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Obecnický
ZPRAVODAJ

V poklidné zářijové krajině, která se nám začíná vybar-
vovat do podzimu, najednou zaznělo cosi rušivého. Břit-
ký zvuk zvonku vyděsil opeřence na stromech u školy
a něco zděšeně pádilo za obzor. Ejhle, ony prázdniny pr-
chaly kamsi do dáli. Zůstaly nám jenom vzpomínky, vě-
řím, že na příjemné a krásné chvilky prožitých prázdni-
nových dnů. Alespoň mně se podařilo pár úžasných pro-
žitků si zapamatovat. Některé sice vypadaly jako, jak
občas říkám, podbrdské „trihléry“, ale nakonec dopad-
ly k mé spokojenosti dobře. Utrhli jsme se s manželkou
na klasický vandr kamsi na Prachaticko. Trihlér začal
již ve vlaku. Jen jsem si otevřel při jízdě okno, ani jsem
se dle zákazu napsaného poblíž nestačil vyklonit a už
jsem ji dostal větví nad oko. Chvíli jsem slzel nad tím,
jaký jsem ňouma a nad okem se začalo modrat. Fakt
budu mít jójo. Po vystoupení z vlaku jsme se odebrali
k vesničce asi kilák a půl vzdálené. Na návsi pojednou
manželka vykřikla nějaké hrubé slovo. Udiveně jsme se
s kamarádem na ni otočili. „Mně se zdálo, že nemůžu
přečíst ty nápisy na obchodě, pak mi došlo, že jsem ne-
chala ve vlaku svoje drahé brýle“. Hned jsem si pomys-
lel, že to jsou zrovna ty, co se už jednou hledaly v obec-
nickém bazénu. Popadla telefon a začala shánět. Nejpr-
ve sehnala číslo na dráhy, odtud volali různým průvod-
čím do vlaků, až třetí průvodčí byla ta pravá a ta obra-
tem zavolala manželce: „Vracíme se z Nového Údolí, za

Co na jdete  v  Obecn ickém zpravoda j i :
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Místní komunikace

V současné době jsou prováděny opravy výtluků na míst-
ních komunikacích. Bylo osazeno dopravní zrcadlo na vý-
jezd z místní komunikace pod školou na komunikaci
III. třídy u prodejny Jednoty. Na základě stížnosti občanů
na řidiče aut, kteří projíždí po komunikaci na Brůdku ne-
přiměřenou rychlostí, byl na tuto komunikaci osazen zpo-
malovací retardér.

Opravy po povodních v červnu letošního roku
Bylo provedeno zpevnění podemletého levého břehu

Obecnického potoka lomovým kamenem v části obce smě-
rem na čističku. Dále byla provedena oprava opěrné zdi
u Pacholů, kterou narušila velká voda, a byl proveden
nový obsyp podemleté kanalizační přípojky na Němec-

(pokračování na str. 2)

deset minut budeme na nádraží v Chrobolech, brýle pro
Vás mám, ale musíte tam být.“ Eva  nasadila takzvaně
„Bolta“, ale stejně  byla rychlejší než on. Stihla to, s ní
i ten jazyk na vestě. Když se rozradostněná vracela do
vsi, šel proti ní jakýsi chlapík a usmíval se. Pomyslela
si: „Hm, asi se mu líbím“. Vtom on povídá: „Tak co,
dopadlo to s brýlemi dobře, že jo?“ O kousek dál šel jiný
chlápek: „Tak už je máte, co?“ Prostě jsem to musel
v hospodě, kde jsme na ni čekali, tak všem vykecat.
To abych se uklidnil. Na vandru bylo hezké počasí a
nám také bylo hezky. Na radu hospodského jsme se vy-
dali až do Netolic, kde v hospůdce zámku Kratochvíle
prý výborně vaří. Nevařili. Ušli jsme slabých pětadva-
cet, ale s báglem toho bylo až až. V Netolicích jsme zjis-
tili, že nádraží zrušili a v neděli nás čeká dalších pat-
náct ve vedru do Vodňan. Přežili jsme. A máme se pořád
rádi. Te� jen abyste vy přežili ty svoje školáky a ško-
lačky. Dávejte si před nimi pozor na ústa nebo můžete
dopadnout jako naše dcera. Vždy, když jejich kočka
otravuje v pokoji, vyhání ji se slovy: „Vypadni mrcho.“
Nedávno překážela našemu tříletému vnukovi před va-
nou. Načež ten ji odstrčil a pravil: „Vypadni mrcho.“
A te� mu ten rozdíl vysvětlete, že? Přeji vám spokojený
život s ratolestmi a se školou. Jo, a svým dětem raději
včas uhněte.

bs

Začal nový školní rok a pro prvňáčky opravdu „nový“...
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(pokračování na str. 3)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.

Prázdniny utekly jako voda, a vy se budete moci pravidelně
dočíst, co vaši hasiči uplynulý měsíc dělali. Jelikož minulý
zpravodaj jsem psal ještě při uzávěrce před soutěží, musím se
tedy vrátit k ní.

Myslím, že Memoriálem Františka Housky, který se letos ko-
nal 20. července, jsme se do povědomí lidí už hodně zapsali,
což bylo vidět na počtu přihlížejících diváků. Tento den pro nás
začal už kolem deváté hodiny ranní, kdy jsme začali postupně
přesunovat věci z hasičárny na hřiště. Tam se začal tvořit „zá-
vodní stadion“ naší akce. Spočíval v sestavení drah na požární
útok a opět naší netradiční  štafetu. Ještě jsme neměli doděla-
né zázemí ani dráhy a už se začala pomalu sjíždět družstva, ale
vše se  nakonec stihlo. Soutěž začala jako obvykle ve 13 hodin.
Po nástupu a rozlosování se šlo na štafetu. Spočívala v plazení
pod páskami, točení se s gumami, proskakování gum, válení
sudu a také pití piva, což je občas docela zajímavé. Některé
prvky jsou ve štafetě záměrně, abychom dali možnost lepšího
umístění pro týmy, které neběhají zase až tak rychle. Po štafetě
se běžely sólo útoky, kde se sečetl čas útoku s časem štafety, a

kých. Tady bych se rád vrátil ještě k 1. červnu, kdy nás
zasáhla velká voda, a rád bych poděkoval našim hasičům,
kteří obětavě zasahovali do pozdních nočních hodin neje-
nom v den povodně, ale i následující den v neděli a někteří
ještě i v pondělí, kdy bylo nutno uvolnit, větvemi a kame-
ním zanesený propustek pod komunikací směrem na Oseč.

Opravy vodovodního řadu
 V letních měsících jsme vyměnili několik nefunkčních

domovních vodovodních uzávěrů.
V nejbližší době nás čeká ještě výměna tří trasových šou-

pat a hydrantů (dva na Brůdku a jeden na mostě v Nových
Chalupách).

Dotace
 Mimo dotace, které jsme již v letošním roce obdrželi,(na

kanalizaci Oseč a pro hasiče), připravujeme nyní ještě dvě
žádosti na Státní fond životního prostředí. Jedna je na ob-
novu Malého Veského rybníka a druhá na odbahnění Vel-
kého Veského rybníka.

Letecký snímek
Na obecním úřadu v Obecnici je k nahlédnutí letecký

snímek Obecnice, který je možné si zde i objednat. Cena
tohoto snímku ve formátu A3 je 242 Kč.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do poslanecké sněmovny, které proběhnou

25. a 26. října 2013, se budou od letošního roku ko-
nat v Obecnici v novém Spolkovém domě.

J. Karas

Opravy po povodních v červnu letošního roku

Opravy po povodních v červnu letošního roku
(dokončení ze str. 1)

tím jsme získali výsledky memoriálu. Druhá část soutěže, kte-
rá se běžela systémem play-off, byla pořádána jako soutěž „O
pohár starosty obce“. Toto rozdělení jsme udělali proto, aby
naše soutěž nebyla pouze o tom, kdo má silnější mašinu, což
play-off je. Do druhé části soutěže nemuseli jít všichni, nikdo
ale neřekl, že nepoběží, a tak byli do pavouka zařazeni všichni.
No a jak to dopadlo? Celkové výsledky můžete vidět na obráz-
cích, ale jen podotknu, že v obou kategoriích se povedly tzv.
„doubly“, protože pokud se podíváte, tak v ženách vyhrály jak
memoriál, tak play-off, holky ze Suchodola a v mužích to byli
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kluci z Nové Vsi p. Pleší. Tyto výsledky určitě svědčí o jejich
kvalitách. No a jak dopadli naši? Bohužel poprvé od historie
této soutěže se na memoriálu neumístili na pátém, ale šestém
místě. Což není z celkového počtu osmnácti družstev až tak
hrozné. V play-off jsme sice skončili hned v prvním kole, kde
jsme  porazili Čenkov, ale vzhledem k špatnému zapojení koší-
ku, jsme byli diskvalifikováni. To se ve sportu občas stává.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na akci podílí, hlav-
ně p. starostovi Karasovi, za podporu obce při organizaci a také
děkujeme za návštěvu pí. Houskové, která předala vítězným
družstvům poháry. Doufám, že i příští rok se nám podaří akci
uskutečnit.

Většina lidí si myslí, že když uklidíme věci ze soutěže, tak to
tím končí. Opak je ale pravdou, protože i když bylo hezké poča-
sí, tak veškerý materiál byl mokrý a druhý den jsme celé odpo-
ledne vše sušili u hasičárny. I když se to nezdálo, na soutěž
jsme potřebovali celkem dvacet hadic,  mnoho koberců, které
dáváme k základnám, aby tráva neklouzala, a když je u ní hodně
vody, aby se tolik tráva nerozšlapala. Koberce jsme sušili skoro
celý týden. Hadice a ostatní materiál jsme mohli večer uklidit.

Určitě si mnozí pamatujete, že když jsme pořádali soutěž,
byly dny předem a potom hodně horké. A proto jste nás v pon-
dělí 22. července mohli vidět, jak pomocí naší Tatry kropíme
hřiště. Po pokropení hřiště jsme ještě vezli  vodu do skautské-
ho tábora, kam jsme vodu dováželi pomalu každé tři dny.

V době, kdy píši tento článek, máme schůzku ohledně nově
vznikajícího hasičského družstva před sebou. Až článek vyjde
už budou všichni s výsledky obeznámeni. Jen doufám, že se
sejde dost dětí. Kdybyste náhodou chtěli přihlásit svoje dítě

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
(dokončení ze str. 2)

ĎÁBLÍCI OBECNICE
Chceš se stát malým hasičem? Naučit se požární sport,
účastnit se soutěží a zažít mnoho zážitků s hasiči?
Chceš se věnovat něčemu, co muže být v životě i uži-
tečné? Prožít chvíle, které jsou u mnohých dětí snem?
Mnoho zábavy, kolektivní spolupráce a nové kamará-
dy, se kterými se budeš snažit uspět v různých disciplí-
nách, s námi můžeš zažít každý týden jedno odpoledne.
SDH Obecnice nabízí možnost přihlásit se do nově
vznikajícího dětského hasičského družstva.

Jsi kluk nebo holka ve věku od 6 do 11 let?
Tak neváhej a přihlas se na:
dablici.obecnice@gmail.com
Se zájemci bude uskutečněna informační schůzka
po předchozí dohodě na dané e-mailové adrese.

Petr Zima

a splňuje věkovou hranici 6 – 11 let, určitě se ozvěte na dabli-
ci.obecnice@gmail.com. Kdyby se chtěl přihlásit někdo starší,
určitě se ozvěte, nějak se domluvíme.

Te� nás určitě také hodně často uvidíte kolem hasičárny, a to
proto, že pracujeme na vnitřním prostoru našeho Sobola, aby-
chom v něm měli materiál dobře umístěn.

Přeji hezky prožité zářijové dny Petr Zima
velitel SDH Obecnice

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

VE ŠKOLE SE OBJEVILY NOVÉ TVÁŘE
A je to opět tady. Počkat, co vlastně? No přece nový škol-

ní rok! Co to pro školu znamená? Pro žáky i učitele samo-
zřejmě spoustu práce. Ale hlavně mezi nás přišla nová par-
ta, a tou jsou prvňáčci. Šestnáct roztomilých tváří bude
získávat znalosti v naší základní škole. Pro děti je to urči-

tě velká změna, ale nevypadají příliš zaskočeně. Na jejich
třídním fotu s paní učitelkou Pokornou mají usměvavé tvá-
ře, tak doufejme, že jim to vydrží. Budeme rádi, když se jim
u nás bude líbit, najdou skvělé kamarády a budou školu
dobře reprezentovat.  Přeji všem prvňáčkům hodně štěstí
a úspěchů. Lukáš Kovařík, VII. tř.

(pokračování na str. 4)

Naše prázdninové cesty
(VII. tř.)
Šarm Toskánska

Právě se nacházíme v Toskánsku.
Jsme v malé vesničce na vrcholu
ohromného kopce, který se pyšně tyčí
nad celým údolím jako pán světa. Můj
pohled míří po okolí. Kopce – malé
i velké – pokryté nekonečnými vinice-
mi, poli, loukami. Pod tím vším se
krčí starobylé kamenné městečko.
Cesta k městu se vine po serpenti-
nách. Kamenné domy dýchají tajem-
stvím starých dob. Procházíme každé
zákoutí a připadáme si jako ve snu.
Slunce příjemně hřeje a útulné re-
staurace lákají k posezení. Užíváme
si každý okamžik…

Nina Hartzová
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(dokončení ze str. 3)

Výlet na Šumavu
Koho by nelákala Šumava. Jezdíme tam za odpočinkem v

zimě i v létě. Láká nás nejen příroda, ale i různé zajíma-
vosti a kulturní památky. Zajímavá je i návštěva Srní. Vy-
platí se nejdříve zavítat do informačního centra, které se
nachází uprostřed střediska. Kam se podívat? Podle nabíd-
ky infocentra si můžete vybrat podle svých zájmů i fyzic-
kých sil. V místě najdeme mnoho hotelů a penzionů. Všech-
ny domy vypadají hezky, protože se o ně jejich majitelé peč-
livě starají. … David Černý

Krásy Slovenska
Byli jste již ve Vysokých Tatrách? Pokud ne, pokuste se

tam někdy vypravit. Myslím, že by vás jejich krása zauja-
la. Například Lomnický štít. Je odsud zajímavý výhled na
celé Tatry, tedy pokud máte štěstí na počasí. V téhle chvíli
tu proudí svěží vánek a já mám pocit, že se vznáším. Nepří-
jemné je, že se počasí rychle střídá. Za mnou padá mlha.
Tak jsem si to užívala a te� tohle! Zajímavá  je také cesta
na Hrebienok a další místa … Veronika Žofková

Hrad Týřov
Cesta na hrad Týřov je náročná. Jak by ne, když každý

hrad přece stojí na pořádném vrchu, aby se nedal tak snad-
no dobýt. Vystoupáme po strmé cestě. Ještě vyjdeme scho-
dy a už je vidět první hradní věž. Výhled je opravdu pěkný.
Stálo to za to… Pavel Kernal

Jak vypadá okolí Skutče nad Sázavou
…Na první pohled jsem byl uchvácen přírodou v okolí

Skutče. Všechno tam vypadá tak trochu jinak než v okolí
mého domova. Zaujala mě hlavně upravenost tamních
lesů. Navštívit můžete také několik rozhleden se zajímavý-
mi názvy, například Borůvku. Člověk si na tomhle místě
připadá jinak, tak nějak odlehčeně. Ale co je to platné,
doma je doma…. Felix Šrámek

Český Krumlov
Kdo navštíví Český Krumlov, určitě nevynechá zámek,

který stojí nad městem. V jeho zahradách je také populár-
ní „otáčecí divadlo“. Zajímavé je  projít se uličkami staré-
ho města a podívat se do zdejších muzeí... Josef Legát

MAŽORETKY
Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím

sportu. Lidé je ale stále spojují pouze s dechovou hudbou,
barevnými uniformami a s pochodováním.  Mažoretkový
sport však prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál
spořejší a efektnější, dechovou hudbu nahradila hudba
moderní a s hůlkou jdou udělat neuvěřitelné věci – např.
točení, házení, přehazování a další.

Mažoretky mohou soutěžit v disciplínách: sólo, duo, trio,
miniformace a formace. Základním náčiním je hůlka (ba-
ton), výjimkou však nejsou ani třásně (poms-poms). Sou-
těží se zpravidla ve třech věkových kategoriích: Kadetky
(8 – 11 let), Juniorky (12 – 14 let), Seniorky (15 let a více).
Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk soutěžící
v roce konání soutěže.

I v Příbrami vznikl soubor mažoretek, a to v roce 2005,
kdy se manželé Pourovi rozhodli založit v Příbrami vlastní
taneční školu se zaměřením na mažoretkový sport. Od té
doby získala děvčata mnoho cenných ocenění. Tento sou-
bor v současné době navštěvují i děvčata z Masarykovy
základní školy v Obecnici. Trénují za kadetky a zúčastňují
se různých soutěží. V dubnu 2013 kadetky postoupily
z regionálního kola na mistrovství Čech. I tam se umístily
s třásněmi na prvním místě a zajistily si tím postup na mi-
strovství Evropy. To znamenalo plno trénování. Ale vypla-
tilo se. Na konci prázdnin získala děvčata bronzovou me-
daili, i když konkurence byla veliká. Jejich soupeřkami
bylo dvanáct dalších družstev z ČR, Rumunska, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory a Slovinska.

Eva Laňová

K V Í Z  na září
ČESKÁ REPUBLIKA
1. Kolik měří hranice ČR?

a) 5010 km / b) 3652 km / c) 2290 km / d) 1565 km
2. Se kterým státem sousedíme nejdelší hranicí?

a) Polsko / b) Rakousko / c) Německo / d) Slovensko
3. Nejvyšší hora české republiky?

a) Lysá hora / b) Praděd / c) Říp / d) Sněžka
4. Nejdelší řeka české republiky

a) Labe / b) Dyje / c) Vltava / d)  Morava
5. Náš nejdelší most?

a) Barrandovký / b) Ž�ákovkský / c) Nuselský
d) Radotínský

6. Náš nejvyšší most?
a) Nuselský / b) Ž�ákovský / c) Barrandovský
d) Radotínský

7. Největší plochu hladiny přehrady má?
a) Lipno / b) Orlík / c) Slapy / d) Vranov

8. Největší objem má nádrž?
a) Nové Mlýny / b) Lipno / c) Vranov / d) Orlík

9. Nejrozšířšnější  lesní strom u nás?
a) smrk / b) borovice / c) modřín / d) jedle

10. Na prohlídku Špilberku pojedeme do?
a) Znojma / b) Litoměřic / c) Plzně / d) Brna

Odpovědi najdete na poslední straně Zpravdaje :-))         Evas
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Školka letos začala prázdninovým provozem už v pon-
dělí 26. 8. Sešlo se 10 dětiček a vše se obešlo v pohodě
a  bez pláče. Další pondělí jsme přivítaly nové děti,  kte-
ré nevěděly, co je v té nové školce čeká, některé přišly
s radostí, některé s pláčem. Všechny jsou však moc ši-
kovné a rychle si zvykají na vše nové.  Prozkoumaly tě-
locvičnu, prolézačky na zahradě, vyzkoušely pískoviště
a postavily domečky v lese.

Ve středu nás s dětmi navštívila paní Posekaná se svými
canisterapeuty Tondou a Kájou. Dětem se setkání líbilo
a dozvěděly se spoustu zajímavého o psech. Učily se, jak
se správně chovat v jejich přítomnosti, co nedělat,
jak pejska krmit, jak o něho pečovat.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Do srdce Chodska za Janem Kozinou

Bývalá privilegovaná chodská obec Újezd se nachází ve
střední části okresu Domažlice, zhruba 5 km západně od
Domažlic. První písemná zmínka o vsi se objevuje v privi-
legiu Jana Lucemburského z roku 1325. Již ale v průběhu
12. a 13. století začaly být na dnešním území Chodska za-
kládány vesnice, které měly za úkol chránit hranice české-
ho království. Právě tak vznikla také obec Újezd jako jed-
na z jedenácti chodských vesnic. Zde se pak 10. září 1652
narodil pozdější vůdce chodského povstání Jan Sladký,
zvaný Kozina. Přízvisko „Kozina“ mu bylo přisouzeno
podle statku Kozinec, kde bydlel. Příběh Jana Sladkého-
Koziny asi všichni znají z historického románu spisovate-
le Aloise Jiráska – Psohlavci, který vznikl v letech 1883-
1884. Je zajímavostí, že Aloise Jiráska do tohoto kraje při-
vedl známý pražský lékař a literát Josef Thomayer, který
se narodil v nedalekém Trhanově, v sídle neblahého rodu
Lamingenů (Lammingerů). Jako rodilý Chod byl přesvěd-
čen o tom, že kulturní a intelektové bohatství českého ná-
roda pochází z Chodska. Dokonce to byl on, kdo podnítil
Aloise Jiráska k napsání Psohlavců. Ačkoliv jsem přesvěd-
čen, že děj románu Psohlavci budou znát už i dítka první-
ho stupně základní školy, přesto ve zkratce připomenu,
o co zde šlo?

Národ Chodů byl statečný a otužilý lid, žijící v okolí Do-
mažlic, kde střežil zemské hranice. Za to požíval různých
výhod a práv - odjakživa byli lidem svobodným a byli pod-
dáni pouze samému králi. Po Bílé Hoře se dostali Chodové
do poddanství pánů z Lammingeru, kteří měli své sídlo
v nedalekém Trhanově. Jejich svobody neuznávali a nutili
je do roboty. Chodové se bránili, ale marně. Hlavní spor se
rozhořel ve chvíli, kdy Lamminger přikázal pokácet starou
lípu na půdě chodského rolníka Jana Sladkého-Koziny.
Ačkoliv byl Kozina považován za klidného člověka, toto
Lammingerovo jednání ho rozlítilo, vzepřel se mu a správ-
ce s jeho pohůnky ze svého pozemku vyhnal. Tento skutek
byl však označen za odboj proti vrchnosti a Lamminger
vydal příkaz, aby byl Kozina i s několika svými přáteli za-
tčen. Při následné prohlídce v Kozinově statku byla nale-
zena truhla s majestáty, které Lamminger přikázal spálit.
Neměl však tušení, že ty nejvzácnější a nejdůležitější byly
zachráněny. Díky zachráněným majestátům se Chodové
domáhali uznání svých práv u dvora ve Vídni a nakonec i
apelačního soudu v Praze. Dlouhé Lammingerovy prsty
však dosáhly až do Prahy k soudu, což mělo za následek
skutečnost, že i poslední majestáty byly soudem zničeny
a Chodům bylo nařízeno, aby podepsali listinu, že jménem
svých krajanů slibují Lammingerovi poslušnost a svých
předchozích skutků litují. To zdrcení Chodové učinili – až
na Kozinu a jeho strýce. Proto také zůstali ve vězení, kde
jeho strýc zemřel. Mezitím se však na Chodsku rozpoutalo
povstání, kvůli kterému muselo být povoláno vojsko.
To také nakonec odpor Chodů potlačilo. Nespokojený Lam-
minger si vymohl, že jeden z odsouzených Chodů smí být
oběšen – a vybral si Kozinu. Paradoxně to byl právě Kozi-
na, který Chody ve své nenávisti vůči vrchnosti mírnil,
nebo
 chtěl docílit uznání chodských práv u soudu, nikoliv
dalšími vzpourami a násilím. Jan Sladký-Kozina byl posta-
ven na šibenici a popraven dne 28. listopadu 1695 v Plzni,
v místě, kde stojí dnešní pivovar. Před svojí smrtí předpo-
věděl svému sokovi Lammingerovi, že se do roka a do dne
sejdou u božího soudu. Kozinovo proroctví se téměř vypl-

délníkovou náves, tak určitě nepřehlédnete bývalý Kozi-
nův statek, obydlí hrdého Choda, ve kterém je od roku
1958 otevřena Pamětní síň Jana Sladkého-Koziny. Expozi-
ce je zaměřena na historii chodské rebelie a na život Cho-
dů. Zhlédnout je možné dříve používané hospodářské ná-
stroje, chodské kroje, obyčeje a zvyky. V sednici můžete
usednout za stůl, který pochází z doby, kdy na statku hos-
podařil Kozina.

      A až si prohlédnete pamětní síň v Kozinově statku,
tak doporučuji procházku po Újezdu. Najdete zde několik
zajímavých stavení, jako je např. Dvůr „U Rosochů“ (rod-
ný statek Jana Sladkého-Koziny), Dvůr „U Pelnářů“ (rod-
ný statek Kozinovy manželky), Dvůr „U Podestátů“, Dvůr
„U Čtveráků“ a Dvůr „U Keplů“. Přes náves v Újezdu
prochází červeně značená turistická trasa, na kterou jsem
se napojil a po 1 km jsem vystoupal na vrch Hrádek (585
m.n.m.). V roce 1895, 200 let po smrti Jana Sladkého-Kozi-
ny, zde byl vystaven pomník slavnému újezdskému rodáko-
vi. Jeho autorem je sochař Zdeněk Vosmík, který Kozinu
zobrazil s chodským psem, čakanem v pravé a královským
privilegiem v levé ruce. Jeho pohled upřeně shlíží kamsi
do dáli, někam k Plzni, kde byl jeho život předčasně ukon-
čen rukou kata Bartoloměje Kvíčaly. Na Hrádku jsem se
byl podívat předloni na podzim a výhled je z něj opravdu
skvostný.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek

nilo – prokletý
Wolf Maxmilián
Lamminger, svo-
bodný pán z Al-
benreuthu, pán
na Trhanově,
hanlivě přezdí-
vaný Lomikar,
viděl naposledy
světlo světa dne
2. listopadu 1696.
Příznačně to bylo
zrovna na Dušič-
ky …

Pokud po pří-
jezdu do Újezdu
obkroužíte ob-



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2013 7

 

 

LÉKAŘ A VY  / Zas tu byl ten Němec... ☺☺☺☺☺
Teorie, že se člověk rodí s konečným počtem

nervových buněk a ve stáří už další nevznikají,
dávno neplatí. To znamená, že mozek vlastně stárnout ne-
musí. Pravda, potřebuje k tomu genetické předpoklady, ale
důležité je i jeho časté používání. Lidská pamě
 je natolik
provázaná s funkcí mozku, že i jakékoliv poranění hlavy,
otřes mozku nebo některé infekce představují riziko jejího
oslabení. Na druhou stranu cílená námaha různých oblas-
tí mozku vede k vytváření určité rezervy. Kdybychom tedy
měli začít myslet na svoji pamě
? Věk mezi 20 - 45lety věku
představuje období, kdy nejvíce podléháme různým emoč-
ním faktorům. Chronický stress rozhodně mozku nepro-
spívá a poškozuje zejména části, které souvisejí s ukládá-
ním informací do dlouhodobé paměti. Energii, kterou vy-
plýtváme na vztekání se nebo na excelentní plnění úkolů,
bychom mohli klidně využít jinak. Stejně tak jako je třeba
mozek „nenervovat“, je třeba jej i dobře nakrmit a zaba-
vit. Po 45. roce věku začínají smysly slábnout a mělo by
tedy začít období aktivizace . Krom životosprávy a životní-
ho stylu sem patří i dostatek sociálních kontaktů a široké
podnětové pole. „Televizní maratón“ sem rozhodně nepat-
ří. Mnohem více podnětů přináší našemu mozku četba.
Proces čtení předpokládá zapojení smyslových, pamě
o-
vých i jazykových funkcí mozku, vyžaduje schopnost kon-
centrace pozornosti, rozvíjí obrazotvornost, obohacuje
slovní zásobu a kultivuje jazyk. Další formou „mozkového
fitness“ je poslouchání i provozování hudby. Při hraní za-
pojujeme krátkodobou pamě
, rozvíjíme jemnou motoriku,
při poslechu se mozek vypořádává z různými harmoniemi,
změnami intenzity a výšky tónů, rytmem a příznivý vliv
hudby při terapii např. Parkinsonovy choroby, stavů po
komatu nebo Alzheimerovy choroby, je nesporný.

Na kvalitu paměti má příznivý vliv i pohyb s hudbou spo-
jený, tedy tanec. Důležitým prvkem je i strava. Mozek je
citlivý orgán a jen tak se s něčím nespokojí. Každodenní
pizzou, hamburgry nebo sáčkem brambůrek ho rozhodně
nenadchneme. K mozkovému fitku, které nikoho nezatíží,
patří nepřeberná řada drobností, kterých si každý navy-
mýšlí, co hrdlo ráčí. Zkuste si cestou z práce zapamatovat
nápisy na poutačích, nebo SPZ auta před sebou.... - krát-
kodobá pamě
. Představujte si jednotlivé úkony při vybírá-
ní peněz z bankomatu nebo při placení parkovného.... - cvi-
číte dlouhodobou pamě
. Dejte si jeden den koš na odpad
na druhou stranu místnosti, vyčistěte si zuby levou rukou,
pokuste se večer dát dohromady jména všech lidí, se který-
mi jste se přes den viděli a představte si jejich tváře....
Každý je individualitou, každý potřebuje zlepšovat jinou
složku paměti. Někdo si nepamatuje jména, někdo čísla,
jiný se špatně orientuje v prostoru nebo má potíže s uče-
ním cizích jazyků. Ale pro mozek všech platí jedno desate-

ro: mozek nakrmte, nechte ho vyspat, dejte mu zahrát,
dejte mu přivonět, rozesmějte ho, dopřejte mu klídek, ne-
chejte ho zrát, proběhněte se s ním, používejte ho, neško�-
te mu a udržujete ho ve formě. Jiný nekoupíte!

Intuice
Hlas, obraz, zvuk nebo pocit, který nám v rozhodujících

momentech říká, co máme dělat, ale neříká proč. Říká se jí
také šestý smysl nebo předtucha. Pro někoho mystická
síla, pro někoho pouhý odhad, který se občas vyplní. Urči-
tě znáte pocit, že se na vás někdo dívá, otočíte se a setkáte
se s nějakým upřeným pohledem, nebo vám něco říká, že
někam nemáte chodit nebo jezdit, něco nemáte udělat, ří-
kat, nemáte pro to žádné racionální důvody, ale poslechne-
te a s odstupem zjistíte, že to byla vaše velká výhra. Intu-
ice je nevysvětlitelná, je pořád s námi a funguje a
 chceme
nebo ne. Ve vypjatých chvílích je tak silná, že si ji uvědo-
mují i ti, kteří si ji jinak nepřipouštějí. Existuje několik
možných vysvětlení, proč se tušení někdy vyplní. Skuteč-
ností je, že řadu podnětů vnímáme z nonverbální komuni-
kace, z řady podprahových zvuků, z řeči těla, z periferního
vidění, aniž bychom si to uvědomovali. Jeden jezdec formu-
le 1 přibrzdil před nepříliš prudkou zatáčkou, ale neuměl
vysvětlit, proč to udělal. Každopádně si tím zachránil ži-
vot, za zatáčkou do sebe nabouraly dva jiné vozy a on by
neměl žádnou šanci. Vysvětlení přinesl až zpomalený záběr
několika kamer, který si jezdec prohlédl.Ve dvousetkilome-
trové rychlosti musel koutkem oka zahlédnout, že diváci,
kteří za normálních okolností jezdce povzbuzují, zaraženě
hledí opačným směrem. Podvědomě na tu situaci zareago-
val a poslechl nutkání šlápnout na brzdu. Intuice často
pomáhá vybrat nejlepší možné rozhodnutí, aniž by k tomu
bylo jakékoli rozumové zdůvodnění. Ale v našem podvědo-
mí je uložena každá vteřina našeho života, každý detail,
každá informace, se kterou jsme přišli do styku. Jinými
slovy víme víc, nežli si myslíme , že víme. Pro řešení každé
situace má mozek obrovskou sumu informací, ale my vědo-
mě využíváme asi jen 8% kapacity mozku a vědomě operu-
jeme jen s minimem dat. V krizové situaci nemáme čas pře-
mýšlet. Levá hemisféra zkolabuje, je ovlivněna strachem,
přestane kontrolovat celou naši osobnost a intuice má šan-
ci se projevit. To je další možné vysvětlení, jak to vlastně
funguje. Intuice formuje naše obavy, dojmy i vztahy.
Má vliv na rozhodování prezidentů i sázky gemblerů, po-
máhá nám vyhnout se nebezpečí, ale stoprocentně se na ni
spoléhat nedá. Princezna Diana v posledním rozhovoru
krátce před tragickou nehodou prohlásila: „ Nikdo mi ne-
bude diktovat, jak se mám chovat. Intuice je můj nejlepší
rádce“.
Podle časopisu „Moje zdraví“ 2013 upravila Drso

NAŠI NA ŽIVITELCE
Na přelomu srpna a září se uskutečnil již 40. ročník –

Agrosalon – Země Živitelka na výstavišti v Českých Bu-
dějovicích. Tato 6-denní výstava letos proběhla za hezké-
ho počasí s účastí kolem 100 000 návštěvníků. Zastoupe-
ní zde měla i Obecnice, již po patnácté zde předváděl své
konstrukční výrobky a nápady Eda Škvára (dojírny a do-
jení, na krávy-kozy-ovce-lamy). Předvedl se i bývalý elit-
ní koňský jezdec Milan Stromko. Jeho jízdy vždy sledo-
vala přítomná veřejnost se zatajeným dechem (neztratil
nic ze svého bývalého jezdeckého umění), ani jednou ne-
spadl a byl vždy odměněn dlouhotrvajícím potleskem. EŠ
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Nové přírůstky do naší knihovny:
Padesát odstínů šedi – E L James (beleterie pro dospělé)
Padesát odstínů temnoty – E L James (beleterie pro dospělé)
Padesát odstínů svobody – E L James (beleterie pro dospělé)
Zlatá edice Bajky 1, 2 (pro nejmenší)
Království pohádek – B. Němcová, K. J. Erben a další (pro děti)
S Viki je vše naruby – Věra Řeháčková (děti 10 let)
Ta holka má nos na průšvihy – Věra Řeháčková (děti 10 let)
Heidi děvčátko z hor – Johanna Spyriová
Ronja dcera loupežníka – Astrid Lindgrenová
O modrém kocourkovi – M. Hellstrom Kennedy
Země nikoho – Radka Zadinová (romantika, beleterie pro
dospělé)
Vyděděná – Marie Magdalena Horňanová (biografické ro-
mány, beleterie pro dospělé)
Co mi život přichystal – Věra Řeháčková (česká literatura,
současná)
Písně lásky s vůní dálek – Jaroslava Ševčíková (romanti-
ka, beleterie pro dospělé)
Volání Kalahari – Patricia Mennen (beleterie pro dospělé,
rodinné ságy)
Bílá čarodějka – Ilona Maria Hilliges (beleterie pro dospělé,
biografické romány)

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Ve Spolkovém domě proběhlo 31. 8. 2013 rozloučení

s prázdninami. Pro děti byly připraveny soutěže, sladká
odměna za jejich úžasné výkony, střelba ze vzduchovky,

Od začátku října bude
ve Spolkovém domě  otevřen
dětský koutek SLUNÍČKO.

Děti si zde mohou zdokonalit své motorické schopnosti
hrou a různými dovednostmi.

Koutek bude otevřen denně od 8.00 do 12.00 hod.
Podle zájmu bude koutek otevřen i v odpoledních hodinách,

a to každou středu a pátek od 15.00 do 18.00 hod.

V případě dotazu se informujte osobně v knihovně
nebo na tel. číslech 313 105 842, 605 986 955.    K. Šefflová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Kryll
elektro za pomoc při zprostředkování a financování
odeslání víček pro malou Elišku.

Děkuji Šefflová, knihovnice

hudba a opékání špekáčků. Dospělí si hned po obědě dali
závod s plícemi a nafukovali ústně balonky, po zjištění, že
selhala technika. Největší nápor byl u střelby ze vzduchov-
ky, kde se děti přesvědčily o tom, jakou mají mušku. Pan
starosta nám přikládal do ohýnku, aby nevyhasnul, než si
děti půjdou opékat špekáčky a z okna se na nás usmívaly
dvě panenky, které se nám staraly o občerstvení. Počasí
přálo a myslím, že si to děti užily. Poděkování patří všem,
kdo mi pomohl tento den pro děti uskutečnit.

K. Šefflová

Od 17. 9. 2013 se v knihovně koná zájmový
kroužek pro děti.
Četba knih, kresba, promítání pohádek, stolní hry,
poznávání přírody, hraní na hřišti, ruční dílny.
Kroužek se bude konat každé úterý od 14.00 do 16.30 hod.
V případě zájmu, se informujte osobně v knihovně nebo na tel.
číslech 313 105 842, 605 986 955. K. Šefflová, knihovnice
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Tvořivé kurzy s paní Blankou Sýkorovou
Od 9. září se ve Spolkovém domě konají tvořivé kurzy
s paní Blankou Sýkorovou. Kurzy se konají vždy v pondělí
od 17.00 hod.
Zde je nabídka kurzů: korálkování, decoupage, pedig,
papírový pedig, ovčí rouno, dekorace, enkaustika, fimo,
malování pravou hemisférou, práce s papírem, automatic-
ká kresba.

V případě zájmu o některý z těchto kurzů, nás prosím
kontaktujte na tel. č. knihovny 313 105 842, 605 986 955
nebo osobně v knihovně. Děkuji Šefflová

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Ohlédnutí za prvním setkáním

Každé páteční odpoledne skupina 13 dětí a 5 dobrovolní-
ků spolu zažila mnoho příjemného. Kreslili, malovali, tvo-
řili, naučili se nové hry a soutěže. O zábavu bylo postará-
no. Děti si vlastnoručně namalovaly tričko. Skupina zaži-
la mnoho zajímavého a báječně dokázala spolupracovat.

Tímto bych ráda poděkovala panu starostovi Josefu
Karasovi za propůjčení prostor ve spolkovém domě. Dále
rodičům za báječnou spolupráci a dobrovolníkům za sna-
hu při přípravě a realizaci her. Velký dík patří Petru Zimo-
vi, Kačce Soukupové, Verče Plecité a Marku Nepožitkovi.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
4. října 2013 se uskuteční první schůzka dětí, rodičů a dobrovolníků.

Těšíme se na děti ve věku od 6 do 10 let a na společně strávená odpoledne na „Cestě kolem světa“.

Zá jemc i  se  mohou  p ř ih lá s i t  na  e-mailu:  jk.janakratka@gmail.com

Na všechny  Vaše  dotazy  ráda odpov ím.      Jana Krátká

BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

 V pátek 4. 10. 2013 se od 16.00 hodin
ve Spolkovém domě koná

burza dětského oblečení .
Pokud budete mít zájem, nalepte si na oblečení cenovky

a přij�te si své oblečení prodat či vyměnit.

BURZA  OBLEČENÍ pro DOSPĚLÉ
bude ve středu 30. 10. od 15.00 hodin

též ve Spolkovém domě v Obecnici.

Jubilea v září slavili a slaví
Hana Zelenková  65 let

Eva Krylová  60 let
Irena Šilhanová  60 let
Růžena Průšová  70 let

Alois Boháč  65 let
Libor Handl  50 let

Miroslav Sýkora  50 let
Vladimír Kříž  55 let

Jaroslav Pozděna  70 let
Jaroslav Šilhan  60 let

Zdeněk Vojíř  50 let
Václav Pachole  65 let

František Horáček  60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

Jubilea v říjnu budou slavit
Miroslava Lundáková  60 let

Danuše Štáfová  70 let
Václav Fejfar  50 let

Miroslav Tůma  60 let
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Brdy a Vojenské lesy a statky Hořovice, s. p. - Lesnictví
Brdy, přestože se nacházejí ve střední části Čech, jsou

pozoruhodné svým bohatstvím lesů. Trochu historického
povídání z knihy Střední Brdy od Václava Cílka a dalších
autoru jistě neuškodí. Část o lesním hospodářství zpraco-
val Aleš Škoda a z jeho článku budu čerpat i historické
informace. Jak píše, pravděpodobně již kolem začátku na-
šeho letopočtu docházelo ke zvlhčování klimatu a i v tomto
období se utvářela dřevinná skladba lesa, která v přírodní
podobě dosáhla až období středověku, kdy začala být ovliv-
ňována činností člověka. Začátkem tohoto období se zača-
ly vytvářet slatiny a rašeliniště a buk proniká do nižších
poloh , kde se vyskytuje s jedlí (V. Hložek). Na hřebenech
hor stoupá zastoupení smrku a rozšiřuje se borovice. Až do
14.století byly lesy ovlivňovány člověkem málo, jen lov
zvěře a pastva dobytka. V této době lesy začíná ovlivňovat
železářství. Stoupá spotřeba dřeva na výrobu dřevěného
uhlí, tento vývoj je doložen jako první na Rožmitálsku
(první stopy z přelomu 11. a 12. století) U Velkostatku
Rožmitál pod Třemšínem pochází nejstarší přehled o stavu
lesa z roku 1786.

Pokud by někdo z vás chtěl bližší informace, dočte se pro-
centuelní údaje skladby lesa ve výše uvedené knize nebo
v jiných materiálech. Výčet by byl pro čtenáře asi nezáživ-
ný. Zajímavé je povídání o výrazné postavě v historii rož-
mitálského lesnictví, povídání o lesmistru ing. Karlu Gan-
gloffovi. Ten provedl v letech 1850 - 1862 zařazení arcibis-
kupských lesů na Rožmitálsku. Z této doby pochází základ
dnešní rozdělovací sítě, prostorového rozdělení lesa větši-
nou  na sebe navazujícími kolmými liniemi, které využíva-
jí přirozené hranice, jako vodní toky, hřebeny, cesty apod.

Dílem lesmistra Gangloffa byla koncepce cest a odvodně-
ní vlhkých lesních částí. Obnova lesa byla prováděna
na holinách umělou výsadbou a mnohdy byly  sadby dopl-
ňovány síjí. Vznikaly přehoustlé kultury mlaziny, které
trpěly okusem přemnožené zvěře.

A jak to bývalo na bývalém velkostatku Zbiroh?
Stav těchto lesů je možné sledovat od roku 1881(dnes Mi-

rošov a Strašice). Do té doby jen útržkovité údaje např. do-
chovaný těžební plán 1835 až 1844, z něj vyplývá, že stav
lesů byl velmi nepříznivý, asi vlivem devastace porostů,
které sloužily jako surovina pro železářské a důlní podni-
ky. Ovšem šlo i o vliv četných přírodních kalamit ovlivňo-
vaných i špatným hospodařením. V lesích je zastoupena
i jedle bělokorá a konec 19. století je obdobím zavádění
modřínu. Značné škody zde byly způsobeny přemnožením
zvěře a také ve dvacátých letech minulého století mniško-
vou kalamitou. Následně na okrajích vykácených ploch
byly způsobovány škody větrem v narušených smrkových
porostech. Na některých místech se používalo takzvaných
„valachů“ . Byly to narovnané hromady kamene, které
zatěžovaly ploché kořeny okrajových smrků. Po porušení
porostů mniškou byly plochy nejprve zalesňovány břízou
a později byla bříza vykácena a porosty zalesňovány větši-
nou smrkem.

U Velkostatku Hořovice pochází prostorová úprava pří-
slušné části Brd z konce 18. století. Dochovaly se však
pouze mapy. Projekt sečí a kultur z roku 1820 ukazuje na
rozdílný přístup na panství Hořovice (Vrbnovská správa),
kde převládala těžba měkkých listnáčů a jehličnanů a ob-
nova lesa výhradně jehličnany (asi důsledek rozvoje žele-
zářství)a panství Jince (Vratislavové z Mitrovic), kde šlo
spíše o těžbu tvrdých listnáčů. K novému zařazení lesů
došlo po spojení v roce 1862 a další zařazení provedl v roce
1867 lesní rada Ferdinand Fiskali. V dalších desetiletích
byla provedena další zařazení lesů, docházelo i ke změnám
revírů a dle textu Aleše Škody bylo možné hospodaření na
panství Hořovice hodnotit příznivě. Třetí revize hospodář-
ského plánu měla proběhnout v roce 1920, ale mnišková
kalamita způsobila jeho odložení na dobu pozdější.  Nejví-
ce zmiňované poškozené oblasti se týkaly části lesů jihozá-
padně od Ohrazenice, východně od vrcholu Špičák, jihový-
chodně od kóty 545, východně od kóty 546 a v prostoru
křižovatky Neřežín, Jince, Baština. I v této části Brd byly
nadměrné stavy zejména jelení zvěře, která způsobovala
škody okusem a loupáním. Materiál na nové zalesnění byl
získáván z vlastních školek a pěstován ze semen vlastní
sklizně i z nakoupených (hlavně smrku) od různých firem.
Omlouvám se odborníkům lesního hospodaření za strohý
popis jejich profese. Myslím si, že nám, této krásné odbor-
nosti neznalým, to takhle stačí.

Pokud by někdo z laiků se chtěl dovědět více, určitě lze
najít spoustu materiálů na internetu či půjčit si knihu

K. G. Gangloff se na-
rodil v roce 1809 v Pra-
ze jako jedno z dvojčat
v rodině arcibiskupské-
ho hofmistra. Studoval
na pražské polytechni-
ce, po studiích pracoval
jako lesník v Rokytnici,
lesní měřič a kreslič
v Rožmitále pod Třem-
šínem, polesný Pelhři-
movska, vedoucí taxač-
ního oddělení lesů praž-
ského arcibiskupství
a posléze od roku 1864 jako lesmistr v milovaném Rož-
mitálsku. Zemřel v roce 1879 a je pohřben ve Starém
Rožmitále. Karel Daniel Gangloff  byl českým lesníke
a vynálezcem. Vynalézal především přístroje pro země-
měřičství a stroje na zpracování dřevní hmoty. Pro velký
rozsah jeho vynálezů byl nazýván také českým Archimé-
dem.

Střední Brdy autorů Václava
Cílka a kolektiv z roku 2005,
publikace Vojenských lesů
a statků Hořovice nebo knihy
o Brdech od Jana Čáky.

Použité materiály:
publikace 70 let Vojenských
lesů a statků Hořovice 1988,
kniha Střední Brdy autorů
Václava Cílka a kolektiv
z roku 2005.
Pokračování  př íště

bs
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SLAVOJ OBECNICE - Kopaná

Skupina B

1 Černá Dobříš 3 1 0 24:3 10
2 Litvan Bohutín 3 1 0 23:6 10
3 Sokol Daleké Dušniky 1 1 2 10:11 4
4 Sokol Drahlín 1 1 2 12:16 4
5 Rezervace Obecnice 0 0 4 1:34 0

O 9. místo
Zelená Dobříš – Rezervace Obecnice 11:1
O 7. místo
Mongeo Podlesí – Sokol Drahlín 2:4
O 5. místo
Slavoj Obecnice – Sokol Daleká Dušniky 2:4
Semifinále
TJ Blatná – Litvan Bohutín 3:1
Černá Dobříš – Spartak Rožmitál 3:1
O 3. místo
Litvan Bohutín – Spartak Rožmitál 3:4
Finále
Černá Dobříš – TJ Blatná 2:4

Konečné pořadí:
1. TJ Blatná
2. Černá Dobříš
3. Spartak

Rožmitál
4. Litvan Bohutín
5. Sokol

Daleké Dušniky
6. Slavoj Obecnice
7. Sokol Drahlín
8. Mongeo Podlesí
9. Zelená Dobříš

10. Rezervace
Obecnice

JUNIOR CUP OBECNICE 2013
Dne 24.8.2013 se uskutečnil I. ročník turnaje fotbalových
přípravek  pod záštitou starosty obce Josefa Karase
s názvem JUNIOR CUP OBECNICE 2013. Pozvání na
akci přijali zástupci ČAFH Mgr. Lucie HLAVOVÁ, LL.M.,
kterou doprovázel sportovní manažer Tomáš PEŠÍR.
Z OFS Příbram přijal pozvání sekretář Josef KUBA. Při-
hlášeno bylo 10 družstev, která byla rozdělena do dvou sku-
pin. Z každé skupiny postupovala 2 nejlepší do semifinále,
zbylá družstva si to na hřišti rozdala o konečné umístění.
V 9.30 hodin ranního podbrdského času nastoupili všichni
účastníci na perfektně připraveném obecnickém hřišti, kde
organizátoři turnaj zahájili. V krásném slunečném počasí
podávali borci a borkyně výtečné výkony a všichni zúčast-
nění se skvěle bavili. Svým umem všechny udivoval Maty-
áš BROŽ z TJ Blatná, osobně jsem ho přejmenoval na ma-
lého „Nedvěda“, který byl po zásluze vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje. JUNIOR CUPU se zúčastnily i mimořád-
ně nadané hráčky a nejen zúčastnily… Nejlepší střelkyní
turnaje se stala Andrea KŘIVÁNKOVÁ ze Spartaku Rož-
mitál s úctyhodnými 13 zásahy. Nejlepším brankářem byl
vyhlášen Dominik SLÍVA ze Sokola Daleké Dušniky, který
vynikal přehledem a klidem při řešení situací v brankovém
prostoru. Vítězem turnaje se stalo družstvo TJ BLATNÁ,
které ve finále porazilo družstvo černé DOBŘÍŠE v poměru
4:2. Třetí místo urval SPARTAK ROŽMITÁL. Velký dík
patří všem organizátorům, obci OBECNICE a v neposlední
řadě společnosti ONDRÁŠOVKA za poskytnuté minerální
vody.

Skupina A

1 TJ Blatná 3 1 0 23:7 10
2 Spartak Rožmitál 3 1 0 18:5 10
3 Slavoj Obecnice 2 0 2 17:10 6
4 Mongeo Podlesí 1 0 3 5:23 3
5 Zelená Dobříš 0 0 4 6:24 0

David Musil
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Prázdninový kvíz – ČR (ze str. 4) • Správné odpovědi:  1. c)  /  2. a)  /  3. b)  /  4. c)  /  5. d)  /  6. b)  /  7. a)  /  8. a)  /  9. a)  /  10. d)

TURNAJ STARÝCH GARD v malé kopané v Obecnici

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Obec Obecnice  •  Uzávěrka vždy 13. v měsíci  •  Grafická úprava Kateřina Stejskalová  •  Tisk Příbramská tiskárna

24. 8. 2013
Branky: Kozák 2x, Vacek 2x, Kratochvíl, Střeska
Sestava: Vörös – Dolejš, Houžvička, Kozák, Kratochvíl,
Rampa, Smrček, Střeska, Vacek.
Martin Šrámek nastoupil za Sokol Drahlín
Výsledky zápasů: Slavoj Obecnice – TJ Zaječov 3 : 0, So-
kol Drahlín – CJ Izolace 6 : 2, Slavoj Obecnice – Sokol
Drahlín 3 : 2, TJ Zaječov - CJ Izolace 5 : 5, Slavoj Obecni-
ce – CJ Izolace 0 : 2, Sokol Drahlín – TJ Zaječov   5 : 1
Konečné pořadí: 1. Slavoj Obecnice,  skóre 6 : 4 - 6 bodů,
2.Sokol Drahlín, skóre 3 : 6 ,  bodů 6 , 3. CJ Izolace, skóre
9 : 11, body 4,  4. TJ Zaječov, skóre  6 : 13, bod 1
Komentář Petra Křivy: 4. ročník turnaje starých gard v malé ko-
pané o Pohár starosty Obecnice se nám termínově sešel
s turnajem přípravek, a tak bylo na hřišti v Obecnici k vidění
spoustu fotbalu. Fotbalové klání starých gard jsme zahájili ví-
tězným zápasem se Zaječovem. V druhém našem utkání jsme po-
razili v derby Sokol Drahlín a vzhledem k dalším výsledkům
v turnaji se toto vítězství stalo klíčové pro obhajobu našeho loň-
ského prvenství. V posledním našem zápase s týmem CJ Izolace
jsme prohráli, ale díky lepšímu vzájemnému zápasu se Sokolem
Drahlín skončili na prvním místě. Poháry a věcné ceny v rámci
vyhlášení výsledků předal týmům osobně obecnický starosta p.
Josef Karas. Celkové dění turnaje bylo rovněž dokumentováno
i fotograficky a všechny pořízené záznamy jsou k dispozici na in-
ternetové stránce staré gardy Slavoje Obecnice.

Zápas Slavoj Garda – Slavoj Hokej 2 : 2 (1 : 1)
21. 7. 2013
Branky: Valta a vlastní
Sestava: Musil – Hošek, Kratochvíl, Přibík, Kasl, Zemek,
Vacek, Šrámek, Valta, Voborník, Uzel, Kozák, Kasl jun.
Komentář Petra Křivy: Letošní derby s hokejisty Slavoje
jsme zahájili rozšířením klubu padesátníku o Jardu Střes-
ku, kterému dárkový dres jménem gardy předal Milan Va-
cek. Do zápasu jsme nastoupili pouze s jedním náhradní-
kem a vzhledem k věkovému rozdílu (za hokejky nastoupi-
li jako dříve narození pouze Olda Srch a Jarda Střeska)
a horkému odpoledni to byla pro nás pěkná makačka. Ve-
dení v zápase nám zajistil Pavel Valta, ale soupeř do pře-
stávky z brejkového útoku stačil srovnat stav. V druhé po-
lovině zápasu jsme si na začátku vytvořili několik pěkných

gólových šancí, ale bohužel je
neproměnili a navíc si Milan Va-
cek vsítil gól do vlastní branky.
Celkově jsme se ke konci zápasu
dostávali pod tlak (záloha se už
nestíhala vracet) a několikrát
jsme nechali vyniknout našeho
gólmana. Ke konci zápasu se
k nám ale nakonec naklonilo
štěstí a soupeř si rovněž dal
vlastní gól. Zápas jsme ukončili
společnou fotografií do alba a po-
sezením s oslavencem.


