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ČERVEN 2015

Obecnický
ZPRAVODAJ

Co najdete  v  Obecn ickém zpravoda j i :
OÚ • SDH • MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA • MATEŘSKÁ ŠKOLA • KNIHOVNA • SLAVOJ OBECNICE

Koukám z okna nad špičky stromů, tak někde za nimi
v nedohlednu je Klobouček a dál za ním Tok a dál za ním
Houpák a dál za ním..., to už si nepamatuji. Nad špička-
mi borovic, smrků a modřínů se prohánějí mraky. Kaž-
dou chvíli mění svůj tvar. Jestlipak si pamatují, jak vy-
padaly před pár minutami, před hodinou, před měsí-
cem.... To je pěkná blbost, asi byly nejspíš kdesi jenom
vodou. Závidím jim, že si nemusejí pamatovat. Jak jsem
čím dál zkušenější, pamatuji si čím „blíž“ méně. S letní
dobou v Brdech to cítím víc a víc. Ano, to naše milé lesní
divadlo. Ochotní herci a hérečky vědí, o čem zde píšu.
S rostoucím věkem, chtěl jsem říci zkušeností, je stále
těžší se texty her naučit. Mladší kolegové a kolegyně se
na zkouškách v lesním divadle za statnými borovicemi
modlí za naši pamě� a učí se i náš text, aby nám mohli
napovědět. Holky z nápovědy zaškrtávají záludná slova,
která někdy nenaskočí a červeně si značí ta slova, která
nikdy nenaskočí. Faktem však zůstává, že my herci ná-
povědu, narozdíl od diváků, neslyšíme. Jsou to těžké
chvíle, které si zažil každý z nás. Profesionálové jsou na
tyto situace školeni, my ochotníci je musíme nějak pře-
konat. Vy diváci si na takové situace užíváte a občas si
myslíte, že text pleteme kvůli vám, aby byla legrace.

Přátelé, není tomu tak. Kdysi v začátcích mé ochotnické
kariéry jsem v Podskalákovi zmotal text. S kolegou jsme
na sebe dělali takové ty tajné grimasy, podle kterých vy
diváci pochopíte, že se děje něco, na co se celou dobu tě-
šíte. Nastává „šíleně“ dlouhý čas, ve které nám probíha-
jí hlavou strašné myšlenky, ale žádný text ke hře.
Do takového nastalého ticha se najednou z hlediště ozval
divácký hlas: „To nevadí, tak hrajte něco jiného“.
Nastal „hurónský“ řev, ovšem nám to pomohlo. Prohlá-
sil jsem: „To je pravda, tak co se te� bude dít?“ Otevřely
se dveře, náš kolega vstoupil a hra jela dál. Jenom já
z toho byl úplně vedle. Doma jsem v půl dvanácté v noci
probudil svoji ženu. Široce jsem jí vysvětloval, jaký jsem
ňouma, že už hrát divadlo nikdy nebudu. No hraji, že?
Nedávno jsem se vrátil ze zkoušky z lesa pokousaný
od komárů, navíc mne doma rafla blecha. Jeden by řekl,
to jsou blechy kočičí, ty na lidi nejdou. Hned jsem použil
na našeho kocoura přípravek za krk proti blechám. Bylo
tam napsáno, že blechy do 24 hodin zmizí. Nedá se to
zjistit, náš kocour totiž zmizel do dvou vteřin. Holt
je rychlejší než blecha. Přátelé, užívejte léta, cvičte pamě�
a přij�te do lesního divadla, tam blechy nekoušou.
Jen komáři. bs

5. 6. 2015  Slavnostní otevření multifunkčního hřiště v Obecnici
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Projekt Studentských sociálních
minipodniků finišuje

Přibližně před rokem se rozběhl na několika školách
na Podbrdsku Projekt Studentské sociální minipodniky -
příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod
Brdy - CZ.1.07/1.1.00/54.0047, jehož nositelem je Masary-
kova základní škola v Obecnici. Jestli se splnilo očekávání
zúčastněných a zda byly naplněny cíle, zhodnotí kromě ji-
ných určitě sami účastníci a partneři projektu. Když se
sjížděli v pátek pátého června do velikého bílého stanu
před Masarykovu základní školu v Obecnici učitelé se svý-
mi žáky a žákyněmi ze studentských minipodniků z pří-
bramské 5.ZŠ, ZŠ z Komárova, Jinců, Zaječova i Obecnice,
bylo na nich vidět, že se na závěrečnou výstavu výrobků
a produktů vytvořených „fifinami“ těší. V půl desáté zahá-
jil výstavu ředitel nositele projektu MZŠ Obecnice
Mgr. Jiří Kadlec, který všechny uvítal a popřál příjemný
pobyt. Poté vysvětlila význam a přínos projektu Student-
ských sociálních podniků ředitelka partnera projektu
Místní akční skupiny Brdy z.ú Mgr. Helena Kosová. Sta-
rosta obce Obecnice (partnera projektu) Josef Karas přiví-
tal všechny přítomné a poděkoval vedení, učitelům i žákům
místní školy za vzornou přípravu této akce.

Na výstavě se prezentoval i partner projektu MAS Brdy
z.ú. Zástupci všech zúčastněných studentských sociálních

minipodniků veřejně prezentovali na velmi dobré úrovni
svou práci a výrobky. Skutečně bylo vidět, že za těch něko-
lik měsíců odvedli pořádný kus práce a hodně se naučili.
Přihlížející vše sledovali pozorně a se zájmem. Výstava
byla ukončena módní přehlídkou, kterou uspořádaly žáky-
ně „zaměstnankyně“ Zahradnictví „Zahradní děti“ ze Za-
ječova. Půvabným manekýnkám se podařilo skloubit zají-
mavé oblečení pro různé příležitosti a krásné květiny. Di-
váci je odměnili bouřlivým potleskem. Věřím, že všichni
účastníci i návštěvníci odjížděli z Obecnice naplněni zážit-
ky a spokojeni.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Multifunkční hřiště

5. 6. 2015 bylo slavnostně otevřeno nové multifunkční
hřiště. Hřiště je určeno jak pro využití základní či mateř-
skou školou, ale také ostatní veřejností. Proto, aby byl na
hřišti dodržován určitý režim a byl zde udržován pořádek,
je zde stanoven správce, kterým je pan Miroslav Táborský
Obecnice 258, telefon 604 671 968. Zde je možno si domlu-
vit termín pro pronájem hřiště, který není zpoplatněn.

Rozšíření technologické linky ČOV
Byly dokončeny práce na technologické lince ČOV Obec-

nice. Byla zde postavena nová dosazovací nádrž a byly pro-
vedeny úpravy na stávající technologii. V současné době je
čistírna zkolaudovaná a je ve zkušebním provozu.

Tlaková kanalizace Oseč
Kanalizační řady včetně přípojek s tlakovými stanicemi

jsou již hotové. Probíhá osazování jímek tlakovými čerpa-
dly. Dále zde dodavatelská firma provádí frézování vozov-
ky a pokládku asfaltů. Všechny práce probíhají v souladu
se stanoveným harmonogramem tak, aby byl dodržen ter-
mín dokončení stavby 31. 7. 2015.

Vodovod Oseč
Zde jsou hotovy veškeré vodovodní řady a domovní pří-

pojky. Zbývá osadit vodojem Pod Třemošnou automatic-
kou tlakovou stanicí, která bude dodávat vodu do rozvod-
ných řadů.

Josef Karas, starosta
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Zápis ze zasedání veřejného
zastupitelstva ze dne 9. 6. 2015
1. Zahájení: 19.00 hod. Přítomno: 11 zastupitelů, omluveni:
4 zastupitelé, 1 host
2. Volba komisí: Návrhová: p. Krejčí, p. Svoboda - OZ souhlasí,
ověřovatelé zápisu: p. Urbánek, paní Soukupová - OZ souhlasí
3. Schválení programu:  OZ souhlasí s programem
4. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Petráň -
bez výhrad
5. Informace starosty:
- Kanalizace a vodovod Oseč – termín dokončení by měl být
dodržen, vodovod i kanalizace je již položena, tlakové stanice
mají již všichni občané, nyní se začnou nemovitosti propojovat.
Od středy se začne frézovat asfalt a pokládat ve směru od Pod-
lesí nový. Na čističce se dodělává komunikace a terénní úpravy.
- Multifunkční hřiště – v pátek 5. 6. bylo hřiště slavnostně ote-
vřeno. Ve čtvrtek se budou upravovat protihlukové stěny, správ-
cem hřiště bude pravděpodobně p. Táborský. Sítě, koš na koší-
kovou atd.  jsou ve skladu vedle kabin.
- Kontrola ve školce – proběhla závěrečná kontrola čerpání
dotace, bez problémů.
- CHKO – 10. 6. proběhne jednání v Jincích s ministrem obra-
ny a ministrem životního prostředí, sídlo CHKO by mohlo být
v Jincích.
- Vojenské lesy se příští rok chystají opravit  budovu lesní správy
– mělo by tam být informační centrum VL, školící objekt. -
OZ bere na vědomí
6. Schválení závěrečného účtu roční závěrky za rok 2014 – viz
příloha k nahlédnutí na OU.
Hospodářský výsledek obce za rok 2014 = zisk po zdanění
ve výši 4 972 177,62 Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění za hospodářskou činnost
obce = ztráta 861 338,00 Kč.
OZ souhlasí se závěrečným účtem bez výhrad , OZ souhlasí
s účetní závěrkou obce
7. Žádost o prodej pozemku č. p. 349/2 v k. úz. Oseč, - manželé
Laňovi, úprava hranic pozemku dle skutečnosti, cca 21 m2,OZ
schvaluje záměr prodeje části pozemku
8. Žádost o prodej části pozemků č. 928/2 a č.928/20 v k. ú.
Obecnice – paní Koukolová, zpětné zahájení koupě pozemku,
dříve bylo odsouhlaseno, že se prodávat nebude, přes pozemek
vede obecní vodovod – věcné břemeno by bylo součástí kupní
smlouvy, OZ souhlasí se záměrem prodeje (9x pro, 2x proti).
9. Projednání a schválení zakládací listiny a statutu MAS z. ú. -
Změna zřizovací listiny, aby mohla MAS podnikat, např. zhotovo-
vat žádosti o dotace apod. OZ schvaluje změnu zakládací listiny.
10. Informace k založení Dobrovolného svazku obcí ORP Pří-
bram, OZ bere na vědomí, p. starosta je pozván na jednání
ohledně svazku, poté podá další informace.
11. Oprava skladu u spolkového domu, oprava střechy je nutná,
trámy jsou shnilé, jeden už spadl, stavební projekt bude vypra-
cován i na podkroví, cenová nabídka je 28 425,- Kč, OZ souhlasí
s vypracováním projektové dokumentace.
12. Diskuse
- zábradlí u schodů do obchodu COOP (Jednoty) – bude podán
požadavek; - nutnost opravy vrat nahřbitově; - internetové
stránky - dotaz jak nalézt výši poplatků; - problematika vyhlá-
šení obytné zóny – vyhlášení není jednoduché, dříve nebyl pro-
blém, nyní musí ulice splňovat kritéria; - zájezdy, parkovací
místa, parkování je povoleno jen na označených místech, u no-
vých zástaveb se počítá s obytnou zónou již v projektu, u sta-
rých zástaveb je řešení problematické; - přechody v obci, poli-
cie nechce povolovat nové přechody, spíše je ruší, na označených
přechodech je mnohem více nehod; - měřič rychlosti, jakmile
bude k dispozici částka na financování - budou pořízeny, dnes
už lze sehnat měřič, kterému nevadí blízkost trafostanice.
13. Usnesení: OZ souhlasí s předneseným usnesením (11x pro)
Ze zápisu p. Markéty Švehlové upravil pro zpravodaj bs

I N Z E R C E

Jubilea v červnu slavili a slaví
Jiří Stočes  70 let

Vlastimil Sirotek  50 let
Jan Krátký  75 let

Václav Sobotka  60 let
Zdeněk Petráň  55 let
Jiří Pabouček  60 let

Jan Bosák  50 let

Jubilea v červenci budou slavit
Marie Bosáková  70 let

Blanka Bendlová  70 let
Hana Nelibová  65 let

Stanislava Kopáčková  60 let
Hana Hochmanová  55 let

Bohumila Hudečková  70 let
Světlana Plicková  50 let

Jan Triner  55 let
Pavel Fulín  70 let
Jan Holub  80 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Opět po měsíci zdravím všechny čtenáře Obecnického
zpravodaje.

Ještě než vyšel minulý zpravodaj, mohli jste vidět, jak
jsme po tři dny natírali naše nová vrata. Dali jsme se do
toho o víkendu, když se hrály finálové zápasy MS v hokeji.
Vždy jsme si to ale naplánovali, abychom o tyto boje nepři-
šli. Naštěstí se nás sešlo dost. Při prvním nátěru se nám
dokonce podařilo ještě vyměnit tažné lano na naší Tatře,
což byla též práce pro tři lidi. Všem účastníkům patří veli-
ké poděkování, že se zhostili různých prací s vervou. Ještě
bychom chtěli na vrata udělat bílý pruh. Podobný jako
máme na autech.

Ve čtvrtek 28. května jsme byli požádáni vychovatelkami
ze školky ve Lhotě u Příbramě, zda bychom nepřijeli se-
známit děti s hasiči a na konci udělali pěnu. Vyrazili jsme
tedy v hojném počtu oběma vozidly. Když jsme v programu
dostali prostor, ukázali jsme nejdříve náčiní, s kterým při
různých zásazích operujeme. Poté byla možnost si prolézt
vozidla, což je pro děti nejzajímavější. Ke konci programu
jsme dětem udělali pěnu a tam se hezky vyřádily. Po pěně
byla možnost si ještě udělat buřta a pak zpět domů.

Hnedka druhý den nato, tj. v pátek 29. května se pořádal
Dětský den v Obecnici. I zde jsme se stali jeho součástí.
Pro tento den jsme si připravili dvě soutěže pro děti. Jed-
nou, velice atraktivní, bylo motání hadice a druhou slalo-
mový běh s helmou. Všichni zúčastnění tyto úkoly zvládli.
Na konec dětského dne jsme udělali pěnu, a tak se děti
hodně vyřádily.

Mnozí z vás si určitě všimli, že jsme se začali trochu vě-
novat požárnímu sportu, a proto jsme trénovali. Ono to
mělo opodstatnění v tom, že jsme opět hodně míchali, kdo
co bude běhat, a hlavě jsme se museli připravit na sobotu
30. května, kdy se v Hluboši běžela okrsková soutěž. Když
jsme přijeli na sportoviště, už jsme viděli, že se opět poběží
do kopce. Což by ani tolik nevadilo, horší bylo, že nádrže
byly nevhodně umístěné, a asi ještě cca o metr blíže k zá-
kladně. Vzhledem k těmto a ještě několika faktorům jsme
putovní pohár nepřivezli. Kdyby nám ale uznali první
útok, pohár by byl tady. Další věcí, která hodnotu této sou-
těže snižovala, bylo počasí. Asi od jedenácti docela slušně
pršelo.

 V sobotu 6. června jste mohli slyšet v 12:52 sirénu. Tímto
tónem jsme byli svoláni na potřebu dovozu vody do Drahlí-
na, kde mají problémy s místním vodovodem. A tam se jim
musela voda do studní dovézt. Tento výjezd se ještě opako-
val v pondělí. Snad, když trošku sprchlo, to bude lepší.

Kromě mimořádných akcí, kde dovážíme vodu, třeba do
bazénů, jste nás mohli vidět v pátek 12. června, jak jsme
Na německých opět čistili přepadovou žumpu kanalizace.
Opět tam byl vytvořen špunt z nějaké látky. A tak znova
apeluji na vás, že do kanalizace by se nemělo splachovat
vše, ale jen a pouze, co tam patří.

A co nás čeká v následujících měsících? Jak už bývá zvy-
kem, tak ze začátku prázdnin naše soutěž, kterou je Memo-
riál Františka Housky. Budeme se snažit, abychom dopadli
co nejlépe, ale bez podpory fanoušků to moc nejde. A tak vás
všechny upřímně zveme. Více info se dozvíte v pozvánce.

Abychom toho tento
den neměli málo, pře-
souvali jsme se odpo-
ledne na hřiště. Běžela
se zde Velká červnová
cena Rezervace, kde
jsme opět pro děti vyro-
bili pěnu. Prvotně byla
určena na dětskou ka-
tegorii, mohli jste v ní
ale vidět i dospělé.

V pátek 5. června a
v sobotu 6. června jsme
se stali účastníky oslav
SDH Rožmitál pod
Třemšínem. Byli jsme
kluky požádáni, zda
bychom jim nepomohli
s hasičskou fontánou. A tak v pátek se jelo na zkoušku,
a v sobotu se jelo naostro se zástupy lidí. Jak vypadala
z větší dálky, nevíme, ale z naší perspektivy jsme se shodli,
že by chtělo silnější osvětlení.

Přeji vám všem mnoho hezkých a příjemných dnů a pří-
padných dovolených.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Zjistili jsme, jak funguje vodní mlýn
Ve středu 13. května 2015 jsme podnikli v rámci projektu

Masarykovy ZŠ Obecnice Studentské sociální minipodniky
– příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti
Brdy další akci. Tentokrát jsme my, tedy vedení a zaměst-
nanci Pekárny P, i další zájemci vyrazili do Vodního mlýna
v Chotči. Plánovali jsme také návštěvu chrámu a muzea
piva a chmele v Žatci.

Cesta byla dlouhá, až kolem jedenácté hodiny jsme dojeli
do Žatce. Než jsme zavítali do muzea, vystoupali jsme na
místní rozhlednu. Z jejího vrcholu se nám otevřel nádher-
ný pohled na Žatec a okolí. Také jsme se tu dozvěděli
spoustu zajímavostí o městě samotném. Od rozhledny ved-
ly naše kroky k labyrintu, který byl vytvořen z rohů. Po-
tom už jsme následovali našeho průvodce do muzea. Pozor-
ně jsme sledovali výklad o Žatci i o historii pěstování chme-
le a výroby piva. Prohlédli jsme si výstavu pivních lahví
z celého světa. Po prohlídce následoval výborný oběd a po-
silnění jsme mohli pokračovat do Vodního mlýna Choteč.
150 let starý mlýn nás překvapil svojí funkčností. Mnozí
z nás poprvé viděli, na jakém principu takový mlýn pracuje.

 Během exkurze jsme se dozvěděli jako obvykle hodně
nových a zajímavých informací a navštívili jsme místa,
kam bychom se sami možná nedostali. Měli jsme doma
co vyprávět a o čem přemýšlet.

   M. Marešová, L. Pustayová, M. Hrkal, IX. třída

Prezentovali jsme činnost našich minipodniků
V pátek 29. května 2015 se členové vedení minipodniku

Pekárna P a někteří její zaměstnanci vydali společně se
zástupci dalších firem působících v rámci projektu Stu-
dentské sociální minipodniky – příležitost pro spolupráci a
rozvoj venkovské oblasti pod Brdy do Základní školy v Či-

střednictvím fotografií a videí s doprovodem mluveného
slova jsme se snažili přiblížit divákům všechny zajímavé
činnosti, produkty fiktivních firem, zážitky z exkurzí.

Prezentace se vydařily. Bylo vidět, že se na ně vedení pod-
niků pečlivě připravovalo. Při zpáteční cestě jsme se zasta-
vili na výborný oběd v Milíně. Velmi jsme si pochutnali
a také jsme stačili prodiskutovat dojmy z akce.

Jaroslav Zapletal, IX. třída

Exkurze do Davidova mlýna
Dne 19. 5. 2015 vybraní žáci - především z druhého stup-

ně - odjeli na dvoudenní exkurzi do Davidova mlýna ve Sta-
rých Těchanovicích nedaleko Opavy. Exkurze byla dotová-
na EU jako projekt „Studentský sociální minipodnik kera-
mika HH“. Šestihodinová cesta byla pro všechny velice
náročná, ale nakonec jsme se dočkali. Po příjezdu jsme šli
nejdříve na oběd. K obědu bylo kuře s rýží. Po obědě jsme
se všichni ubytovali ve velmi moderně vybavených poko-
jích. První skupina šla vyrábět zahradní keramiku, zatím-
co druhá skupina se bavila hraním fotbalu, minigolfu
a trávením času v lanovém centru. V areálu se nacházejí
dva rybníky, ve kterých jsme mohli pozorovat nádherné
ryby. K večeři jsme měli chutné francouzské brambory.
Druhý den ráno následovala bohatá švédská snídaně.
Dopoledne se účastnila keramiky druhá skupina. První
skupina si mezitím užívala volného času trávením aktivit,
které areál nabízel. Po dalším chutném obědě každý dostal
na cestu balíček se svačinou. Do Obecnice jsme dorazili
20. 5. 2015 v 18:30. Myslím si, že si všichni exkurzi do Da-
vidova mlýna velice užili. Jan Krátký, VIII. třída

WORKSHOP V PODBRDSKÉM MUZEU

melicích. Cí-
lem cesty
bylo prezen-
tovat výsled-
ky celoroční
činnosti jed-
n o t l i v ý c h
p o d n i k ů
před žáky
tamní školy.

Zpočátku
nás přepadla
tréma, když
jsme viděli
posluchače
v nám ne-
z n á m é m
p r o s t ř e d í ,
ale rychle
jsme se zori-
entovali a
podali jsme
dobrý vý-
kon. Pro-

Ve čtvrtek 4. 6.
2015 jsme se
žáky V. VI. a VII.
třídy Masaryko-
vy ZŠ Obecnice
v rámci projek-
tu „ Studentské
sociální mini-
podniky – příle-
žitost pro spolu-
práci a rozvoj
venkovské ob-
lasti pod Brdy“
navštívili Pod-
brdské muzeum
v Rožmitále pod
Třemšínem. Se-
známili jsme se
s životem našich
předků v tomto
regionu.

V patře jsme
si prohlédli ex-
pozici „ Jak se
kdysi žilo na Podbrdsku“, v přízemní stodole jsme pozná-
vali primitivní nástroje venkovanů i jak měli těžký život.
Poznali jsme práci kováře – cvočkaře a dokonce jsme měli
možnost osobně si jeho práci vyzkoušet. Workshop byl velice
zajímavý a poučný. Všechny očekávané cíle byly splněny.

Mgr. Marcela Peterková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
 

• Ve středu 27.5. jsme se šli s dětmi podívat do nedaleké obory na daňky. Děkujeme za vřelé přivítání a krásnou
prohlídku obory. Také děkujeme panu Lukášovi, který se nám postaral o příjemnou procházku pečlivou úpravou
stezky. (pokračování na str. 7)

MZŠ (dokončení ze str. 5)

Co jsme viděli při naší letošní exkurzi po Brdech?
Viděli jsme toho samozřejmě hodně. Ale pěkně od začátku.
 Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se těšili na exkur-

zi do Brd. Pokaždé vidíme něco nového, proto je zájem
o účast veliký, tedy poptávka převyšuje nabídku. Exkurze
se uskutečnila 14. května a počasí nám letos opravdu přá-
lo. Bylo slunečno, viditelnost celkem dobrá, jen vítr občas
trochu silnější.

Hned na úvod nás přivítali pan inženýr Václav Pernegr
a lesní pedagog Renata Lukášová, kteří pro nás program
připravili a provázeli nás po celou dobu exkurze.

Naší první zastávkou byla Třemošná. Z vyhlídky na Vel-
kém kameni jsme se rozhlédli po okolí, dozvěděli jsme se
něco o zdejších porostech a geologii, připomněli jsme si
pověsti o Třemošné. Naše cesta pokračovala na Tok, nej-
vyšší vrchol Brd. Sledovali jsme rostliny, keře, stromy.
Borůvkové koberce tentokrát převládaly nad vřesem, ten
totiž ještě nekvete. Cestou k bunkrům jsme si zahráli hru
na klíště (klíštětem byl kolíček na prádlo). Od bunkrů byl
také krásný výhled do okolí. Vyslechli jsme výklad o histo-
rii vojenské střelnice, snažili jsme se zorientovat v okol-
ních vesnicích a vstřebávali jsme krásu přírody. Následo-
val zlatý hřeb – hrad Valdek. Historie, prohlídka, léčivé
byliny, hra Kdo jsem (měli jsme uhodnout jméno K. H.
Máchy, který hrad navštívil na svých cestách), to vše jsme
stihli během vymezeného času. Poté jsme se vydali směrem
k Jedové hoře, kde se dříve těžila rtu� v šachtě Barbora,
která byla 72m hluboká. Na tomto místě jsme sledovali
výklad nejen o těžbě, ale i o stromech třešní, které se tu
vyskytují. Nechyběly ani místní pověsti. Sestoupili jsme
dolů k Záskalskému rybníku. Tady jsme si dali oddecho-
vou pauzu. Poslední zastávkou byl Valdecký rybník, kde
jsme viděli spoustu pulců.

Prohlídkou tohoto místa naše letošní putování skončilo.
Čekala nás už jen cesta ke škole. Tady jsme se s našimi
průvodci rozloučili, potleskem jsme odměnili jejich snahu
o rozšíření našich vědomostí a každý žák dostal na rozlou-
čenou pexeso o lesní zvěři. Výlet byl poučný i zábavný
a viděli jsme toho opravdu hodně.

J. Zapletal, V. Melichar, P. Šlapák IX. třída

KAM POVEDOU NAŠE DALŠÍ KROKY?
Tímhle problémem jsme se zabývali od září letošního

školního roku. Jako žáci devátého ročníku jsme se museli
rozhodnout, na kterou střední školu si podat přihlášku
a jaké povolání si vybrat, abychom byli spokojeni. V sou-
časné době už víme, kam naše kroky v září zamíří a kde
budeme studovat.

Marie Marešová – zdravotnický asistent, střední zdra-
votnická škola; Klára Černohorská – zdravotnický asis-
tent, střední zdravotnická škola; Vanessa Horáková –
obchodní akademie; Lucie Pustayová – zdravotnický asis-
tent, střední zdravotnická škola; Petra Poslušná – manag-
ment a produkce, škola reklamní a umělecké tvorby; Jiří
Mráček – automechanik, střední odborné učiliště; Radek
Šeffl – pozemní stavitelství a architektura, střední průmyslo-
vá škola; Vojtěch Melichar – strojírenství, střední průmys-
lová škola; Petr Lanc – strojírenství, střední průmyslová
škola; Matyáš Hrkal – nástrojař, střední odborné učiliště;
Jaroslav Zapletal – multimédia, střední průmyslová škola;
Jiří Uzel – opravář zemědělských strojů, střední odborné
učiliště; Petr Šlapák – gymnázium. Doufáme, že se nám na
nových školách bude studium dařit. Žáci IX. třídy

Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje,
přejeme vám slunečné léto, dovolenou plnou pohody,
pěkné zážitky z cestování doma i v zahraniční, zkrátka
odpočinek podle vašich představ.

Dopisovatelé z Masarykovy ZŠ Obecnice
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Mateřská škola
(dokončení ze str. 6)

• V pátek 29. 5. uspořádala školní
družina v úzké spolupráci s knihov-
nicí Spolkového domu a dobrovol-
nými hasiči z Obecnice oslavu Dne
dětí. Na místním hřišti uspořádali
zajímavé soutěže o ceny. Děkujeme
H. Polákové, P. Strmiskové a K.
Šefflové za výbornou organizaci a
dobrovolníkům za zajištění chodu
jednotlivých stanoviš�, zároveň dě-
kujeme žákům 2.stupně za pomoc s
nejmenšími dětmi.
• 5. června naše MŠ navštívila závěrečnou výstavu vý-
robků a produktů vytvořených žáky několika škol v
rámci projektu Studentské sociální minipodniky. Pro-
hlédli jsme si výpěstky mladých zahradníků, sbíhali se
nám sliny nad uměním dětských pekařů, obdivovali jsme
výrobky z keramiky. Všichni zúčastnění odvedli velmi
dobrou práci.

• 5. června jsme se také přišli podívat na slavnostní ote-
vření multifunkčního hřiště. Až trošku povyrosteme,
určitě ho budeme s chutí využívat.

Krásné prožití dovolených

a letních prázdnin přejí děti

a kolektiv MŠ a ŠJ.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Zdravé stravovací návyky: dopřejte svým dětem dobrý start

Již od útlého věku je důležité učit děti zdravým stravova-
cím návykům. Jedním z nejdůležitějších aspektů zdravého
stravování je zajistit, aby děti měly vyvážený jídelníček. To
znamená, že by měly jíst co nejrozmanitější potraviny ze
všech hlavních skupin.

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak děti naučit,
že vyvážená strava je velmi uspokojující:
1. Společná rodinná jídla umožňují dětem sledovat, jak jedí

ostatní členové domácnosti. Jídlo se zároveň stává zají-
mavou a příjemnou záležitostí – což vede k pozitivnímu
přístupu k jídlu i v budoucnosti.

2. Vždy dítěti nabízejte rozmanité potraviny, včetně růz-
ných svačin. Pokud budete dítěti předkládat nové chut-
né potraviny, spíše tak docílíte vhodně vyvážené stravy.

3. Jděte dítěti příkladem – ukažte mu vlastní vyváženou stra-
vu a vysvětlete, jak je důležitá pro udržení pevného zdraví.

4. Nebojujte s dítětem. Pokud dítě odmítá vyzkoušet nové
potraviny, nemějte strach. I nadále mu nabízejte malé

množství nové potravi-
ny. Dítě se nakonec od-
váží ji vyzkoušet a sta-
ne se součástí jeho vy-
váženého jídelníčku.

5. Ptejte se dětí, co by chtě-
ly ochutnat. Místo aby
o jídle vždy rozhodovali rodiče, dejte dětem možnost roz-
hodnout se, které nové potraviny by chtěly vyzkoušet.
Naučí se tak, že obohacování vyváženého jídelníčku
o nové potraviny jim může přinášet uspokojení.
Dětem prospívá, pokud jedí rozmanitou stravu, a ochut-

návat nové věci je zároveň baví. Malé děti mohou mít sa-
mozřejmě období, kdy se zdá, že by nejradši jedly pořád to
samé, ale mělo byt to být vyváženo pokusy o zařazování
nových potravin do jejich jídelníčků. Zjistíte, že představovat
dětem nové potraviny a učit je zdravým návykům je vyni-
kající způsob, jak jim zajistit dobrý start do života. R. S.

Festival KAČEŘI představí špičku české i zahraniční hudby!
Již desátým rokem Vás baví Kačeři. V letošním roce se

všichni příznivci hudby, sportu, zábavy a Kačerů sejdou
o víkendu 21. a 22. srpna na louce v Horčápsku
u Březnice, aby zde oslavili 10. výročí. A oslava to
bude velkolepá! Představí se nejen české špičky mezi ka-
pelami a DJs, ale také známá zahraniční jména!

V roce 2005 se na louce sešlo 40 kamarádů, po deseti
letech jich bude několik tisíc. Všechny bude lákat vý-
znamné jubileum, dobří kamarádi, pohodová atmosféra,
sportovní aktivity a parádní hudba. Jak jinak vše osla-
vit, než tím, co máme všichni rádi. Těšit se můžete na
více než 20 kapel a 20 DJs. Mezi kapelami se představí
nejvýznamnější české jméno na punkové scéně Pipes and
Pinst, PSH, fast Food SKA Orchestra, Sunflower Cara-

van, E!E, domácí the.switch a mnozí další, nejen čeští
interpreti.

DJ pódium si vezmou na starost oblíbení a známý DJs
z celé republiky a letos dokonce i z kolébky taneční hud-
by, z Německa! Jistě všechny potěší například DJ Pixie
v pátek a Chris Sadler v sobotu. Zastoupení letos dosta-
nou styly jako punk, rap, indie, rock a taneční house,
techno a drum’n’bass.

Předprodej na festival byl již zahájen a lístky můžete
koupit v předprodeji. Na celý víkend pořídíte pouze
za 350 Kč. Nově funguje také elektronický předprodej
na ww.goout.cz. Všechny informace naleznete na
www.kaceri-festival.cz a Facebooku!

Děkujeme a uvidíme se 21. a 22. srpna.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Přednáška o Indii
Dne 18. 5. od

18.00 hodin se ve
spolkovém domě
konala přednáška
o Indii, která se
týkala výstavby
školy v Mul-
bekhu. Přednáše-
la paní Jitka Ploj-
harová, která
nám povídala tře-
ba o tom, jak je
těžké ve školách studovat, protože většina dětí, pochází
z chudších rodin a na studium pro své děti nemají pro-
středky. Organizace Brontosauři v Himalájích pomáhá
s výstavbou škol a taky pro děti shání tzv. adoptivní rodi-
če, kteří pravidelně finančně  tyto děti v Mulbekhu  podpo-
ruj. Děti jim píší do Čech dopisy a vyrábějí pro své adoptiv-
ní rodiče různé předměty a kreslí obrázky. Jednou za čas
do Mulbekhu přijede výprava, která tam nejen pracuje
ve škole nebo i učí děti, ale také je nafotí, zjistí, jak se učí
a vyberou od nich dopisy a práce, které dovezou do Čech
adoptivním rodičům. Všichni s tím mají spoustu práce, ale
pro ty děti to stojí za to. Ještě v Mulbekhu staví internát,
a to proto, že některé děti do školy docházejí i 1 – 2 hodiny.
V zimních měsících je pro ně opravdu obtížné se do školy
dostat. S možností využít tento internát děti nebudou mu-
set na nějakou dobu přerušovat školu. Paní Plojharová
opět krásně vyprávěla a už se těšíme na další spolupráci.
Této přednášky se také zúčastnil pan Tsewang Norboo,
ředitel této školy, který ještě přednášku doplňoval o nějaké
informace. Věřím, že se přednáška líbila všem, kdo na ni
přišel a určitě bude ještě pokračování.

DEN DĚTÍ
Dne 29. 5. se na hřišti v Obecnici konal Den dětí. Pro děti

byly připraveny soutěže, špekáčky, spousta odměn a pěna,
o kterou se postarali hasiči. Děti se zahřály u soutěží
a nakonec se dostatečně zchladily v pěně. Některé děti na-
konec cvakaly zoubkama, ale to jim vůbec nevadilo a v
pěně se pěkně vyřadily. Na hřišti mohly děti shlédnout také
třeba dva šmouly nebo Shreka, který dětem udržoval ohý-
nek na opékání špekáčků a doplňoval dětem tekutiny, aby
nabraly další síly. Děti si tento den užily a všem se líbil.
Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kdo pomáhal s pří-
pravou, nebo se přímo podílel na tomto dni. Také bych
chtěla poděkovat žákům základní školy, kteří se vzorně
starali o děti z mateřské školky a vodili je po soutěžích či
jim opékali špekáčky.

Zdravotnická soutěž pořádaná ČČK
- zdravověda v knihovně

Naše děti obsadily třetí, čtvrté a páté místo.
Dne 14. 5. se pořádala zdravotnická soutěž první pomo-

ci. Soutěž se pořádala na dopravním hřišti v Příbrami
a děti, které chodí s družinou do naší knihovny, se této sou-
těže zúčastnily. Pod vedením paní Jarky Soukupové se děti
na tuto soutěž pečlivě připravovaly a po soutěži jsme zjisti-
li, že se opravdu hodně naučily. Do soutěže jsme dohroma-
dy daly tři družstva po pěti členech, což bylo dobře.

Na tuto soutěž dopro-
vázela děti Hanka Polá-
ková, Jana Uzlová a
má  maličkost, tedy
Katka Šefflová. Každá
jsme měla na starosti
jedno družstvo, které
jsme doprovázely po
stanovištích. Družstev
na hřišti bylo celkem
dost i z jiných škol, a
tak se to trochu  časo-
vě protáhlo. To ale vů-
bec nevadilo a děti si
na stanovištích vy-
zkoušely, jak se zacho-

vat ve chvíli, kdy se stane nějaký úraz či dopravní nehoda.
Děti musely přijít ke zraněným, zhodnotit situaci, zavolat
záchrannou službu a poskytnout první pomoc. Na každém
stanovišti dostávaly body. Na závěr děti psaly test.
No a pak se už čekalo na sečtení všech bodů. Naše děti byly
velice šikovné a umístily se na třetím, čtvrtém a pátém mís-
tě.  Pro tento velký úspěch mi nezbývá, než dětem ještě
jednou blahopřát a popřát jim hodně úspěchů do dalších
soutěží.

KURZY S BLANKOU
Tvořivé kurzy s paní Blankou Sýkorovou. Ve spolkovém

domě se od září budou opět konat tvořivé kurzy s paní
Blankou Sýkorovou. Zde je nabídka kurzů: korálkování,
decoupage, pedig, papírový pedig, ovčí rouno, dekorace,
enkaustika, fimo, malování pravou hemisférou, práce
s papírem, automatická kresba.

V případě zájmu o nějaký z kurzů nás prosím kontaktuj-
te na tel. číslech 318 105 842, 605 986 955 nebo se můžete
přihlásit osobně v knihovně.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zveme Vás na rozloučení s prázdninami, které se bude

konat 31. 8. od 14.00 hodin ve Spolkovém domě
v Obecnici. Pro děti budou připraveny soutěže, střelba ze
vzduchovky, opékání špekáčků a nějaká odměna. Vezměte
sebou dobrou náladu a přij�te se pobavit se svými dětmi.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
V naší knihovně se konal druhý ročník pasování prvňáč-

ků na čtenáře. Děti, které přišly do knihovny, zatím moc
nevěděly, co je čeká.  Po jejich příchodu je přivítal pan sta-

(pokračování na str. 9)
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
(dokončení ze str. 8)

rosta a oznámil dětem, že máme v  knihovně pohádkové
bytosti. Kde se vzala tu se vzala, přišla princezna Fiona
a hledala Shreka, který se jí ztratil v bažinách. Děti také
přivítala a vyptávala se dětí, zda  opravdu už umějí číst.
Pak dětem Fiona po-
věděla, že máme v
knihovně ještě po-
mocníka, který se
jmenuje skřítek Fa-
biánek a zavítal
k nám z našich Brd-
ských lesů a hvoz-
dů. Společně ho s
dětmi zvolala a skří-
tek se vypotácel ro-
zespalý ze své ko-
můrky. Fabiánek
nám pověděl, že četl
krásnou pohádku
a usnul nad knihou. Vyptával se dětí, zda znají pohádky
a jaké. Nakonec si je  vyzkoušel. Potom si Fiona prověřila
děti, zda opravdu umějí číst a popasovala je mečem na čte-
náře. Skřítek ještě přečetl pergamen, aby se dětem ve čtení
dařilo a Fiona přečetla slib, ve kterém děti slíbily, že se
budou ke knížkám chovat slušně.

Pan starosta dě-
tem rozdal šerpy, od
Fiony dostaly děti na
památku knížku a
skřítek Fabiánek
rozdal dětem pamět-
ní listy. Šerpu dostal
od dětí i pan učitel a
to za to, že je naučil
číst první psaná slo-
va. Na závěr děti do-
staly moc dobrý
dort, který si za své
výkony zasloužily.

PROGRAM pro děti o letních prázdninách
ve Spolkovém domě
2. 7. čtvrtek karty, prší, pexeso
14. 7. úterý ruční dílny;

příspěvek na zajištěný materiál činí 30 Kč
15. 7. středa turnaj ve hře Člověče nezlob se
16. 7. čtvrtek ruční dílny;

příspěvek na zajištěný materiál činí 20 Kč
20. 7. pondělí skládání básniček
21. 7. úterý ruční dílny;

příspěvek na zajištěný materiál činí 30 Kč
23. 7. čtvrtek sportovní den
4. 8. úterý turnaj v karetní hře prší
5. 8. středa vymyslíme  pohádku
6. 8. čtvrtek ruční dílny;

příspěvek na zajištěný materiál činí 40 Kč
10. 8. pondělí sportovní den
11. 8. úterý hledání pokladu od 14.00 hodin

Sraz u spolkového domu
12. 8. středa ruční dílny;

příspěvek na zajištěný materiál činí 30 Kč
17. 8. pondělí turnaj ve hře člověče nezlob se
19. 8. středa sportovní den
31. 8. pondělí rozloučení s prázdninami od 14.00 hodin
Program je pokaždé od 9.30 do 14.00 hodin.

Myslím, že se pasování povedlo a děti odešly nadšené a plné
zážitků.
Změna provozní doby ve Spolkovém domě
a v knihovně přes prázdniny.
O letních prázdninách je změna provozní doby ve spolko-
vém domě. Spolkový dům a knihovna budou otevřeny
od 7.00 do 15.30 hodin denně.
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ A SPOLKOVÉM DOMĚ
6. 7. – 10. 7.,  27. 7. – 31. 7.,  20. 8. - 28. 7. 2015.

Fotostřípky z Velké červnové ceny
v běhu na lyžích 2015
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Rybníky, zámek a poutní kostel

V půvabném šumavském podhůří, ve zvlněné krajině
obklopené rybníky, zhruba na poloviční cestě mezi Český-
mi Budějovicemi a Prachaticemi, leží jedno z nejstarších
českých měst s názvem Netolice. Původně zde existovalo
slovanské hradiště, osídlené kmenem Netoliců, o kterém se
zmiňuje Kosmas ve své kronice. Údajně tady v roce 981
stával pomezní hrad Slavníkovců, po jejichž vyvraždění se
hradu zmocnili  Přemyslovci. Díky strategické poloze
na křižovatce důležitých obchodních stezek z jižních oblastí
a Pasova do nitra české kotliny se netolické hradiště na
vrchu sv. Ján stalo důležitým obchodním a správním cent-
rem celého kraje, kde sídlil knížecí správce. Ve 2. polovině
12. století vzniklo město, které patřilo do majetku klášte-
ra Svatá trnová koruna (Zlatá Koruna). V roce 1513 zís-
kal Netolice od krále Vladislava Jagellonského Petr z Ro-
žmberka. Rožmberkové pak měli největší zásluhu na zkul-
tivování okolní divoké a bažinaté krajiny. Na začátku
30leté války, v roce 1619, postihla město krutá rána – tak-
řka celé Netolice byly vypáleny Dampierrovou císařskou
armádou a obyvatelstvo bylo povražděno. V roce 1622 zís-
kali panství Eggenberkové a téměř o sto let později Schwar-
zenberkové. Novodobý rozkvět města nastal v 18. a 19. sto-
letí, kdy byly postaveny nové školy, radnice, železniční tra�
atd. V 19. století byly Netolice i sídlem okresního úřadu
a soudu. Určitou zajímavostí je skutečnost, že před 2. svě-
tovou válkou ve městě prosperovalo třicet trhových hos-
pod, a to díky každotýdenním trhům, na kterých se obcho-
dovalo hlavně s koňmi a dobytkem. V poválečném období
se rozvíjela především oblast zemědělské i průmyslové vý-
roby, velkou tradici v Netolicích má rybníkářství, chov
koní a  pekařství. Nejslavnější místní rodák, Štěpánek
Netolický z  Netolic (asi 1460-1539), rožmberský myslivec,
fišmistr, ale také třeboňský hejtman, byl zakladatelem
jihočeského rybníkářství. Jeho patrně nejvýznamnějším
počinem bylo vybudování Zlaté stoky, která napájí celou
soustavu rybníků na Třeboňsku. Stojí dosud trochu ne-
oprávněně ve stínu Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, kte-
rý později využil jeho myšlenek a projektů, mimo jiné
na rybníky Svět a Rožmberk. Na náměstí jsem nalezl Mu-
zeum JUDr. Otakara Kudrny (1853-1940), které sídlí v nej-
krásnější a nejcennější historické stavbě – v renesančním
Rožmberském domě s podloubím. Zdejší národopisná expo-
zice lidové kultury z pomezí Doudlebska, Prácheňska
a Blat představuje sbírky lidového nábytku, krojů, blat-
ských lidových výšivek, perníkářských forem, zemědělské-
ho nářadí, skla, porcelánu a cínového nádobí. Nechybí zde
expozice o rybářství a rybníkářství, v sále věnovanému
zbraním lze spatřit ukázky z děl místních puškařských
mistrů, ojedinělá je pak unikátní sbírka dobových pohled-
nic, čítající na 170 tisíc exemplářů. Po prohlídce muzea
jsem se po značené naučné stezce vypravil do lokality
Na Jánu, kde se nachází místní archeopark. Ten leží na
místě akropole bývalého přemyslovského  hradu, o kterém
jsem se zmiňoval v úvodu článku. K vidění je zde profil tě-
lesa hlavního sypaného valu z 10. století, rekonstruovaná
opěrná ze� s tělesem komorové hradby s palisádou, terén-
ní zbytky menší kleš�ovité brány, zajímavá je ukázka opev-
nění se strážní věží, která slouží jako rozhledna s výhle-
dem na město a nedaleké vrcholky Šumavy.

Nedaleko Netolic stojí půvabný renesanční zámek Kra-
tochvíle. Tento někdejší lovecký letohrádek ve stylu ital-
ské vily si v letech 1583-1589 nechal postavit Vilém z Ro-

žmberka. Stavbu vedl
přední rožmberský
architekt Baldassare
Maggi z Arogna, stavi-
tel hradu a zámku
v Českém Krumlově.
Kolem zámku nechal
Maggi vybudovat vod-
ní příkop a zámek uza-
vřel ohradní zdí se
vstupním traktem, ně-
kolika domky a zámec-
kou kaplí Narození
Panny Marie v rohu
zámecké zdi. Prohlíd-
ku interiérů zámku
jsem si pro tentokrát
nedopřál, spokojil jsem
se pouze s procházkou
zámeckou zahradou, v jejíž zadní části si lze prohlédnout
geometricky upravené záhonky s léčivými bylinkami a kvě-
tinami, mezi nimiž se volně procházejí místní pávi. ☺ Vstup
do zahrady zámku je zpoplatněn částkou dvaceti korun.

Zhruba na půli cesty mezi Netolicemi a Vodňany, ukryté
uprostřed lesů, leží významné mariánské poutní místo
Lomec. Objevil jsem ho zcela náhodou a byl jsem překva-
pen jeho malebností. Dávná legenda vypráví, že kdysi bě-
hem plavby po Středozemním moři byl prudkou bouří ohro-
žen život majitele libějovického panství Karla Filipa Bu-
quoye. Ten se v nejtěžší chvíli zavázal slavnostním slibem,
že pokud přežije, dá na svém panství vystavět mariánskou
kapli. Tak se také stalo – až na to, že slib vykonal až jeho
syn Filip Emanuel na přelomu 17. a 18. století. Výsledkem
je pozoruhodná centrální stavba, zastřešená masivní vyso-
kou bání s lucernou. Uprostřed kostela, který je zasvěce-
ný Jménu Panny Marie, stojí hlavní oltář, zmenšená napo-
dobenina papežského oltáře v Bazilice sv. Petra v Římě.
Oltář je celý vyřezávaný, dílo řezbáře Wauschera z Lince.
Nad ním je zavěšený svatostánek v podobě lucerny, který
symbolicky drží na čtyřech bohatých girlandách čtyři an-
dělé. Zvonice z roku 1939 stojí mimo kostel. Budovy napro-
ti kostelu jsou bývalým loveckým zámkem, později slouží-
cím jako fara, pak zde byla škola pro okolní obce. Dnes
slouží budovy jako klášter Kongregace Šedých sester sv.
Františka. Celý areál ještě doplňuje venkovní oltář pro let-
ní poutní bohoslužby, venkovní křížová cesta a meditativ-
ní zahrada se sedmi zastaveními ze života Panny Marie.
Lomec je nejen stavebním skvostem, ale zejména oblíbe-
ným tichým a klidným poutním místem na jihu Čech.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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Venku vedro a uvnitř krásný chládek? To do-
vede klimatizace, mnohdy až tak, že sáhneme 

 

LÉKAŘ A VY  •  Klimatizace

Eva Hölzelová: HVĚZDNÁ OBLOHA / IX.
V roce 2013 vydala paní Eva Hölzelová knihu Hvězdná

obloha, příběhy souhvězdí na severní obloze s krásnými
ilustracemi paní Renaty Petříčkové. S laskavým svolením
autorky se v Obecnickém zpravodaji objevují úryvky z této
velmi zajímavé a čtivé knihy, v níž zpracovala řecké mýty
vztahující se ke 37 souhvězdím, a tak vzniklo 18 povídek.
S ohledem na rozsah Zpravodaje je možná vždy jen malá
úprava z povídky. Zájemci si ke knize jistě cestu najdou ☺.
Dnes Střelec a Kozoroh.

„Co je to za skřeta a proč je tady?“ zeptal se pohrdavě
Zeus, když spatřil nahého novorozence s rohama, dlouhý-
mi vousy, kozíma nohama a chlupatým ocasem. „Je to můj
syn a prosím, abyste mu tady poskytli útočiště, na Zemi se
mu smějí“, řekl Hermés, bůh obchodníků, řečníků, vyná-
lezců, poutníků, podvodníků a zlodějů. „Je to potomek nej-
vyššího Boha, měli bychom se o něj postarat“, řekl Aollón
a tak se i stalo.Tvorečku s kozíma nohama dali jméno Pan
a jediný, ke komu na Olympu přilnul, byl Apollón. Když
vyrostl, uchýlil se doArkádie, kde žil v lese, pásl dobytek
a hrál na píš�alku. Rád spal, ale když ho někdo vyrušil
ze spánku, zařval: „Kli� se mi z očí nebo tě roztrhám“,
a lidé prchali před rohatým netvorem. Od té doby se velké-
mu strachu říká panický. Lesem, kde Pan kraloval, se vra-
cela krásná nymfa Sýrinx. Panovi se líbila, chtěl jí pohla-
dit, dotknou se jí, ale ona se vyděšená dala na útěk a při-
běhla k řece Ládón. Tam se kráska proměnila v rákos. Pan
byl neš�astný, sedl si na břeh a jak vítr povíval s rákosem,
měl pocit, jakoby slyšel tklivou píseň. Vyrobil si z rákosí
flétnu a Panova flétna vydala smutné trylky. Po zakleté
nymfě tento nástroj Řekové nazývají syrinx. Zalíbení
v Panovi našla až nymfa Échó, kterou Héra za trest při-
pravila o řeč, mohla jen po všech opakovat, co sami řekli.
Počali spolu potomka Krotose. Échó jej naučila výborně
sdílet a on tuto dovednost předával dál. Po čase se Échó ne-
š�astně zamilovala do Narcise a změnila se v pouhý hlas.
Svého druha Pana pak všude doprovázela jen jako ozvěna.
Zeus přenesl Pana na oblohu jako souhvězdí Kozoroha
a jeho syna Krotose odměnil za to, že učil lidstvo střelbě
a umístil jej na oblohu vedle Kozoroha jako souhvězdí Střelce.

raději po svetru. Instalujeme si ji do aut, bytů i kanceláří
a rozděluje nás na dva nesmiřitelné tábory. Jedni jsou na
ní závislí, druzí se obávají zdravotních komplikací. Pokud
klimatizaci používáme rozumně, je to dobrý pomocník, ale
pokud ve chladném vzduchu trávíme dlouhé hodiny
a chladnému proudu seřízenému na maximum nastavíme
například záda, může být problém. Rychlé ochlazení z hor-
kého venkovního vzduchu způsobí teplotní šok, kterému
organismus ne vždy dokáže čelit. A tak i v horkém létě
někteří bojují s kašlem, bolestí v krku a rýmou. Svou roli
hraje i přesušený vzduch klimatizovaných prostor, který
dýchací cesty oslabuje. Krom virové infekce hrozí i tzv. let-
ní angína s vysokými teplotami a pokud je bakteriální in-
fekce dostatečně silná, může v oblasti mandlí vzniknout
dutina vyplněná hnisem, tzv.absces. Prevencí toho je ro-
zumné používání klimatizace a chránění hlavy před silným
proudem chladného vzduchu. Na suchý klimatizovaný
vzduch reagují nejen dýchací cesty, ale i oči. Rohovku
a spojivku zdravého oka pokrývá neviditelný slzný film

složený z řady látek. Jejich správný poměr zajistí jeho prů-
hlednost a brání osychání oka. Pohyb v klimatizovaném
prostředí tak může vyvolat defekty v slzném filmu a po-
dráždění oka. Prevencí toho může být ochrana očí brýlo-
vým sklem. Stejný efekt budou mít skla dioptrická, sluneč-
ní i ochranná. Fungují jako „větrolam“ a vzniká za nimi
mikroklima s vyšší vlhkostí. Jako prevenci u těch, kteří
jsou nuceni pobývat v klimatizovaném prostředí dlouhou
dobu, lze použít „umělé slzy“, kteří je možné koupit v lé-
kárně. Lidem s kontaktními čočkami vadí klimatizace
obvykle víc. Další potíží, která může s klimatizací souviset
je migréna nebo jiný typ bolestí hlavy, bolesti zad a přímá
expozice proudu chladného vzduchu může vyvolat i bloká-
du krční páteře. Na suchý klimatizovaný vzduch reaguje
i kůže. Před zarudnutím a pálením pomůže sprej s vodou
pravidelně aplikovaný na pokožku. Opatrní na klimatizaci
by měli být hlavně alergici a astmatici a všichni bez rozdílu
by neměli zapomínat na pitný režim. Potíže může zhoršo-
vat i špatná údržba klimatizace a zanedbávání výměny
filtrů na zachycení prachu.
Léto  bez  kompl ikací  přeje Drsvo

Střelec je typické letní
souhvězdí a je nejlépe vidět
v srpnu, ale jen jeho část.
Ve Střelci se nachází střed
Mléčné dráhy a je nabito
mlhovinami, hvězdokupa-
mi, dvojhvězdami a pro-

I N Z E R C E

měnnými hvězdami. Nejznámější mlhoviny jsou Trifid
a Laguna, nejjasnější hvězdy Střelce tvoří skupinu (aste-
rismu), které se říká Čajová konvice. Souhvězdí předsta-
vuje Kentaura s lukem v ruce.

Kozoroh je nejmenším souhvězdím zvěrokruhu a lze jej
pozorovat od července do září. Jeho nejnápadnější hvězdou
je Delta. Před 2000 lety byl Kozoroh nejjižnějším souhvěz-
dím zvěrokruhu a nacházelo se v něm Slunce v době zimní-
ho slunovratu. Dnes se bod zimního slunovrat nachází
díky krouživému pohybu zemské osy v souhvězdí Střelce,
ale jižnímu obratníku již zůstal starý název obratník
Kozoroha.

Hezké léto pod hvězdnou oblohou přeje Evas
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Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit (John Woodward)

Pamě
 a vzpomínky
Lidská pamě� se dělí na senzorickou, krátkodobou a

dlouhodobou. Senzocická část udrží informaci po dobu jen
několika sekund, například čepici naraženou na hlavě si
za chvíli neuvědomujeme. Krátkodobá pamě� má jen ome-
zený objem a informace v ní jsou brzy ztraceny, pokud se
dál nevyužívají natolik, aby se přesunuly do pamě� dlou-
hodobé. Při emocionálním vzrušení povzbudí chemické
změny v našem mozku nervovou činnost a podpoří procesy
pamatování, jimiž se v mozku ukládají informace dlouho-
dobé paměti. Díky tomu si neobyčejně jasně vybavujeme
události, které jsme zažili ve stavu zjitřených emocí. Vzpo-
mínky vznikají díky elektrickým signálům probíhajícím
sítí nervových buněk. Čím častěji je tato sí� aktivována,
tím více přispívá k dlouhodobé paměti. Všechny informace
tam vložené jsou pečlivě uchovány pro pozdější vybavení.
Bezděčné vyvolávání je vzpomínka, kterou mozek vyvolá,
aniž bychom to vědomě chtěli. Mohou to být například
vůně, které vyvolají zasutou událost a vzpomínku na něja-
ké místo. Podobně působí i zvukové nebo zrakové podněty,
ale vůně jsou obzvláště účinné, protože část mozku, která
zpracovává čichové vjemy úzce souvisí s pamětí. Zapomí-
nat je ovšem velmi snadné. K lepšímu zapamatování exis-
tují některé triky, například mnemotechnika. Svůj název
má podle řecké bohyně paměti Mnémosyné. Je řada triků,
například zapamatování náhodného pořadí pojmů podle
prvního písmene slov, které tvoří podivnou větu. Příkla-
dem je: „Mžikem všichni zjistit mohou, jak stanovit uspo-
řádání nebes“: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter,
Saturn, Uran, Neptun. Krátkodobá pamě� dokáže po urči-
tou dobu udržet určité množství informací. Jaká je míra
schopnosti vašeho mozku pamatovat si čísla a slova si
můžete vyzkoušet: Většina lidí dokáže ve své krátkodobé
paměti uchovat nanejvýše sedm čísel současně, Dokážete-

li více klobouk dolů
:-)). Začněte shora,
přečtěte nahlas první
řádek čísel, zakryjte
obrázek a čísla zopa-
kujte. Postupujte po
řádcích, dokud neu-
děláte chybu. Stejný
postup zvolte s násle-
dujícími řádky slov.
Většina lidí si lépe
pamatuje slova než
čísla. Pokud dokáže-
te zopakovat řadu
osmi slov, je vaše krátkodobá pamě� výborná. V poslední
části si můžete vyzkoušet svou pamě� na zrakové detaily.
Dívejte se minutu na obrázek a pak se pokuste jej zpaměti
nakreslit. Pravděpodobně budete úspěšnější u druhého ob-
rázku, protože spojování známých tvarů (papírový drak)
vede k lepšímu zapamatování.

Všech  pět  pohromadě  přeje Drsvo

Brdský "Yetti"? Uvidíme!
Pokud si někdo myslí, že novinařina je pohodové zaměstnání,

kdy si redaktor za týden vypíše třeba na horské kolo, tak a�
rychle sestoupí na zem. To jsou velice zkreslené představy, ale-
spoň v tuzemských podmínkách určitě. Třeba na západ od na-
šich hranic tomu tak opravdu je, ale u nás si na to ještě hodně
dlouho počkáme. A v okresním tisku je to už úplná sci-fi. Novi-
nařina je naopak (pod)průměrně placené a psychicky dost ná-
ročné povolání. Ale dost brečení, má to i své plusy. Například
vás, když jste na volné nožce, nikdo nebuzeruje, že máte přesně
v šest nula nula zařezávat u ponku nebo v kanclu, pracovní roz-
vrh dne je čistě na vás. Ovšem dobře vím, žemusím odevzdat
tolik a tolik (dost) stránek, takže nějaké flákání není dost dob-
ře možné a píšu i o víkendech. Týdně musím „vypotit“ kolem
800 tiskových řádek, nějakou tu fotičku a samozřejmě „obléj-
zat“ různé akce, které mě často vůbec, ale vůbec nezajímají.
Jste však profesionálové, čili, živíte se tím, a tak toto absolvo-
vat musíte. Plusem je, že zde poznáte často zajímavé lidi a se-
tkáte se s kolegy z jiných novin. Psaní mě moc baví a naštěstí
se lze odreagovat od nudných, ale potřebných zpráv z dění
v regiónu, tvorbou různých srandiček, povídek, fejetonů, horo-
skopů a podobných špumprnáglí, jež jsou mi vlastní.

Přirozeně, co se týká „brdského Yettiho“, dělal jsem si lasko-
miny, že tento materiál, až jej stvořím, zašlu přinejmenším
do Reflexu. Problém byl ale v tom, že nejprve jsem musel sa-

mozřejmě zajistit články pro místní tisk a pak se teprve mohl
věnovat svému atraktivnímu tématu. Pouštět o něm do novin
dopředu nějaké upoutávky, to jsem nechtěl. Přeci jenom to bylo
stále mé veliké tajemství a kdybych o něm něco utrousil, už by
byly brdské lesy plné lovců „sněžných mužů“. Takovou hysterii
jsem si nemohl dovolit spustit. Ne, vše pěkně zařídím sám,
budu si pátrat jako Sherlock Holmes na vlastní pěst, maximál-
ně do toho zasvětím později nějakého svého Watsona.

 Následujících pár večerů jsem strávil v podrobném studová-
ní „Pěničkových“ spisků. Už jsem si pana učitele i pojmenoval,
jenom jsem se nemohl ještě rozhodnout, zda já budu Kopyto
nebo Mňouk (pro neznalce díla pana Švandrlíka jde o dva žáky
školou povinné, svérázné detektivy). Pravda, žákovskému věku
jsem již dávno odrostl, ale jejich entuziasmus mi není cizí.

Další četba deníku brdského scholastika byla rovněž zajíma-
vá, ale zdaleka již ne tak dobrodružná, jako citovaný úvod. Pan
učitel se z lesa dostal a divým stvořením š�astně uprchl. Dost
možná, že jej opomuži ani moc nepronásledovali a pouze jeho
zjitřená fantazie a šílený stres v daném okamžiku navodily
pocit divoké honičky. Tomu bych byl spíše nakloněn, nebo� les-
ní lidé by si s určitostí nenechali utéci kořist v prostředí, jež
tak důvěrně znali. Všechna čest kantorově fyzičce, ovšem ne-

ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • Kapitola IV • Ilustrace Karel Š�astný z Příbrami

(pokračování na str. 13)
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vím nevím, jestli by mu jeho „trénink v běhu athletickém“ byl
k něčemu platný, kdyby záhadní tvorové opravdu zaspurtovali.
Ale, nakonec, možné je všechno. Vezmeme-li v úvahu všudypří-
tomnou náhodu..?

Učitel (jeho jméno jsem v celém deníku bohužel nenašel)
z onoho děsivého setkání vyšel dosti pošramocen na duši i na
těle a zle je odmarodil. Takřka měsíc proležel se zápalem plic,
který si uhnal ze zimy a deště. Když se konečně zmátořil
a začal pomalu vše sepisovat, sám už skoro nevěděl, co byl vý-
plod jeho horečnatých snů a co skutečnost. Z celého toho
chmurného příběhu si „Pěnička“ odnesl podlomené zdraví a ...
strach z lesa. Lékař duší by asi konstatoval, že se u nebohého
padagoga vyvinula solidní neurotická fóbie. „...ano, toto bylo
něco, co mne strašně deptalo. Já, milovník lesa, jsem se bál
nyní do něho vstoupiti.“ Samozřejmě, kdyby bydlel v Praze
nebo někde na poušti, „nou problem“, ovšem jsa obyvatel vísky
uprostřed Brd, pak to je velice nepříjemné. Úplně se tomu vy-
hnout nemohl, ale nikdy pak nešel do zdejších hvozdů sám.
Velice jej také deptalo, že se nemohl se svým trápením nikomu
svěřit, pouze svému deníku, nebo�: „...za blázna bláznovského
měli by mne všichni. Však, kdo to kdy viděl, aby v Čechách tři-
cátého věku potomek člověka neandrtálského zde přežíval. Či,
co jiného ony podivné bytosti mohly býti!“ Inu, neměl to náš
„Pěnička“ vůbec jednoduché. Z dříve mezi žáky oblíbeného
učitele se stal zatrpklým podivínem.

A pak najednou náhlá změna. Co, či kdo jí způsobil? Neuhád-
nete? Samozřejmě, série oněch výstřižků a dokonce i já jsem se
dopátral první záchytné stopy. „Neskutečné, konečně důkaz, že
smysly mne nešálily, a já viděl skutečné bytosti z masa a krve.
Tato zpráva v Horymíru nemohla přijít v lepší době, nebo� jsem
již začal pochybovat o svém zdravém rozumu. Dva příbramští
občané narazili patrně na stejnou tlupu ohavů jako já. Musím
však s ulehčením přiznati, že jsem měl více štěstí než oni ubo-
žáci, nebo� já unikl...“

Opět si potvrzuji i v tomto případě, že jsme Češi - z cizího
neštěstí pookřejeme. Ale ne, to jenom nemístně vtipkuji. Zde
jde pochopitelně o poněkud jinou situaci. Starý kantor Ondrá-
kovi ani Hovorkovi jejich zlou a nechtěnou zkušenost jistě ne-
přál. Lze však zajisté pochopit jeho úlevu, jaký balvan pochyb-
ností o sobě samém z něj sňalo těch několik novinových zpráv.
Pro mne však byla důležitá kratičká zmínka o původu výstřiž-
ků. Jak Pěnička (už ho budu jmenovat bez uvozovek) na okraj
podotýká, objevil je v místním týdeníku Horymír. Takže jsem
byl zase o něco chytřejší, nebo� natolik znám historii příbram-
ských tiskovin, abych věděl, že Horymír zde vycházel před
2. světovou válkou, a prvních pár dní v době okupace. Vzhle-
dem k tomu, že v naší okresní „stolici“ máme velikou knihov-
nu, státní archiv a muzeum, tak jistě nebude problém prostu-
dovat všechny výtisky uvedeného týdeníku kolem roku 1939,
a pokud je má domněnka správná, pak bych měl v onom roce
nalézt všechny citované zprávy. V tu chvíli jsem si připadal
naprosto geniální a nadmul se jako kohout před vítáním nové-
ho dne.

Ale zbývalo ještě několik listů deníku, vlastně pouhé dva,
abych byl suše konkrétní. Očekával jsem, že učitel mi v nich
prozradí z jakého důvodu všechny tyto písemnosti vložil
do pouzdra a toto uschoval v podlaze svého domku. Co jej vedlo
k tomuto tajuplnému jednání? Cítil se snad někým či něčím
ohrožen? Neměl se komu svěřit? Ale dosti dohadů, začněme
číst to, co ještě přečíst lze.

„...vše marno! Jak malicherné nyní se jeví v porovnání s dě-
jinnými událostmi můj objev neznámých hominidů, přežívají-
cích v brdských hvozdech. Český lid a vlastně celá Evropa a svět
te� mají mnohem závažnější starosti. Armády fašistických ni-
belungů nahrnuly se před nedávnem do naší krásné země jako
veliká potopa. Kdo by v těchto pohnutých dnech mohl mít
na mysli něco jiného, než obavy o osud národa!“

No, to je tedy fakt, a skvěle mi to zapadá do sebe jako sklá-
dačka. Ano, obsazení tehdejšího Československa hitlerovskou
armádou mělo nepoměrně větší důležitost pro náš stát, než
nějací „lesní opičáci“, by� by se jednalo o světovou zoologickou
senzaci. Svět tenkrát žil blížící se válkou, a brdští Yettiové by
snad zajímali pár zarputilých vědců. I když i o tom lze pochy-
bovat, nebo� kdoví, jestli by tito ctihodní učenci byli svolni se
zabývat něčím, co je z vědeckého hlediska přece naprosto ne-
možné. Však to známe ze současné doby. Vědátoři prostě
v útulném prostředí svých pracoven prohlásí, že takový tvor ne-
může existovat, a ani je nenapadne, že by nejprve měli zved-
nout své učené zadky a jet se přesvědčit přímo na místo.
I když, pravda, všude se najdou výjimky, nelze generalizovat.

Ale to jsem se trochu nechal unést. V učitelově rukopise bylo
opět několik nerozluštitelných řádek, takže jsem je musel pře-
skočit. Zde nešlo dělat nic jiného. Takže zbýval závěr.

„Co počít? Z jedné strany tak významný objev, ovšem pouze
v mírových podmínkách. V chystané válce však naprosto titěr-
ný. Krom toho mám za to, že lidé podobné články berou spíše
jako snahu novinářů o lacinou senzaci a příliš jim nevěří. Ales-
poň v mém okolí si z toho občané spíše dělali legraci a já musel
trpně mlčet. Ubohý pan Hovorka byl označen za blázna, opilce
hrubého zrna a podvodníka. Kdyby tak ti nevědomci znali
pravdu, jaké křivdy se na něm dopouštějí. A fakt, že druhý brd-
ský zmizelec, pan Ondrák, se dosud neobjevil, již nezajímá ni-
koho. Všechny zprávy o této záležitosti, které v nynějším pro-
tektorátním Horymíru vyšly, zkrátka mezi čtenáři nenalezly
odezvy a v současné době již nenaleznou. To� jasné. Ale možná,
že to je i k něčemu dobré. Kdyby noví mocipáni zvěděli tuto
novinu, ještě by si objev přisvojili. Ne, stokrát ne. Kromě pana
Hovorky jsem já zřejmě jediný žijící svědek, jenž opolidi na
vlastní oči spatřil, a já budu mlčet do té doby, než hordy fašis-
tické z naší krásné země v hanbě a ponížení odtáhnou. Věřím,
že se této chvíle ještě dožiji. A kdyby se něco se mnou stalo, pro
generace příští tyto zápisky zanechám s novinovými výstřižky
v úkrytu, a případný nálezce, a� je rozumně využije v dobách
budoucích, pro náš lid snad lepších...“

Tečka, puntík, konec sdělení. Vlastně ani více nebylo třeba.
Pan učitel rozumně zhodnotil situaci a mám za to, že zvolil
odpovídající řešení. Jeho svědomí bylo čisté, lidem podobné
bytosti opravdu viděl, ale nic jiného v té době dělat nemohl.
Odložil jsem desítky let staré listiny opatrně na stůl a uvědo-
mil si, že nyní je to už pouze na mně. Jedině já mám te� šanci,
a vlastně i povinnost, dokončit to, co pan učitel Pěnička před
půlstoletím v jeden deštivý a děsivý večer zároveň nechtěně
začal. Pouze já mohu oživit dávno zasuté události a prokázat,
že brdských lesích přežívalo ještě před válkou několik (kolik ?)
bytostí, zřejmě příbuzných člověku. Vše vypadá naprosto
absurdně, ovšem tak vypadala z pohledu „kabinetních“ vědců
i možnost přežití latimérie, komodských varanů, či výskyt ta-
kového, dnes již „obyčejného“, tvora, jakým je ptakopysk. Proč
tedy hned říkat ne „brdskému Yettimu“!? Uvidíme.

(Pokračování příště)

Brdský "Yetti"? Uvidíme!
(dokončení ze str. 12)
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JUNIOR CUP OBECNICOBECNICOBECNICOBECNICOBECNICEEEEE
II. ročník

konaný pod záštitou starosty obce
Josefa Karase

hřiště Slavoje Obecnice
sobota 11. července 2015

od 9.00 hodin
P Ř I J Ď T E  P O D P O Ř I T

N A Š E  N E J M L A D Š Í  F O T B A L I S T Y.

Sezóna starších přípravek 2014/2015
Základní skupina
Základní skupinu naši borci odehráli nad očekávání dobře.
Jediným soupeřem, který byl nad naše síly bylo družstvo
1.FK Příbram, ale i tak vesnický tým místního Slavoje
ukázal tomuto výběru, že nás podcenit nemůže.

Výs l edky :
Sp. Příbram B – Obecnice 5:0, Obecnice – Tochovice 11:2,
Milín – Obecnice 1:16, Obecnice – Milín 8:6,
Obecnice – 1.FK Příbram 2:7, Obecnice – Sp. Příbram B 7:5,
1.FK Příbram – Obecnice 7:3, Tochovice – Obecnice 4:7

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. 1.FK Příbram 8 7 0 1 118: 18 21
2. Slavoj Obecnice 8 6 0 2 64: 37 18
3. TJ Ligmet Milín 8 4 0 4 50: 88 12
4. Sp. Příbram B 8 2 0 6 44: 79 6
5. Tochovice 8 1 0 7 33: 87 3

Rozřazovací turnaj družstev
z druhých a třetích míst v základních skupinách
Mužstva z druhých a třetích míst v základních skupinách
se střetli v rozřazovacím turnaji. Naše naděje v turnaji ne-
prohráli a obsadili krásné druhé místo, což znamenalo
účast mezi nejlepšími družstvy na příbramském okrese.
Tam postupovaly družstva Sedlčan, Obecnice a nakonec
Nového Knína, kterému přepustil místo Milín. Tato druž-
stva doplňovala vítěze základních skupin: 1. FK Příbram,
Spartak Rožmitál, Litvan Bohutín „B“, Spartak Příbram,
MFK Dobříš.
Výs l edky :
Kovohutě – Obecnice 2:5, Obecnice – Milín 6:3,
Mokrovraty – Obecnice 0:3, Bohutín – Obecnice 0:7,
Obecnice – 1.FK B 7:2, , Obecnice – Sedlčany 2:2.

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Sedlčany 6 5  1 0 45:6 16
2. Slavoj Obecnice 6 5  1 0 30:9 16
3. TJ Ligmet Milín 6 3 0 3 33:24 9
4. Kovohutě Příbram 6 2 2 2 14:20 8
5. Mokrovraty 6 2 1 3 15:21 7
6. Bohutín 6 1 1 4 6:33 4
7. 1. FK Příbram B 6 0 0 6 7:37 0

Skupina „B“ o 1. – 8. místo
I ve skupině o přeborníka příbramského okresu  s naši
borci neztratili. Jediný tým na kterého jsme nenašli recept
bylo Spartak Příbram. Odehráli jsme 6 kvalitních zápasů
s výbornými soupeři.
Výs l edky :
Sedlčany – Obecnice 9:5, Obecnice – Rožmitál 5:3,
Obecnice – Sedlčany 6:4, Spartak Přbram – Obecnice 9:3,
Rožmitál – Obecnice 4:6, Obecnice – Spartak Přbram 0:11.

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Sp. Příbram 6 5 0 1 50: 25 15
2. Tatran Sedlčany 6 3 0 3 37: 48 9
3. Slavoj Obecnice 6 3 0 3 25: 40 9
4. Spartak Rožmitál 6 1 0 5 42: 41 3

Čtvrtfinále
Třetí místo ve skupině nám určil za soupeře družstvo
Dobříše. Kdo se přišel na zápasy podívat musí uznat, že
fotbalisti Slavoje reprezentovali své družstvo na výbornou
i přesto, že nás Dobříš vyřadila ze hry o pomyslnou bednu.
Obecnice – Dobříš  6:3 Dobříš – Obecnice  9:4

O 5. – 8. místo
Velmi vyrovnaný soupeř, který nakonec proměnil více šan-
cí a nám nezbylo nic jiného, než se připravit na hru o ko-
nečné 7. místo proti Sedlčanům.
Obecnice – Bohutín  6:3 Bohutín – Obecnice  3:1

O 7. místo
Krásné utkání plné zvratů. Bohužel jsme nedokázali
využít náš tlak ke konci utkání za stavu 5:6 a z brejků
jsme dvakrát inkasovali.
Obecnice – Sedlčany 5:8
Sezónu hodnotím velmi dobře i přes posledních 5 proher.
Je důležité uvědomit si, kdo proti nám stál. Hráli jsme pro-
ti nejlepším mladým fotbalistům na okrese a byli jim
vyrovnaným soupeřem. Jsem na kluky velmi hrdý, za to,
co dokázali a doufám, že jim tato sezóna dlouho zůstane
v paměti. Mě určitě. Je radost vidět, jak kluci rostou
po fotbalové stránce i mimo ní.
Poděkování patří všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem
pomáhal a podporoval.
Hráči TJ Slavoj Obecnice: Jonáš MATĚJKA, Patrik
ROUŠAL, Marek ROUŠAL, Sam OKTÁBEC, Jindra
KINTER, Jakub POLÁK, Matěj SRCH, Lojza LOCKER,
Ondra PERGELT, Míša ŠTAMBERK, Vojta KADLEC

SLAVOJ Obecnice      KOPANÁ
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Z turnaje žáků v Milíně

(dokončení ze str. 5) Konečné pořadí starších přípravek
sezóny 2014/2015

1. 1.FK Příbram A 13. Spartak Příbram B
2. MFK Dobříš A 14. Kovohutě Příbram
3. Spartak Příbram A 15. 1.FK Příbram B
4. SK Nový Knín 16. Sokol Dublovice
5. Litvan Bohutín B 17. Spartak Rožmitál B
6. Spartak Rožmitál A 18. MFK Dobříš B
7. Tatran Sedlčany 19. Sokol Milín
8. Slavoj Obecnice 20. Sokol Drahlín
9. Sokol Nová Ves 21. SK Tochovice

10. Mokrovraty 22. Obořiště
11. Sokol Pičín 23. Sokol Daleké Dušníky
12. Litvan Bohutín A David Musil

Náš tým obhájil potřetí za sebou 3. místo v Meziokresním přeboru mužů
(okresy Beroun, Kladno, Praha - Západ, Příbram a Rakovník), což je myslím dobrá repre-
zentace obce, která stojí za trochu propagace.
Za velkého přispění obce jsme nechali pro nadcházející sezónu ušít nové dresy se znakem
obce a logy sponzorů a současně – jako dík a na propagaci obce a sponzorů, jsme nechali
vyrobit reklamní bannery, které jsou umístěné na koupališti v Obecnici a na oplocení
STK Berger a firmy Metyzol v Příbrami.
Děkuji za zveřejnění zaslaných informací a současně i vyslovení poděkování obci
a zejména panu starostovi a našim sponzorům za jejich podporu obecnického hokeje.

Jaroslav Střeska
oddíl ledního hokeje TJ Slavoj Obecnice

SLAVOJ Obecnice                LEDNÍ HOKEJ
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Lesní divadlo Na Skalce
v Novém Podlesí

uvede hru

Věroslava Parkana
S KA L KA

D
IV

ADELNÍ SOUBO
R

Naši milí přátelé a příznivci
ochotnického divadla,
letošní hra se zde na Skalce v lesním divadle nikdy
nehrála, a abych se přiznal, nenašel jsem ani v pří-
stupných materiálech zmínku, že by hra byla hrána
jiným ochotnickým souborem. Myslím si, že autor,
který byl výborným překladatelem z francouzštiny,
hru napsal nejspíše pro místní ochotnický soubor.
Dějově mně osobně velmi vzdáleně připomíná Jirásko-
vu Lucernu, tam se bojovalo o lípu, zde o pramen
léčivé vody. Autor využil skutečných historických
postav i dějů ze šestnáctého století. Ovšem jak
dopadne historie v našem provedení, to bude překva-
pením možná i pro nás ochotníky. ☺ bs

Slavoj Bečá-
nov má v letní
pauze za sebou
„doflorbalnou“,
kde členové klu-
bu poseděli se
svými fanoušky.
Děkuji touto ces-
tou všem, kteří
přišli a živě s námi

SLAVOJ Obecnice       FLORBAL

ZLATÁ VODA
Hra z prostředí

lázní Svaté Kateřiny

Trochu historie, života i humoru

pátek 26. června 2015
sobota 27. června
pátek  3. července
sobota 4. července
neděle 5. července

Začátek představení vždy ve 21 hodin

Režie a zvuk - Josef Hudeček
Zvuk - Jiří Kryll

Osvětlení - Radek Šeffl
Scéna - Bohouš Svoboda a ostatní

diskutovali. Velké díky také Martinu Sirotkovi a Milošovi
Hrubému za obstarávání a přípravu výborného občerst-
vení. ☺

Co se týká samotného týmu, i tam se provedlo pár změn
v kádru. Odešel náš nejlepší střelec v minulé sezóně –
Lukáš Riegel, ale naopak jsme posilnili útočnou řadu,
ve které se objeví po roce pauzy v PFL Michal Řehák,
jenž v předminulé sezóně nastřílel 35 gólů a 13 asistencí
ve 22 zápasech za tým HC 91. Další posilou by měl být
útočník David Srch a bude to pro něj vůbec první účast

v PFL. Posila přišla i na post brankáře – tím jsou Jan
Zubatý a Pavel Čornyj. Michal Pech, který začal tré-
novat s naším týmem, bude v sezóně 2015/16 hostovat
v týmu Divadlo Příbram. Bečánov neustále trénuje jednou
týdně v Příbramské sportovní hale Vavex. Mám velikou
radost, že na trénink chodí v průměru 12 lidí, a tak bychom
během léta chtěli trénovat více i na nově otevřeném multi-
funkčním hřišti v Obecnici – za to díky Obecnímu úřadu.

Za dva měsíce se rozběhne nová sezóna a vás – fanoušky
– očekáváme v hledišti.☺ LS

Foto z tréninku na VavexuDort od fanoušků, děkujeme!


