)

• 2008 – provedena výměna oken na budově obecního úřadu
v hodnotě 160 tis. Kč (80% nákladů hrazeno z fondu Středo-
českého kraje )

• 2009 - 2010 – výstavba nových tříd mateřské školy včetně no-
vého vybavení v hodnotě 17 mil. Kč (85% uznatelných
nákladů hrazeno z ROP Střední Čechy)

• 2010 – výstavba oddílné kanalizace „V Lukách“ a rekon-
strukce vodovodu v této části obce v hodnotě 5 mil. Kč
(90 % nákladů hrazeno z fondu Středočeského kraje)

• 2007 - 2012 – provedeny práce na rekonstrukci místních
komunikací v hodnotě 3 mil. Kč (hrazeno celé z rozpočtu
obce)

• 2012 – nákup zásahového vozidla pro jednotku SDH Obec-
nice v hodnotě 750 tis. Kč (80 % nákladů hrazeno z fondu
Středočeského kraje)

• 20011 - 2012 – výstavba inženýrských sítí pro výstavbu 14
RD v části obce pod Třemošnou v hodnotě 5 mil. Kč (hra-
zeno z prodeje parcel)

•  2011 - 2012 – zateplení bytovky č.p. 288 a 289 a bytového
domu 256 v hodnotě 3,1 mil. Kč (60 % nákladů hrazeno
ze Zelená úsporám)

• 2012 – 2013 – rekonstrukce domu č. p. 316 „Kozlárny“ a její
přestavba na „Spolkový dům“ včetně vybavení, venkovních
úprav a dětského hřiště v hodnotě téměř 8 mil. Kč (80 %
nákladů hrazeno z ROP Střední Čechy)

• 2010 – oprava náhonu do Bolinova rybníka a nový přivaděč
do náhonu v hodnotě 1,1 mil. Kč (90 % nákladů hrazeno
z fondu Středočeského kraje)

• 2011 - 2012 – výstavba nového vodojemu pod Třemošnou
s možností napojení vodovodu pro Oseč, včetně výměny
přivaděče do tohoto vodojemu a výměny vodovodního
potrubí směrem k obci v hodnotě 7 mil. Kč (60 % nákladů
hrazeno z min. zemědělství a z fondu Středočeského kraje)

• 2014 – rekonstrukce budovy požární zbrojnice v hodnotě
250 tis. Kč (85 % nákladů hrazeno z fondu Středočeského kraje)

• 2014 – výstavba tlakové kanalizace v Oseči a nová dosazova-
cí nádrž na ČOV v hodnotě 15,5 mil. Kč ( 70% nákladů hra-
zeno ze státního fondu životního prostředí)

• 2014 – revitalizace Malého Veského rybníka v hodnotě
3,5 mil. Kč ( 35% nákladů hrazeno ze státního fondu život-
ního prostředí

• 2009, 2011, 2013 – nákup požární výzbroje a výstroje pro
jednotku SDH v hodnotě 700 tis. (80% nákladů hrazeno
z fondů Středočeského kraje) Josef Karas, starosta

Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zelený,
v poměru 3 : 1. Z prostředních dvou čtvrtin horního okraje
zeleného pruhu vyniká zelený vrch, na něm tokající tetřev
hlušec. V zeleném poli dvě odvrácené bílé sekery se žlutými
topůrky přeloženými bílou pilou - břichatkou se žlutými ruko-
je�mi. Vlajka opakuje podobu znaku.


