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Prázdniny odkráčely rozvážným líným krokem kamsi
do neznáma, jako by se jim ani nechtělo. Není se co divit,
v jejich období se běh života trochu zklidní a my začneme
dbát o svoje duše i těla. Navštěvujeme hrady a zámky, něco
se dozvídáme z historie, plaveme, jezdíme na kole, k moři,
naše těla sílí. No někdy je to úplně jinak. Je po prázdninách,
nám se vrací prázdninové zážitky a příhody. I my se ženou
jsme dbali o svá těla, ba i duše. Vyrazili jsme na Moravu,
blíže určeno na Valašsko. Užívali jsme si u hranic ze Sloven-
skem, přímo ve Valašských Kloboukách. Nejprve rozhledny.
Jsou pokaždé na kopci, že? Jen jich nesmí být v okolí tolik
jako na Valašsku. Kolena na to vzpomínají dote�ka. Stihli
jsme i kulturu. Dožínky ve Valašské Polance pojímají místní
trochu jinak nežli u nás. U nich se víc zpívá a v amfiteátru
na hřišti probíhá hodinový program s tanci a povídáním. Pije
se stejně. Než jsme z Valašských Klobouků odjeli, podařil se
mi husarský kousek. Rozsedl jsem krásným zadečkem své
jediné brýle „multifokály“. Ulomená nožka a rozpůlené sklo,
prostě k nepoužití. Vedle hotelu v optice se pan optik nabí-
dl, že mi do půl hodiny udělá alespoň čtecí. Šli jsme si dát
na tu chvilku kávu do cukrárny a koupit světlo na kolo. Žena
ho chtěla platit kartou, karta nikde: „Já ji nemám, vždy� je

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

u mne v batohu“. Odvětil jsem: „Ten je asi v autě“. Zaplatili
jsme hotově, došli pro brýle, skočili do auta a hnali o čtyři-
cet kiláků dál k příbuzným za Valašské Meziříčí. Cesta byla
pěkná, pohodová, těsně před cílem pohodu dokonala man-
želka Eva, najednou vyhrkla: „Já vím kde je ten můj batoh
i s dokladama. V cukrárně v Kloboukách!“ Hezká prázdni-
nová vzpomínka. Jeli jsme pro něj až druhý den. Byl tam.
Druhým krásným zážitkem byla cesta po hřebenovce z Ho-
stýna do Police. Na kole tak trochu zoufalá. Nahoru dolu,
po cestě plné šutrů. Sám jsem tu cestu nazval indiánským
kolochodem. Cestu nám doporučili naši milí blízcí, ovšem
až když jsme dojeli, tak si vzpomněli, že po hřebenovce cho-
dí jenom v zimně a na lyžích. Na konci jsme i krásně zaku-
frovali, jenom pět kiláků navíc, ale zase v cestě byla pěkná
hospůdka se sympatickým hovorným hospodským. Dalo by
se ještě dál vzpomínat. Odnesli jsme si i jednu zkušenost.
Na kole je dobré nosit helmu. Odřená Eva s pošramocenou
helmou by mohla vyprávět. Te� ji nosíme i při jízdě na pivo.
Tak milí přátelé, také ještě chvilku vzpomínejte a poté ho-
nem zpět do poprázdninové reality. A helmu můžete nosit
i když jdete pěšky. Jo a pořádně se koukejte, kam a na co
sedáte. bs

Oprava mostu ev. číslo 1185-5 v Obecnici
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

začala se opravou mostu jejímž dodavatelem je Metrostav,
Praha. Technický dozor investora bude na stavbě mostu
provádět Pragoprojekt, a.s. Praha. Stavba by měla být
dokončena v listopadu tohoto roku  a měla by stát přes
6 milionů 870 tisíc korun. Přes potok byla postavena pro-
vizorní lávka, která dle jednání by měla ještě před zimou
být zabezpečena proti uklouznutí v nepříznivém počasí.
Projekt předpokládá, že část klenby, která je určená k sil-
ničnímu provozu bude nahrazena novou rámovou kon-
strukcí. V délce cca 4 m v místě nového mostu, se stávající
klenba opraví a zesílí. Mostní klenbová konstrukce
v ostatní délce (na soukromých pozemcích) bude zajištěna
v rámci jiné investiční akce jiného stavebníka. Navazující
část přemostění není v majetku KSÚS Středočeského kra-
je. Nová mostní konstrukce nezmenšuje průtoční kapaci-
tu původní klenbové konstrukce. Stavba bude provedena
podle dokumentace zpracované firmou PONTEX s.r.o.
(použito inf. ze stav. povol. apod.) red bs
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Z d r a v í m  v š e c h n y  č t e n á ř e  O b e c n i c k é h o
z p r a v o d a j e ,
pázdniny už jsou nenávratně pryč, a já vám opět přiblížím,
co se u vašich hasičů po zbytek prázdnin událo. Ještě než
vyšel minulý zpravodaj, byli jsme v sobotu 1. srpna povo-
láni v 11:24 na požár v Brdech. Pokud někdo trochu zná
Brdy, tak hořelo u místa, kde se říká „U Skalky“. Od nás
to zrovna blízko není. Po příjezdu na požářiště už jsme tam
potkali HZS, kluky z Příbrami či kluky z Rožmitálu. Požár
se tedy podařilo zlikvidovat ještě před větším zahořením.
Požár pravděpodobně vznikl porušením zákazu rozdělává-
ní ohňů, tato lokalita je velice navštěvována trampy.

Vedro stále přetrvávalo, a tak jsme v pondělí 3. srpna
opět vyjížděli k požáru. Siréna se nám rozezněla v 21:14.
Požár byl hlášen v Dominikálních Pasekách. Po příjezdu
na místo události bylo zjištěno, že i přes zákaz rozdělávání
ohňů, opět jeden občan u lesa vypaloval nepořádek z bará-
ku. Vodu z cisteren jsme ani nepotřebovali, domácí si to

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 2. 9. 2015
1. Zahájeno bylo v 19.00 hod. Bylo přítomno 12 zastupitelů,
omluveni 3 zastupitelé, hosté nebyli.
2. Volba komisí: Návrhová: p. Oktábec, p. Vohradský – OZ sou-
hlasí, ověřovatelé zápisu: p. Zima, p. Zelenka – OZ souhlasí
3. Schválení programu: OZ souhlasí s programem
4. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Urbánek,
pí Soukupová – bez závad
5. Informace pana starosty: Kanalizace a vodovod Oseč –
od příštího týdne se začnou nemovitosti připojovat na kanali-
zaci i vodu. Oprava mostu u Jednoty – stavbu financuje
Středočeský kraj, klenba mostu dále padá, dále bude řešeno
s projektantem. Monitorovací zpráva MŠ: Byla podepsána
závěrečná monitorovací zpráva na přístavbu Mateřské školy.
Jednání o CHKO: 3. 9. 2015 se koná jednání v Jincích ohled-
ně CHKO Brdy, sídlo bude pravděpodobně v Příbrami, starosta
Příbrami se domluvil s ministrem životního prostředí. Opat-
rovnický soud: Příští týden proběhne opatrovnický soud –
přezkoumání zdravotního stavu pana Josefa Poláka. OZ bere na
vědomí.
6. Prodej pozemku: a) Pozemek č. p. 349/2 v k. ú. Oseč, manželé
Laňovi, úprava hranic pozemku dle skutečnosti, jedná se o cca
21 m2. OZ souhlasí s prodejem, OZ souhlasí s cenou 100 Kč/m2.
b) část pozemku č. p. 928/20 a 928/2 v k. ú. Obecnice, manželé
Koukolovi, za domem služeb, cca 300 m2, 9 m2 zůstane obci,
kupní smlouva bude uzavřena včetně věcného břemene na
obecní vodovod, jedná se o 3 m ochranného pásma, vzhledem
k věcnému břemenu je navrhovaná cena 80,- Kč/ m2. OZ souhla-
sí s prodejem (10 pro, 2 proti). OZ souhlasí s cenou 80,- Kč/m2

(10 pro, 2 proti).
7. Projednání žádosti manželů Puchmajerových (bývalý dům
manž. Trubačových, u zahrádek), žádost o zhotovení asfaltové
cesty. V současné době není dostatek finančních prostředků, ces-
ta je udržována ve sjízdném stavu štěrkem. OZ bere na vědomí.
8. Schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení systému
shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Obecnice. Jsme povinni zpracovat novou vyhláš-
ku ohledně ukládání biologického a kovového odpadu, po schvá-
lení. OZ bude vyhláška zaslána na Ministerstvo vnitra ke
schválení. OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku.
9. Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce Obecnice – p. M Zá-
branský, jedná se o pozemek pod paní J. Varvařovskou (nad sa-

dem) v Koutě. Pozemek bude zařazen do další změny ÚP obce,
která bude realizována v souvislosti se zrušením VÚ Brdy. OZ
bere na vědomí.
10. Projednání vstupu obce do Dobrovolného svazku obcí ORP
Příbram. Jedná se o spolupráci v oblasti sociálních služeb, kri-
minality, školství, odpadové hospodářství, apod., poplatek
15 tis. ročně, bylo osloveno 75 obcí ORP Příbram, naše obec
může kdykoli vystoupit. OZ souhlasí se vstupem (11 pro, 1 se
zdržel).
11. Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků od
úřadu pro zastupování státu. Jedná se o pozemky 937/7 a 935/8
v k. ú. Obecnice cca 120 m2 (na Německých – část cesty u Slan-
číků a část cesty u mostu u Antropiusů). OZ souhlasí se schvá-
lením bezúpl. převodu.
12. Informace o přijatých rozpočtových opatření, informace
o rozp. opatření č. 1 – 8/ 2015. OZ bere na vědomí.
13. Žádost o prodej pozemku č. p. 969 o výměře 149 m2 a č. p.
237/2, jedná se o přístupové pozemky k zahrádkám. OZ schva-
luje záměr prodeje.
14. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti.
Jedná se o výměnu optických kabelů v oblasti Pod Hory, obec
obdrží 4500,- Kč. OZ schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
15. Projednání a schválení Dodatku č.1 partnerské smlouvy s MAS
Brdy z.ú., Obec zaplatí jednorázový příspěvek 59 408,- Kč,
další roky 1500,- ročně, v současné době se pracuje na strategii
rozvoje území, v říjnu proběhne schůzka v Suchodole ohledně
možnosti čerpání prvních dotací prostřednictvím MAS Brdy
pro zemědělce. OZ souhlasí s jednorázovým příspěvkem
16. Nákup pozemku od TJ Slavoj Obecnice – poz. č. 51/3 v k. ú.
Obecnice, jedná se o pozemek pod Multifunkčním hřištěm (cca
2800 m2), budou pozvání zástupci TJ Slavoj k projednání mož-
nosti nákupu. OZ bere na vědomí návrh na prodej poz. č. 51/3
v k ú. Obecnice.
17. Diskuse: Jímka u školky – jak vyřešit propadání, řeše-
ním by mohlo být zasypání jímky. Bude se řešit.
Jednání rady školy MZŠ – o proběhlých jednáních podají
členové rady informace zastupitelstvu.
Provizorní lávka přes most u Jednoty – pro zvýšení bez-
pečnosti bude na lávka zabezpečena proti uklouznutí v nepříz-
nivém počasí.
18. Usnesení a závěr: OZ souhlasí s usnesením (12x pro).
Ze zápisu p. M. Švehlové upravil bs

(pokračování na str. 3)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(dokončení ze str. 2)

uhasil sám. Což se mu ze začátku nechtělo, ale po příjezdu
policie najednou nebyl problém.

V období mezi 6. – 12. srpnem jste mohli naší Tatru
s posádkou vidět, jak se hlídají žně. Byli jsme totiž od ZD
na doporučení hejtmana Středočeského kraje požádáni,
abychom asistovali při sekání pole. Tímto se mělo hlavně
zabránit škodě při možném zahoření, či poruše techniky.
Naštěstí zde bylo vše v pořádku. Prevence je lepší než pak
být týden u nějakého ošklivého požáru.

Dne 15. srpna si určitě mnoho z vás nenechalo utéci do-
žínky, které se letos konaly. I zde jste mohli hasiče vidět.
V programu této akce jsme měli hlavně řízení dopravy,
a poté u Karasů jsme ukázali, jak funguje naše historická
technika. Myslíme si, že akce se opět velice povedla a těší-
me se na další.

Ke konci prázdnin, kdy se stále držely velmi vysoké tep-
loty, začali jsme jezdit na likvidaci sršňů a vos. Celkem
byly tyto výjezdy tři. Jak si většina myslí, že letos je boda-
vého hmyzu více, tak to není až tak pravda. Jak je dlouho
vedro a úroda nekvete, musejí vosy toho více nalétat, než
je pro ně obvyklé.

V sobotu 29. srpna jsme měli opět napilno. Nejdříve jsme
jeli s naší Tatrou na Kardavec, kde se konalo ukončení
prázdnin. Po programu, který měli lidé z Kardavce připra-
vený pro děti, jsme jim udělali pěnu. Jak určitě víte, tak
pěna je u dětí hodně oblíbená, tam tomu nebylo jinak. Aby-
chom toho tento den neměli málo, tak jsme ještě jeli vyčis-
tit kanál v Oseči, který znečistili při výstavbě čističky.
Na této akci jsme se zdrželi cca dvě hodiny.

Mysleli jsme, že neděle 30. srpna bude poklidná. To byla
až do 18:47, kdy se nám na hasičárně rozezněla siréna.
Tím jsme byli svoláni na odstranění nebezpečného stavu,
který byl na naší čističce, kde se ucpal hlavní přítok. Nej-
dříve jsme tedy museli odčerpat kanál, abychom mohli
pomocí proudu profouknout špunt. To se nám naštěstí po-
vedlo. Ještě jsme tedy poté jeli do Oseče odvézt vodu a tam
se nám stala nehoda. Praskla nám vzduchová hadice, kte-
rá vede od kompresoru. A tak nám poté Tatra ani neřadila.
Přímo na místě, kde jsme zůstali stát, jsme hadici vyměni-
li. To nám chvíli trvalo, a tak jsme se do hasičárny vrátili
až před desátou hodinou.

V sobotu 5. září jste některé z nás mohli potkat na ukon-
čení prázdnin, které se konalo v našem spolkovém domě.

Protože se nás sešlo dost, mohli jsme v mezičase dovézt
opět vodu do Drahlína, kam jezdíme každou chvilku. Snad
se už situace Drahlína zlepší a bude stačit jejich přítok
do studen.

V 17:00 téhož dne byl v plánu tzv. hřeb akcí konce tohoto
léta. Po domluvě s Radkem Srchem jsme uskutečnili volej-
balový zápas HASIČI vs. PODPLECHÁČI. Když jsme při-
šli na multifunkční hřiště, bylo docela narvané, což nás
celkem zaskočilo. Postupně při hře ještě lidé přicházeli,
odhadem tam v největším náporu bylo cca 80 lidí. Což zrov-
na není málo. No a jak to dopadlo? Štěstí stálo při hasi-
čích, vyhráli jsme 3:1 na sety. Doufáme, že se akce líbila,
a že se nám ji podaří za nějaký čas opět uskutečnit.

Přeji všem ještě snad mnoho slunečních dní
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Zásahová jednotka SHD
Vážení spoluobčané, po delší době jsem se rozhodl, že vás

budu informoval jako velitel jednotky o naší práci a výjez-
dech, které jsme v poslední době měli. Letošní velice teplé
počasí mělo za příčinu rekordní počet požárů. Jsem velice
rád, že se nenaplnily obavy z požárů ve VVP Brdy. Měli
jsme tam pouze jeden výjezd na špatně uhašené tábořiště,
po tzv. čundrácích, které nenapadlo lepší místo než v pro-
středku lesa. Naší hlavní činností bylo navážení vody
do obce Drahlín, kde je nedostatek podzemní vody. Byli
jsme požádáni o požární asistenci u sklizně obilí předsedou
družstva Sádek. Chtěl bych touto cestou velice poděkovat
našim členům p. Ježkovi a dlouholetému členu a veliteli
p. Klímovi, kteří se mnou odsloužili tuto asistenci. Jsem
velice rád, že se během našeho dohledu nestala žádná udá-

lost. Jelikož jsem měl nedostatek volných lidí, požádal jsem
proto jednoho člena z jednotky Rožmitál, který ochotně se
mnou zbytek odsloužil. Mohu vám říct, že jsme byli rádi,
když jsme se vraceli z poslední asistence. Díky vedru, kte-
ré panovalo, to byla opravdu očista, být celý den v zásaho-
vém oblečení, včetně bot. Další výjezd byl na vyčištění pří-
toku do čistírny odpadních vod v Obecnici. Chtěl bych vás
informovat o nové službě pro naše občany a občany z okol-
ních obcí. Jedná se o likvidaci bodavého hmyzu. Při této
příležitosti jsme měli hned několik výjezdů. Takže, pokud
budete mít problém s bodavým hmyzem, stačí se spojit se
mnou, panem starostou Karasem, a nebo požádat na lince
150 o pomoc místní jednotku. Jelikož jsme měli i dva zby-

(pokračování na str. 4)
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Zásahová jednotka SHD   (dokončení ze str. 3)

tečné výjezdy k pálení zbytků, chtěl bych vás touto cestou
upozornit, že pokud budete provádět tuto činnost, je třeba
nahlásit na HZS. Může se stát, že potom zbytečný výjezd
budete muset uhradit, jelikož k události vyjíždí i vyšetřo-
vatel. Myslím si, že by bylo velice vhodné vás seznámit
i s prací na hasičské zbrojnici a zásahových vozidlech, kte-
ré jsme udělali. Pokud se jedná o zbrojnici, byly do oken
nainstalovány žaluzie a do štítu byl umístěn patron všech
hasičů svatý Florian, který je osvícen ledkovými žárovka-
mi. Aby se zlepšila bezpečnost posádek a vybavení obou vo-
zidel, byly do obou aut umístěny kamery, které pořizují zá-
znamy z jízdy a v případě nutnosti můžou posloužit jako
důkazní materiál, jako se to stalo nedávno při dopravní
nehodě zásahového vozidla v Rožmitále. Na zásahovém
vozidle Sobol byly nainstalovány ochrany světel, přestavěn
prostor pro umístění nářadí a vybavení vozidla, nainstalo-
vána nádrž na vodu pro vysokotlaké zařízení na hašení,
nainstalované zařízení na mluvené slovo, držák rezervy na
zadní dveře, nové reflexní pruhy, držáky na zadní dveře
a výstražná světla, která se zapínají při otevření dveří.
Pokud to bude možné, budeme pokračovat v modernizaci
a vylepšování obou vozidel. Díky tomu, že jsme si spoustu
udělali sami, z dostupných prostředků jsme ušetřili spous-
tu peněz. Jsem velice rád, že nám pomáhá obecní úřad
v čele s p. starostou. Za to mu patří veliký díl. Nemůžeme
stále čerpat finance z obecního rozpočtu, a tak se snažíme,
abychom si spoustu věcí udělali sami a případně i spolufi-
nancovali. Jelikož bude v brzké době zrušena část voj. pro-
storu Brdy, zvětší se nám náš hasební obvod.

Chtěl bych touto cestou požádat, zda byste se nechtěli
stát členy naší zásahové jednotky a pomoct nám v plnění
náročných úkolů, které nás v dohledné době čekají. Máme
sice své stabilní členy jednotky, ale bylo by pro nás velikým
přínosem rozšířit naše řady. Pokusíme se získat i některé-
ho člena z okolních obcí. Členství v jednotce není o peně-
zích, ale o tom lidem pomáhat a snažit se být tam, kde je
ohrožen majetek a životy lidí. Ke dnešnímu dni máme oko-
lo 35 událostí, což je poměrně dost. V srpnu jsem se zúčast-
nil jako člen Červeného kříže na Trhovkách u vodní zá-
chranné služby na Orlíku - Trhovkách. Snad příští rok se
najdou další zájemci z naší jednotky o tuto službu. Chtěl
bych, aby si někteří členové udělali průkaz na malá vodní
plavidla, protože je k dispozici i motorový člun. Chtěl bych

touto cestou požádat, zda by nám v dohledné době nebyl za-
koupen, či pronajat defiblirační přístroj. Největší problém,
který společně s p. starostou řešíme, je v otázce svolávání
a vyhledání místa zásahu. Současný systém je velice pomalý
a zastaralý a neumožňuje zjistit přesné místo události, tak-
že se nám občas stane, že bloudíme a hledáme podle naviga-
ce v telefonu. Chtěl bych touto cestou poprosit naše zastupi-
tele a vedení obce, abychom se pokusili najít co nejlepší
a nejlevnější vyřešení tohoto problému. Není to proto, že si
něco vymýšlíme, ale chceme vylepšit naše dojezdové časy,
abychom mohli co nejdříve pomoci našim občanům.

V říjnu proběhne veliké cvičení psovodů v okolí naší obce
a města Příbrami, kterého se také zúčastníme. Čeká nás
ještě spousta dalších akcí, ale o tom až zase příště.

    Petr Juříček, velitel jednotky

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, srdečně Vás zdravíme.
Chtěli bychom Vám na těchto řádcích poděkovat
za odvoz od autobusu z Obecnice do Oseče a části Obec-
nice v době uzavření silnice. Nabídl jste nám odvoz
a svůj slib jste splnil. Při Vaší náročné a zodpovědné
práci se nestalo, že byste použil slůvko nemůžu, nemám
čas a vždy s úsměvem a vlídným slovem jste nás odvezl
do našich domovů, za což Vám patří velké díky.
Jste správným panem starostou na svém místě. Škoda,
že tak obětavých lidí jako jste Vy, je stále méně. Přejeme
Vám i všem zastupitelům hodně pracovních i osobních
úspěchů a pevné zdraví. Ještě jednou velké díky.
To vám přejí občané z Oseče a části Obecnice.

VZPOMÍNKA
Dne 10. září 2015 uplynulo 8 let od úmrtí
paní Miluše Procházkové,
koncem září tomu bude 30 let, co zemřel
její otec Emil Labský a strýc Václav Stočes.

Vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 9. září 2015 by oslavil své 65. narozeniny
pan Emanuel Šlapák.

S úctou a láskou vzpomíná
manželka Libuše, dcery Jitka a Libuše

a bratr Ladislav s rodinou







Jubilea v září slaví a budou slavit
Alena Altová  55 let

Blažena Krumphanzlová  70 let
Anna Petrikovičová  55 let

Zdeňka Pešková  55 let
Marie Makovcová  70 let

Miloslava Mudrová  60 let
Věra Krátká  65 let

Irena Mikulová  50 let
Jaroslav Kadlec  60 let

Karel Škarda  55 let
Antonín Mazánek  75 let

Jiří Vyšín  50 let

Jubilea v říjnu budou slavit
Ludmila Šeflová  70 let
Marta Jarošová  85 let

Petr Růžička  55 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Akce pro děti o letních prázdninách
ve Spolkovém domě
Pro děti byl o letních prázdninách připraven program
a děti si mohly přijít něco vyrobit nebo zahrát. Děti si za-
hrály turnaj v prší, hrály člověče nezlob se, nebo vyráběly
a malovaly. Také se hledal poklad.
Příští rok o prázdninách bude opět připraveno pro děti
spoustu her a dílniček. Zde je malá ukázka jak děti vyrábě-
ly nebo hrály člověče nezlob se. Jako každý rok,

tak i letos se ko-
nalo 5. 9. v Obec-
nici ve Spolkovém
domě rozloučení
s prázdninami.
Pro děti byla při-
pravena spousta
soutěží, opékání
špekáčků a samo-
zřejmě bohatá
tombola za jejich
úžasné výkony.
Dětí se sešlo dost
a přes menší obtí-
že v podobě větří-
ku, který dětem

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Milí senioři opět jsme se po prázdninách začali setkávat
ve Spolkovém domě. Tímto zveme všechny, kteří by chtěli
posedět s námi v příjemném prostředí spolkového domu.
Je zde možnost dle zájmu ručních prací, společenské hry atd..

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

stěžoval nejednu soutěž, se tento den vydařil. Nejvíce se
asi dětem líbila střelba ze vzduchovky, kde si děti mohly
vyzkoušet, jakou mají mušku. I u přetahování lanem děti
zjistily, jaké máme u nás siláky. Své vyčerpané síly potom
doplnily opečeným buřtíkem a chvilkou odpočinku. Dětem
se rozloučení s prázdninami líbilo a pěkně si to užily.
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(dokončení ze str. 5)

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY
Ve spolkovém domě se dle zájmu budou konat sobotní ruč-
ní dílny (kurzy) pro dospělé i děti. Na kurzy mohou chodit
všichni, kdo mají zájem si něco vyrobit, naučit se různé
techniky a posedět mezi přáteli. Tyto kurzy se budou
konat jednu sobotu za měsíc, a to každou třetí sobotu
v měsíci od 18.00 do 20.00 hodin. Naučíme se napří-
klad vyrábět mýdla, šperky z fima a korálků, pletení z pe-
digu, výroba svíček atd… V případě zájmu se můžeme
domluvit o jakou techniku by byl zájem. Tímto jste všichni
zváni a těším se na vás poprvé 17.10.2015 od 18.00 hodin.
První technika bude enkaustika malování žehličkou.
Zájemci se dopředu mohou také hlásit na tel. č. 313 105 842,
605 986 955 nebo osobně v knihovně.

ANGLIČTINA pro dospělé
Opět dávám dotaz, kdo by měl zájem o kurz angličtiny
pro dospělé začátečníky. Prosím všechny, kdo by měl
o angličtinu zájem a to i ty kteří se již hlásili, aby se znovu
přihlásili na tel. č. 313 105 842, 605 986 955 nebo osobně
v knihovně. Děkuji.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Od 29. 9. 2015 se v knihovně koná zájmový kroužek pro
děti. Co se bude na kroužku podnikat? Četba knih, kres-
ba, promítání pohádek, stolní hry, poznávání přírody,
hraní na hřišti, ruční dílny. Kroužek se bude konat každé
úterý od 14.30 do 16.30 hodin. V případě zájmu, se infor-

mujte osobně v knihovně nebo na tel. č. 313 105 842,
605 986 955. Po domluvě, je možné na tento kroužek
vyzvedávat vaše děti v družině.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Máte rádi focení? Knihovna Obecnice vyhlašuje fotografic-
kou soutěž pro všechny občany bez rozdílu věku. Vyfo�te
podzimní obec a přírodu. Pořízenou fotografii potom stačí
zanést do knihovny a deset nejlepších fotografií bude
odměněno. Následně budou všechny fotografie vystaveny
ve Spolkovém domě. Soutěž bude trvat do 20. 11. 2015
- do té doby můžete nosit své fotografie. Fotografie bude
vybírat předem stanovená porota. Výherci budou včas
obeznámeni. Ceny jim budou předány ve Spolkovém domě
a zároveň se zahájí výstava pořízených fotografií naší
obce. Předávání cen proběhne 28. 11. 2015 od 14.00 hodin.

Přednáška o Kamčatce
Z důvodu nemoci přednášejícího pana Karla Škvora se
přednáška odkládá na měsíc listopad - prosinec. Termín
přednášky bude včas upřesněn.
Děkuji za pochopení Šefflová.

Přednáška ZAPOMENUTÉ BRDSKÉ HRADY 2.
Dne 22. 10. 2015 od 18.00 hodin se ve Spolkovém domě
koná přednáška na pokračování Brdské hrady 2. Před-
náška se tentokrát bude týkat Mníšku, Drahlína, Křikavy,
Rožmitálu pod Třemšínem, Březiny, Hrochova hrádku,
Stražiště, Bozně a Lopaty.
Přednášet bude pan Jiří Schmidt. Vstup volný.

ŠANCE ONKOLÁČKŮM
Onkoláčci jsou ty nejmenší dětičky, které znají více

nemocniční pokoj než svůj pokojíček. Těmto láskám dělá-
me dárky radost, plníme jim přání, jejich rodinám pomá-
háme materiálně zasíláním balíků s potřebami přímo
do rodin a díky Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům, kam
putují finanční dary, dokupujeme léky, zdravotní pomůcky
a další nákladné potřeby, co rodinám uleví. Na jejich pod-
poru, získání finančních prostředků, pořádáme Vánoční
jarmark, na kterém budou k zakoupení převážně originál-
ní vyráběné kousky darované od hodných lidí, co se k nám
přidají. Máte šikovné ruce, nebo někdo z vašeho okolí,
a máte chu� také nám pomoci? Tak poj�te do toho s námi
a my už se těšíme na každý věnovaný kousek. Originalitě
se meze nekladou, tématem je vánoční jarmark a vše
kolem Vánoc, vše, co se jako dárek hodí koupit. Věříme, že
díky pestré nabídce bude jarmark úspěšný. Vážíme si pod-
pory, kterou nám a do rodin posíláte. Věnované kousky
můžete do začátku listopadu osobně donést na naše sběrná
místa Příbram, Písek, Domažlice, Sedlčany, Dobříš, Praha
a Plzeň, přesnou adresu vám rádi pošleme na vyžádání.
Kdykoli napište na facebook profil Šárka Osvaldová nebo
sarka.osvaldova@seznam.cz (Příbram)a doladíme.

V pondělí  24. srpna se otevřela po letních prázdninách  mateřská škola. S dětmi jsme si vyprávěli zážitky z prázd-
nin a vrhli se do příprav na nový školní rok. 1. září jsme přivítali 10 nových kamarádů. A� se vám mezi námi líbí.

Předem moc děkujeme a těšíme se, že se potkáme 26. 11.
2015 v Domažlicích v kulturním centru nebo 4. 12. 2015
v Příbrami v Kulturním domě na Vánočním jarmarku pro
onkoláčky. Sběrné místo v Obecnici pan Hrdina (tel. č.
608 909 022).
http://sance-onkolackum.webnode.cz/
https://www.facebook.com/sanceonkolackum?fref=ts

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
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Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit  (John Woodward)

INTELIGENCE A LOGIKA
Lidskou inteligenci obvykle posuzujeme podle schopnos-

ti sdělovat nebo používat složité myšlenky, učit se, myslet
a přizpůsobovat se okolí. Jednou z mnoha teorií je mnoho-
četná povaha inteligence, podle níž může být inteligence
rozdělena na osm typů. Hudební inteligence dává svému
nositeli schopnost ovládat a používat hudební tóniny, tóny
a rytmy, vytvářet hudební vzory a ovládat hudební nástro-
je. Má mnoho společného s jazykovou inteligencí, která za-
hrnuje cit pro psanou a mluvenou řeč. Lidé s jazykovou
inteligencí snadno ovládají cizí jazyky, mají dobré vyjadřo-
vací schopnosti a nedělá jim problémy předávat i složité
informace. Matematická inteligence se projevuje schopnos-
tí provádět matematické výpočty, analyzovat problémy, od-
halovat zákonitosti. Je důležitá pro vědecké myšlení, ale
projevuje se i u lidí, kteří matematiku používají jen zřídka.
Interpersonální inteligence je nesmírně důležitá pro poro-
zumění motivacím a touhám jiných lidí a umožňuje efek-
tivně pracovat v kolektivu jiných lidí. Prostorová inteli-
gence umožňuje lidem orientovat se v prostoru a předsta-
vovat si věci ve třech rozměrech. Uplatňuje se i v uměních
jako je sochařství a architektura, ale i ve sportech jako je
tenis. Tělesná inteligence je dovednost efektivně používat
tělo ve sportovních a jiných činnostech. Intrapersonální
inteligence je schopnost porozumět sám sobě a uvědomo-
vat si své pocity, obavy a motivace a využívat tyto informa-
ce pro směřování vlastního života. Přírodní inteligence
umožňuje poznávat, chápat a používat různé rysy životní-

ho prostředí, schopnost vnímat přírodu a ovlivňovat způ-
sob, jak se k ní chovat. Logika předpokládá používání
správného uvažování, používání informací ze své paměti k
řešení problémů. Všichni bychom chtěli věřit, že myslíme
logicky, ale často k tomu máme daleko a řada lidí mluví
rychleji, než myslí. Instinkt je přirozená schopnost jíst, pít,
dýchat... Jsou typem myšlení, který je vlastní i zvířatům
a není řízen logikou a je nezbytný pro přežití každého živé-
ho tvora. Logika není ani v pověrčivosti, i když ta nám ži-
vot spíše komplikuje. Někdo se bojí pátku třináctého, ně-
kdo se bojí vrátit se před cestou pro něco domů... Fobie je
druh strachu, někdy je pochopitelný, jako strach z výšky,
někdy těžko, jako třeba strach z pavouků - arachnofobie.
Další fobie jsou například klaustrofobie z malého prostoru,
ornitofobie z ptáků, musofobie z myší, aviatofobie z létání,
technofobie z přístrojů, demofobie z davu lidí...

Logické myšlení je klíčem i k řešení hádanek. Pro před-
stavu jedna z mnohých: Vězeň má možnost dostat se na
svobodu. Na chodbě jsou dvoje dveře, jedny vedou do klece
se lvy, jedny ven. Před oběma dveřmi stojí hlídač. Jeden
mluví jen a pouze pravdu, druhý jen a pouze lže. Vězeň
může položit jen jednu stejnou otázku oběma hlídačům.
Jakou - aby se dozvěděl, které dveře jsou ty správné?

Evas

Řešení: Oba by měli dostat otázku: Co mi odpoví druhý
strážce, když se zeptám, které dveře vedou ven?
Zkuste si to logicky vyzkoušet. :-))
OBRAZY KRAJINY

Až do 1. 11. 2015 je otevřena v Jízdárně Pražského hra-
du rozsáhlá  výstava obrazů  s názvem „Má vlast - pocta
české  krajinomalbě“. Asi 500 krásných obrazů zachy-
cuje českou krajinu v období  dvou století. Můžeme si pro-
hlédnout práce malířů - Navrátila, Mánesů, Piepenhagena
a jeho dvou dcer, Chittusiho, Aleše, Radimského, Špály
a mnoha dalších. V prvním poschodí výstava pokračuje vy-
stavenými grafikami a je tam možnost shlédnout film
o výstavě, jednotlivých malířích a jejich díle. Mně osobně
se nejvíce líbily obrazy z 19. století,  rozmanité pohledy
na krajinu často s hrady nebo jejich zříceninami, rybníky,
lesní zákoutí, rozkvetlé louky, ale i skály a zimní  krajiny.
Výstava je otevřena každý den od 10 do 18 hodin. E.T.

Obecničtí na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích

Secese na konci 19. století
Do konce roku 2015 je ve dvou  sálech Obecního domu

v Praze výstava „Secese. Vitální umění 1900“. Je vysta-
veno asi 500 předmětů ze sbírek pražského Uměleckoprů-
myslového muzea, kde probíhá  rekonstrukce, a proto jsou
exponáty takto vystaveny. Je to nábytek, nádobí, příbory,
sklo, vázy, šperky a krásné dámské a pánské oděvy a do-
plňky z doby, kdy se nosily a používaly ve Vídni, Paříži
a Praze. Rovněž jsou vystaveny plakáty, jak osudových
žen, tak i žen v reklamě, obrazy ze skleněné mozaiky, frag-
menty interiérových tkanin. Vše je doprovázeno vysvětlu-
jícími  texty. Výstava je doplněna různými moderními digi-
tálními prostředky (tablety, film, digitální hra). Je pěkná
a zajímavá. E.T.

Milan Stromko – 2. místo
/946 soutěžících/ – sumec
49 kilo – čas vytažení =
7 min. 46 vteřin.
„Málem jsem to vzdal, ale
vydržel jsem a dostal ho.
Na 1. Místo mne chybělo
7 vteřin. Zkusím vyhrát
příští rok.“

Miloš Smrček = 4. místo
/1.317 soutěžících/.
„Štika se mnou mávala -
takhle velkou jsem ještě
v životě nechyt. Příští rok
musím na tu pomyslnou
bednu vystoupat - bram-
borová medaile je málo.“

Miloš Petera, hejtman
Středočeského kraje:
„Takovouhle dojírnu
jsem ještě v životě
neviděl.“

E. Škvára
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Město sedmizubého hřebene

Málokteré moravské město se může pochlubit takovým
množstvím historických památek jako Boskovice. Město
leží 40 km severně od Brna, v nádherné přírodě jižní části
Malé Hané na úpatí Drahanské a Hornosvratecké vrcho-
viny v nadmořské výšce 380 m.n.m. První zmínka o Bos-
kovicích se nachází v listině krále Přemysla I. z roku 1222,
kde je zmiňována jako malá osada s kostelem, kterou drže-
li páni z Boskovic, pozdější slavný moravský šlechtický
rod. V roce 1463 udělil král Jiří z Poděbrad Boskovicím
právo výročního trhu a Boskovice se od této doby mohou
nazývat městečkem. Dalším významným mezníkem v his-
torii města je rok 1691, kdy sídlo přechází do držení moc-
ného rodu Dietrichsteinů, za jejichž panování dochází
ve městě k rozsáhlé barokní výstavbě. Oficiálně však sta-
tut „město“ začínají Boskovice užívat až v roce 1787.
V roce 1856 získává Boskovice rod Mensdorff-Pouilly, je-
jímž potomkům byl v 90. letech 20. století v rámci restituč-
ních řízení vrácen zámek a zřícenina hradu. V roce 1990
byly Boskovice vyhlášeny městskou památkovou zónou.
Poj�me se už ale vydat na procházku po Boskovicích, kde
jsem trávil svojí letošní dovolenou. Jádro města tvoří dlou-
hé, mírně se svažující náměstí, jehož horní části dominuje
budova radnice s mohutnou věží, vysokou 41,5 metrů. Bu-
dova radnice byla vystavěna v letech 1460-1490, její sou-
časná pozdně renesanční podoba je výsledkem přestavby
z roku 1567. Radniční věž je v hranách spodní části sesek-
nutá do osmiboké podoby, což jí činí velmi zajímavou.
Pokud vystoupáte 106 schodů, tak se dostanete na vyhlíd-
kový ochoz ve výšce 22 metrů, odkud lze spatřit podstatnou
část města. Jako na dlani je zde vidět celé náměstí
s okolní historickou zástavbou a kostelem, dále pak židov-
ská čtvr�, zámek a hradní návrší, samozřejmě nelze přehléd-
nout ani moderní zástavbu s budovou „velitelství“ jednoho
obchodního řetězce.  Dolní část náměstí uzavírá farní kos-
tel sv. Jakuba staršího s 41 metrů vysokou věží. První pí-
semná zmínka o něm je z roku 1346. Kostel byl kolem roku
1500 přebudován, věž se zvonicí pochází z roku 1602, v le-
tech 1845-1847 byl upraven v gotizujícím romantickém slo-
hu. Při prohlídce interiéru kostela stojí za povšimnutí jeho
presbytář, kde se nachází několik renesančních a raně ba-
rokních náhrobků vlastníků boskovického panství. Sedmi-
metrový pozdně renesanční náhrobek Zástřizlů je nejvyšší
na  Moravě. Z náměstí jsem dále pokračoval okolo budovy
rezidence, panského dvora, panské jízdárny a kláštera
vzhůru k zámku, který lze nepochybně označit za jeden
z nejkrásnějších empírových zámků na Moravě. Byl vysta-
věn v letech 1819-1826 na místě původního dominikánské-
ho kláštera, zrušeného v roce 1784. Zámek je dvoupatrová
čtyřkřídlá budova, uzavírající malé nádvoří se zazděnými
arkádami. Na ni navazuje na západě zámecká zahrada,
ve které byli pohřbeni ti, kteří zemřeli v lazaretu v bývalém
klášteře, zejména vojáci z bitvy u Slavkova a oběti epidemií.
Na severní straně pod zámkem doplňuje prostor podzámec-
ký park, ve kterém vyniká objekt zámeckého skleníku. Ten-
to empírový skleník s prosklenými arkádami a kruhovým
bazénkem byl postaven v letech 1826-1829 na místě býva-
lých panských ovčínů a byl určen pro pěstování teplomil-
ných rostlin. V současnosti slouží tento objekt jako kultur-
ní a společenské centrum. Po prohlídce zámeckého areálu
jsem vystoupal na Hradský kopec, kde se nachází roman-
tická zřícenina goticko-renesančního hradu z přelomu
13. a 14. století. Hrad býval centrem panství, které, jak již

bylo řečeno v úvodu, původně  patřilo pánům z Boskovic.
Je obehnán poměrně zachovalými hradbami se střílnami
a renesanční hláskou. Technickou zajímavost představuje
26 metrů hluboká studna, poháněná funkčním dřevěným
šlapacím kolem. Hrad si lze prohlédnout samostatně, pou-
ze s tištěným průvodcem, z pozůstatků hradního paláce
jsou krásné výhledy do okolí. Z hradu jsem se stejnou ces-
tou vrátil zpět do centra města, ale těsně před náměstím
jsem odbočil do bývalého židovského města, které patří
k nejzachovalejším v České republice. Vyrostlo jižně od ná-
městí na úpatí Hradského kopce a dnes tvoří centrum
městské památkové zóny. Židovská obec vznikla pravděpo-
dobně v 2. polovině 16. století, v letech 1848-1919 byla do-
konce politicky samostatnou obcí s téměř 2 tisíci obyvate-
li. Židovskou čtvrtí prochází naučná stezka, zahrnující 28
domů označených tabulkami, mj. je zde k vidění obecní
dům, špitál, rabinát, židovské lázně a mikve, synagoga,
kašna, masné krámy a brána do židovské čtvrti. Po exkur-
zi v židovské čtvrti jsem se vrátil zpět na Masarykovo ná-
městí, odkud jsem se vydal na procházku městem sedmizu-
bého hřebene. A jak k němu Boskovice přišly? O tom vy-
práví následující pověst. „Jak je dnes Velenov, byly napřed
samé lesy. Tam byl uhlíř a jmenoval se Velen. To už je moc
dávno. A on pálil uhlí ze dřeva, chytal ptáky a živil se, jak
se dalo. Měl malou dřevěnou chaloupku a tam bydlel. Jed-
nou také, když byl v lese, uslyšel volání. Šel, jak slyšel ten
hlas, a uviděl jakéhosi pána. Ten mu řekl, že je z Brna a že
zabloudil v těch lesích. Už prý tři dni nic nejedl a sotva prý
se vleče. Velen ho zavedl do své chaloupky, dal mu najíst
chleba a kus masa a pak mu ustlal na spaní. Pod hlavu mu
dal polštář se senem, na kterým sám spával. Pán spal jako
zabitej až do rána. Ráno ho Velen zavedl k potůčku, aby se
umyl. Sám ho přitom drhl věchtěmi. Pak mu učesal vlasy
a vousy svým dřevěným hřebenem. Pak se šli nasnídat.
Když se najedli, zavedl Velen pána na cestu, kudy se dosta-
ne do Brna. Na to mu pán povídá: „Děkujo ti za fšecko a až
bodeš mět cesto do Brna, staf se na brněnskym hradě!“
No a Velen brzo potom přišel do Brna a stavil se také na
brněnském hradě. Tam ho přivítal sám kníže a děkoval mu
ještě jednou za nocleh. Dal mu moc peněz a všechny lesy
daleko okolo jeho chaloupky. Tak byl Velen také pánem.
Začal si také stavět hrad. Sám také pomáhal dělníkům.
Jednou se přitom kopl o kámen, až mu tekla krev z prstu
na noze. Ale Velen povídá: „To nevadí, šak já jož nebodo
chodit bosko více!“ A tak dostal hrad jméno Boskovice.
A brněnský kníže dal Velenovi do znaku hřeben, podušku
a dvě otýpky dubového listí za to, že mu těmi věcmi posloužil.
No a tam, co měl Velen svojí chaloupku, je dnes Velenov.“

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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Nesou naše tělo od ranného věku do pozdního
stáří a ne vždy se k nim chováme s náležitou péčí. 

 LÉKAŘ A VY  •  Nožičky, prstíčky, chodidla

Zajímá se o ně zdravotnický obor zvaný podologie a k po-
ruchám chodidel patří krom vývojových vad například plo-
chonoží, zborcená klenba, vbočený palec, patní ostruha,
deformity prstů, kostní výrůstky... Hlavní příčinou je náš
životní sty. Děti někdy předčasně postavujeme, obouváme
do nevhodné obuvi, nenecháváme chodit bosky po členitém
terénu, už od dětství se musí často chodidla poprat s nad-
váhou, postupně pak přijdou na řadu vysoké podpatky,
přibývající kilogramy, celková onemocnění jako např. cuk-
rovka....

Vrozených vad je celá řada a plochá noha není jedinou
možnou. Poměrně častá je tzv „koňská noha“, pes equino-
varus, přetočení a patologické postavení nohy. Léčení spo-
čívá v manipulaci a sádrování nohy do správné polohy.
Začíná se obvykle pátý až desátý den po narození a přesád-
rovává se v průběhu léčby až pětkrát. při neúspěchu je pak
na řadě léčba chirurgická. Dalšími méně častými vadami
jsou nadpočetné prsty nebo naopak menší počet prstíků.
Příčná a podélná klenba – plochá noha je nejčastější vadou
dětí. Určitou roli hraje dědičnost a vada ani nemusí být
na obou nohu. Lehké formy většinou nedělají dítěti potíže
a není ani terapie nutná. Stačí sportovní obuv s podporou
klenby a pevnou patou a zároveň nechat chodit dítě co nej-
více naboso v nerovném terénu. Dotykem o členité podloží
se aktivizují a posilují svaly, které drží nohu ve správném
postavení. Podobně pomáhá chůze po vnější hraně, zvedá-
ní kuliček prsty atd. Pokud je třeba ortopedických vložek,
měly by být vyrobeny přesně na míru. V nejtěžších přípa-
dech je na místě operační řešení a tam už má dítě obvykle
i subjektivní potíže, jako je únava nohou nebo bolesti.
Podélná i příčná klenba se u člověka začala vyvíjet, když
se začal pohybovat vzpřímeně. Děti se nerodí s vytvořenou
klenbou, je založená, ale vyplněná tukovým polštářem,
a tak se nožka novorozence až do dvou let opticky jeví jako
plochá. V šesti letech by ale dítě mělo mít klenbu jasně tva-
rovanou. Opěrné body chůze se pak nachází ve třech mís-
tech chodidla: ve středu paty, na hlavičce nártních kostí
palce a malíku. Správná klenba dokáže redukovat zátěže,
tlumí nárazy při chůzi, zajistí měkké dopadnutí při skoku
atd. Při jejím zborcení se váha začne opírat o vnitřní část
nártních kostí, přetěžuje se přední část nohy a mohou se
rozvíjet další komplikace. Patří k nim patní ostruha, vbo-
čený palec, bolesti kyčlí, potíže s Achillovou šlachou, ale
nestabilní chodidlo může být příčinou i bolestí ramene
a krční páteře (tzv. cervikorbachiální syndrom - CBS).
Mezi první příznaky zborcené klenby patří únavnost dol-
ních končetin, otoky nebo pocit těžkých nohou. Přesto
ženy dál nosí vysoké a ještě vyšší podpatky, protože pro
parádu je přece třeba něco vydržet :-).

A jak to tedy je s podpatky ve skutečnosti? Mezi jejich
pozitiva patří, že přidají několik centimetrů, zvýší se sebe-
vědomí, udělají chůzi ladnější, posilují svaly pánevního
dna a hodí se skvělě k sukni i ke kalhotům. Bohužel ale
zatěžují kotníky, kolena i kyčle, váha spočívá na přední
části chodidla a tím přetěžují nožní klenbu a vazivový apa-
rát celé nohy s rizikem vzniku haluxů, zborcení klenby
a kladívkových prstů. A co je vlastně vysoký podpatek –
podle odborníků je to jeho výška nad 4 cm. Ale pozor, ani
balerínky nejsou ideální a to stejné se týká žabek, jejichž
nošením zatěžujeme nohy už tím, že se musí snažit udržet

si je. Z toho se pak postupně po
letech vyvine vbočený palec
(hallux), který vede k rotaci
palce směrem ke druhému prs-
tu a rozšíření přední části
nohy s bolestivou chůzí. Kla-
dívkové prsty jsou prsty za-
hnuté dolů. Boty je třeba ku-
povat podle nejdelšího prstu
s vůlí asi 10 mm, protože přes
den se noha díky uvolnění
vazů cca o 5 mm protáhne
a večer je i unavená a celkově
nabude. Proto je třeba obuv
nakupovat v odpoledních hodinách. U žen je magickou
velikostí 42, od tohoto čísla mají ženy tendenci nakupovat
záměrně obuv menší :-) pro nohy ovšem :-((. Je-li bota
malá, začnou se prsty ohýbat, vlastně jim ani nic jiného
nezbývá. Ostruha je kompenzačním mechanizmem, při
kterém se úpon svalů a vazů na přetíženou patní kost za-
čne zpevňovat a výsledkem je urputná bolest, a teprve ta
přivede člověka k lékaři. Samoléčitelství se moc nevyplácí,
protože artróza v kyčli nebo koleni může vést k napadání
na nohu a od toho se rozbolí pata, přičemž se o žádnou
ostruhu nejedná a léčba je zcela jiná. Na zadní straně pat-
ní kosti je nejpevnější šlacha našeho těla, která nám umož-
ňuje pohyb po dvou, je klíčová pro chůzi i běh – Achillova
šlacha. Nejvíce ji namáhají doskoky a výskoky a obuv
s odpruženými patami při sálových sportech ji pomáhá
ochránit před poraněním. Jestliže dojde k přetržení, člověk
už není schopen se zvednout. Tak sportujte opatrně,
chraňte své nohy, prsty i chodidla, musí vám sloužit až
do smrti :-).

Pohledné nohy a lehká chůze jsou ozdobou každého člo-
věka, ale jak to udělat, když za celý život naběhají kolem
150 tisíc kilmetrů? To nejmenší je ošetřit je denně krémem
s vysokým podílem hydratačních látek schopných pronik-
nout hluboko do kůže, abychom předcházeli tvorbě tvrdé
kůže nachodidlech která ráda bolestivě praská. V teplém
počasí vyzkoušejte deodorant nebo antiperspirant a občas
dopřejte nohám pedikůru. Oplatí se to, protože nohy nevy-
měníte jako pár bot a krásné a zdravé nohy vás budou ne-
jen těšit, ale hlavně dobře nosit. Drsvo

I N Z E R C E
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Začínám s pátráním
Blesky démonicky křižovaly oblohou černou jako krém

na boty. Klopýtal jsem mokrým jehličím a mechem a s
hrůzou se občas ohlédl přes rameno, zda-li mám ještě do-
statečný náskok před svými příšernými pronásledovateli.
Uprostřed hlubokého lesa jsem již dávno ztratil orientaci
a pádil kam mě nohy nesly. Dlouho to však již nevydržím.
Proboha, že já vůl jsem se vůbec do té šílené akce pouš-
těl. Proč zrovna já si dal za cíl objevit brdské lesní lidi či
brdské opice? Vtom přede mnou vyrostla obří postava a
poslední, co jsem v temnotě zahlédl, byl rozšklebený od-
porný obličej s opičími rysy a veliký kyj, který dopadl
tvrdě na mou hlavu. Tma.

„Vnímáš mě vůbec, haló, mluvím s tebou!" ozvalo se mi
u ucha, až jsem se s trhnutím probudil a nechápavě se
rozhlédl kolem mne. Ležel jsem rozcapen na podlaze re-
dakce Periskopu a nade mnou se skláněl se smíchem šéf-
redaktor našeho plátku Zdeněk.

„Krucinál, to byl hnusnej sen. Nějak jsem při tom ná-
ročným psaní místních trháků a klevet zdřímnul a sletěl
ze židle. Ani nevíš, Zdendo, jak rád tě vidím,“ otřásl jsem
se a setřel pot z oroseného čela. Šéf vůbec netušil, jak
opravdově svá slova míním. I kdyby tu na mne řval něja-
ký halama, potrefený naší tiskovinou, ještě bych mu dal
pusu z radosti, že to všechno byl jenom ošklivý sen
a namísto v temném lese s opičáky v zádech, a posléze
s kyjem na lebce, jsem v mé milované civilizaci. Nemám
v sobě holt tolik genů dobrodružnosti jako Indiana Jones.

Sedl jsem si zpět do židle a začal klofat do počítačové
klávesnice. Zápis z průběhu městského zastupitelstva se
psal sám, u toho se nemuselo příliš přemýšlet, takže jsem
se v duchu opět vracel ke své časované novinářské bom-
bě, dosud jenom slabě tikající. Sakra, ještě z toho zblbnu,
v noci mě už budí „můry“, a to jsem teprve na začátku.
Nakonec mě odvezou v polstrované sanitce do Bohnic
a šoupnou do klece jako opravdického opičáka. Musím
v té věci podniknout rázné kroky, a� je co nejdříve jasno.
Něco jako expedici po vzoru Emila Holuba blahé paměti.
Na hlavu korkovou helmu, do ba�ohu korálky, nožíky
a zrcátka na směnný obchod s domorodci. Na záda pak
pořádnou flintu a obranu před dravou zvěří a samozřej-
mě před „brdským Yettim.“ Já vím, dělám si z toho sran-
du, už vidím třeba chasníky z Obecnice, jak s nimi mě-
ním zrcátka za banány a na Třemošné se dostávám
do přestřelky s posledními brdskými partyzány. I když,
ty bych si zde uměl představit daleko reálněji, než přeží-
vajícího reliktního hominida. No, vždy� si vzpomeňte,
na konci 70. let proběhla v tisku takřka neuvěřitelná
zpráva, že třicet let po skončení II. světové války se vzdal
kdesi na Filipínách poslední japonský voják. Já jsem si
pak o tomto exotovi koupil knížku, která nedlouho poté
vyšla a byla to naprostá „schýza“. Ten člověk tam přeží-
val v džungli jak nějaký Tarzan. Tak proč by tedy nemoh-
li v jakési brdské zemljance vegetit mužici s vintovkami
a „pulemjoty“, a čekat na svou finální bitvu s fašisty jako
Blaničtí rytíři?

Ale dost fantazírování, musím si nalinkovat pořádný
plán, jinak mi „saskvačové“ vyhynou a já přijdu o objev
světového významu. Vlastně jeho potvrzení, nebo� prven-
ství samozřejmě přiřknu neznámému učiteli Pěničkovi.
Ostatně i zjištění totožnosti tohoto nebohého muže je jed-
ním z mých cílů. Jsem mu to dlužen a stejně tak chci
vypátrat další osudy pánů Hovorky a Ondráka. Čili, prá-
ce mám až nad hlavu.

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

„Co máš v pácu? Neříkej, že po něčem nepaseš?" vyzvídal
rafinovaně šéfredaktor, který si všiml, že již delší čas jsem
příkladně roztěkaný jako nějaký zaláskovaný puber�ák.

„Zdeňku, jsme kamarádi a máš mě za ty roky přečtený-
ho, takže ti nebudu lhát. Ano, mám v merku něco veliký-
ho, zatraceně velikýho a přiživí se na tom i Periskop. Bu�
bez obav. Jenže zatím ti o tom nemůžu říct vůbec nic.
Pokud ale dojdu k názoru, že je to na mě samotného pří-
liš tučné sousto, budeš první, koho přiberu do party!“

Tato slova jsem myslel vážně, už jenom proto, že Zde-
něk je starý skaut a v lese se vyzná jako rodilý traper.
Oba také vyznáváme ideály foglarovek, čili v tom základ-
ním jsme shodná krevní skupina. I když jeden podstatnější
rozdíl mezi námi je. On nenávidí násilí v jakékoliv formě,
a já si zase na rozdíl od něho myslím, že je-li zaměřeno
správným směrem, tedy proti gaunerům, tak je přínosem.

„Alespoň naznač. Má to nějakou spojitost s radnicí?
Nebo je ve hře některá z místních podnikatelských špi-
ček? Tak se nenech prosit!“ Zkrátka byl neodbytný jako
správný šéfredaktor. Musel jsem se usmát nad těmito
v současné době tak sledovanými tématy.

„Dobrá, jenom naznačím," rozhodl jsem se náhle, „to
tajemství leží v lese. Je už hodně letitý, ale jestli se mi
podaří dotáhnout tu věc do konce, pak to bude pořádná
bomba. A víc už ti zatím neřeknu!“

„V lese? Ale to mě zajímá, moc zajímá!“ povyrostl Zde-
něk o pár centimetrů.

„Že by vojáci a vojenský výcvikový prostor Brdy?“
„Nevyzvídej, hochu, nemáš šanci. Ani v nejdivočejších

snech bys neuhádl,“ frajersky jsem mu oponoval, ale při vy-
slovení názvu Brdy ve mně řádně hrklo. Zdeněk ještě chvíli
brblal cosi o nevděčných elévech, ale pak si posunul své kos-
těné brýle po pradědovi a začal zuřivě datlovat do počítače.

Já jsem po chvíli dokončil svůj podnětný článek o doji-
vosti krav soukromého zemědělce z Březnicka, zakreslil
tento výtvor na svou stránku do poslední mezery, která
zde zbyla, a pak jí i s disketou odevzdal našemu počítačo-
vému mágovi Martinovi. Ten z ní pak „vysype“ všechny
články do svého stroje a dle mého špíglu (nakreslená
předloha i s titulky) vytvoří na pauzák konečnou verzi
stránky, jíž vyjede z laserové tiskárny, od nás poputuje s
ostatními stránkami do tiskárny a následně si je čtenáři
přečtou v nejbližším vydání Periskopu. Jak prosté, milý
Watsone, není-liž pravda!?

Protáhl jsem své více než čtyřiceti lety zdevastované
tělo, pošpásoval s redakčními dobrými vílami Zdenkou,
Monikou a Evou a jakožto novinář na volné noze, pracu-
jící však přednostně pro tuto redakci, který je sám sobě
pánem a nikomu nemusí vysvětlovat své další kroky, jsem
opustil místnost. Venku byl krásný zářijový den a já pocí-
til naléhavé nutkání vyrazit do přírody. Nasedl jsem
do svého malého Fiátka a má pravá noha nadráždila ply-
novým pedálem jeho motor. Směr byl jasný – do Brd, Váv-
ro, do Brd. Hledat stopy po něčem, či spíše někom, kdo by
se v našich zeměpisných podmínkách vůbec neměl vysky-
tovat. Vlastně, co to blábolím, nejen zde, ale vlastně nikdy
a nikde by neměl existovat, měla to být jenom utopie a vý-
mysly bláznů, snílků a podvodníků. Tak alespoň vždy oka-
mžitě a střelhbytě smetla ze stolu tento druh záhad a jeho
stoupence oficiální věda. Jenže pravda je asi jiná, já ales-
poň učiteli Pěničkovi, věřím a stejně tak i článkům z pro-
tektorátního Horymíru. (pokračování příště)
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SPORT • SLAVOJ OBECNICE • SPORT

PODPLECHÁČI vs. HASIČI
Souboj na multifunkčním hřišti

Za krásných parných dnů, kdy bylo nutno hasit žízeň
více než obvykle, hasili někteří tak často, až se do nich
začali navážet naši opravdoví obecničtí hasiči. Obvinili je
z alkoholismu a věčného vysedávání nejen v Rezervaci na
koupališti, hospodě, ale především v krámku U Romany -
tzv. POD PLECHEM. Navzájem se pak „hecovali“ a Pod-
plecháči (jak se milovníci nejen zlatého moku sami nazva-
li) tvrdili, že by jim to nandali v hasičské soutěži klidně
i pod vlivem. Vzhledem k tomu, že hasiči nechtěli riskovat
ztrátu či zničení hadic a dalšího vybavení, vyzvali Podple-
cháče na souboj ve volejbale.

Tento turnaj se uskutečnil v sobotu 5. září na krásném
novém multifunkčním hřišti. O tom, že dorazí hasiči,
nikdo nepochyboval. Překvapili však „Pivaři“, kteří nezů-
stali pouze u slov a opravdu dorazili v celé sestavě a do-
konce si s sebou přivedli četný fanklub.

A jak vše probíhalo? Obě družstva hrála zapáleně
a s nasazením všech sil. Rozhodně nešlo o žádnou pláca-
nou, ale o celkem kvalitní a vyrovnanou hru. Podporou
oběma týmům byli nadšení diváci. Hasiči však pokořili
Podplecháče ve výsledku 3:1. Nadšení ze sportu a hry bylo
však zvláště pro pijany silným zážitkem. Jak je známo,
Radek Srch (jeden z hlavních iniciátorů turnaje) neumí
prohrávat, a tudíž tímto vyzývá hasiče k ODVETĚ.

Je fajn, že tak pěkné hřiště máme zde v obci k dispozici
a že někteří občané poznali adrenalin a radost z kolektivní
hry. Radost má určitě i sám pan starosta, který jistě počí-
tal s tím, že hřiště bude využíváno školními dětmi, mladist-
vými a příznivci sportu, ale že se možná stal zázrak a Pod-
plecháči alespoň občas zajdou na nové hřiště namísto vy-
sedávání u piva a kořalky, to určitě netušil.

Martina Srchová

I N Z E R C E

SLAVOJ OBECNICE "A"
Obecnice – Milín "B" 0:2 (0:0)
Hráno 23. 8. 2015
Musil - Noha (60 Titze), Kratochvíl P. (46 Pech), Houžvič-
ka, Kratochvíl A. - Fulajtár, Ručka, Škvára, Petráň - Hlad-
ký (55 Lilling), Šrámek (85 Kadlec)
První mistrovské utkání jsme odehráli proti rezervě Milí-
na. První půle se hrála výhradně ve středu hřiště bez vý-
raznějších šancí. Pravdou je, že více ze hry měli hosté, kte-
ří byli silnější na míči. Do druhé půle jsme museli ze zdra-
votních důvodů vystřídat Pavla Kratochvíla a ukázalo se,
že nám jeh...o klid a rozehrávka chybí. Přeskupili jsme
obranou řadu a začalo nám to trošku skřípat. Po dvou zby-
tečných chybách v rozehrávce jsme inkasovali branky.
Poté se Milín trošku zatáhl do obrany a my se dostali do
hry. Nicméně nám chyběla bu� finální přihrávka, nebo
přesnější zako nčení. Střídající hráči Titze a Lilling hru
oživili, ale do vyložené šance jsme se nedostali. Tentokrát
musím vyzdvihnout hru Petra Škváry, který dřel celých 90
minut a Martina Šrámka za jeho fotbalovost, kterou pře-
kvapoval obranu Milína.
Chci poděkovat divákům, kterých přišlo asi 70, že nás při-
šli podpořit.

(pokračování na str. 12)
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SLAVOJ OBECNICE "A"
(dokončení ze str. 11)

Višňová B – Obecnice 1:0 (0:0)
Hráno 30. 8. 2015
Musil - Noha, Kratochvíl P., Houžvička, Pech (80' Kadlec)
- Fulajtár (46' Boháč), Uzel T., Škvára, Petráň - Lilling,
Šrámek (60' Smrček)
Druhé utkání jsme odehráli na hřišti Višňové. Musím říct,
že na parametry IV. třídy mělo utkání kvalitu. První půle
patřila domácím, kteří byli silnější na míči a lépe kombino-
vali, nicméně jejich šance končily bu� mimo branku, nebo
je s přehledem Musil pochytal. My jsme se dostali do dvou
vyložených šancí, ale ...Petráň s Fulajtárem svoje příleži-
tosti neproměnili. Do druhé půle naskočil Boháč a troufnu
si tvrdit, že se obraz hry změnil. Lépe jsme kombinovali,
bohužel do vyložené šance jsme se nepropracovali. Zato
hráči Višňové hrozili rychlými brejky, kde po jednom z nich
útočník Višňové nafilmoval pen altu. Pravda se ukázala
a Musil pokutový kop lapil. Následně se hrál fotbal, který
se musel divákům líbit. Po jednom z brejků Višňové pro-
hráli Pech s Petráňem osobní souboje a útočník soupeře
sprintoval tváří v tvář Musilovi a proměnil. V posledních
minutách jsme Višňovou přehrávali, ale branku se nám
vstřelit nepodařilo.
I přes porážku jsme podali dobrý kolektivní výkon na hra-
nici našich možností.

Obecnice – Zduchovice B 6:1 (3:1)
Hráno 6. 9. 2015
Branky: Škvára 3, Fulajtár, Boháč, Pohořálek
Musil – Uzel T. (40 Pohořálek), Houžvička, Kratochvíl P.,
Kratochvíl A. (46 Pech) – Fulajtár, Ručka, Škvára, Boháč
(60 Hejnic) – Strniště J. (88 Kadlec), Hladký (70 Lilling)
Utkání, které se nám povedlo jak výsledkově, tak herně.
Už v 10 minutě využil Hladký nedorozumění obrany hos-
tů, která se milně domnívala v jeho ofsajdové postavení
a ten nedal Stejskalovi ve zduchovické brance šanci 1:0.
Hosté zareagovali velmi rychle akcí po levé straně, kde
jsme zbytečně propadli. Hostující útočník nacentroval ko-
legovi a ten v 15 minutě srovnával skóre do prázdné bran-
ky 1:1. Poté jsme začali hrát zodpovědněji a lépe kombino-
vali, čehož plynuly naše šance. Výborný výkon podával
v útoku Kuba Strniště, který připravoval příležitosti spo-
luhráčům. Po jedné z takových akcí zatáhl ve 28 m inutě
míč do pokutového území a přihrál ho pod sebe nabíhající-
mu Škvárovi 2:1. Další branka padla po rohovém kopu Fu-
lajtára ve 40 minutě, kde gólman hostů neodhadl let míče
do malého pokutového území a srazil si ho do sítě 3:1.
Je nutno podotknout, že této brance notně pomohl silný
vítr, který doprovázel celé utkání. Do půle druhé hosté na-
stoupili s jasným cílem co nejdříve zkorigovat skóre, nic-
méně je v 60 minutě umlčel Boháč, který doklepával míč do
branky po výtečné akci Strništěho. Od té doby bylo na
hřišti pouze jedno mužstvo. Umě jsme kombinovali už od
zadních řad a postupným útokem se dostávali do šancí.
V 70 minutě po jedné z takových akcí došlo k faulu v poku-
tovém území a Škvára penaltu s přehledem proměnil 5:1.
Gólový účet uzavřel v 80 minutě Pohořálek, který opět
dostal výbornou přihrávku od Strništěho 6:1.
Musím pochválit celý tým za výborný výkon. Kdybych měl
vyzdvihnout jednoho hráče, byl by jím Kuba Strniště, kte-
rý byl „cítit“ při každé útočné akci a připravil mnoho šan-
cí pro spoluhráče.

Sedlice – Obecnice 5:4 (2:1)
Hráno 12. 9. 2015
Branky: Hladký, Houžvička, Ručka, Hejnic, Musil – Ručka,
Houžvička, Kratochvíl P., Noha (60' Kratochvíl A.) – Fulaj-
tár, Šrámek, Hejnic, Petráň – Smrček, Hladký (56 Lilling)
Zápas, který jsme si prohráli individuálními chybami.
Z počátku vypadalo vše dobře, lépe jsme kombinovali a dr-
želi míč na našich kopačkách. Po jednom z postupných úto-
ků se Hladký dostal ve vápně k zakončení a nekompromis-
ně skóroval 1:0. A pak to začalo, po malé domů Houžvičky
Musil tak dlouho váhal z rozehrávkou, až trefil presující-
ho útočníka a od něj se dostal míč do prázdné branky 1:1.
Za nedlouho vyslal Houžvička nepřesnou přihrávkou do
brejku hostujícího útočníka a prohrávali jsme 1:2. Co na-
plat, že jsme byli fotbalovější...šli jsme do kabin za nepříz-
nivého stavu. Po přestávce jsme chtěli co nejdříve vyrov-
nat, nicm&eacu te;ně po další chybě hlavičkoval hráč Sed-
lice k tyči a bylo to 1:3. Nebylo co ztratit a ještě více jsme
se tlačili před branku Sedlice. Výborný Hejnic posílal spo-
luhráče do šancí, ale měli jsme vychýlenou mušku a bran-
ku netrefovali. Po ojedinělé kombinační akce Sedlice se
hosté dostali do pokutového území a křižnou střelou na
zadní tyč nedal player Sedlice Musilovi šanci 1:4. Na to
jsme zareagovali vysláním Houžvičky ze stopera do útoku
a vyplatilo se. Po jeho útoku byl v pokutovém území faulo-
ván a sám pokutový kop proměnil 2:4. Zanedlouho nás
zchladil nádhernou brankou sedlický hráč Štefan, který
krásnou střelou, téměř z 30 metrů, vymetl Musilovi pavou-
ky ze šibenice 2:5. Ručka se už na to nemohl z pravého
beka koukat a začal útočit jak Cafú v nejlepších letech
v AC Milán a jeden ze svých útoků dokázal gólově promě-
nit 3:5. Po tomto gólu hráči Sedlice znervózněli a u míče
jsme byli pouze my. Poslední branka padla po jednom z Hej-
nicových útoků, kde jeho přihrávku si sedličtí srazili do
vlastní sítě 4:5. Posledních 10 minut jsme měli další tutové
šance, ale Hejnic, Lilling ani Houžvička neproměnili. Hrá-
lo se velmi pohledné utkání, kde zvítězil š�astnější tým.

David Musil

STARÁ GARDA SLAVOJ OBECNICE
Dukla Praha – Slavoj Obecnice 2:2  (2:0)
Hráno 15. 9. 2015 na Julisce
Branky: Hejnic 2
Sestava: Musil – Kozák, Kratochvíl, Houžvička, Hošek,
Špindler, Hejnic, Vacek, Matějka, Kocanda Z., Šrámek
Střídali: Smrček, Kocanda J., Štefan, Přibík, Pitra

(pokračování na str. 13)
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Zdravím fanoušky Slavoje Bečánov a čtenáře zpravodaje.
29. 8. se tým zúčastnil Příbramského florbalového

poháru. Na tomto turnaji se před rokem Slavoj Bečánov
představil poprvé, kde vyhrál základní skupiny a vypadl
v osmifinále. Letos to byla jiná pohádka . V základní sku-
pině jsme hned první zápas narazili na nový tým Ice Boys,
který vedl Lukáš Riegel, bývalý hráč Slavoje a prověřili
nás - vstřelili jsme 4 branky, jenže ze sítě jsme lovili bra-
nek 10. Byl to hrozný start a už jsme se smiřovali s podob-
ným koncem jako před rokem, ale tohle byl jediný zápas,
který jsme prohráli! Druhý zápas ve skupině jsme odehráli
proti pravidelnému účastníkovi PFL FC Křižák a vyhráli
jsme 6-3 a šlo se rovnou do čtvrtfinále proti ligovým doros-
teneckým Žralokům Příbram. Čekal nás hodně těžký
zápas, kde jsme si přáli výhru hodně a dočkali jsme se jí,
vítězství 4-2, v tomto zápase se zranil Lukáš Stejskal
a dále nepokračoval. Tým byl oslaben i o další skvělé hráče,
kteří museli plnit své pracovní či jiné povinnosti, protože
se nečekalo, že se dojde až tak daleko, a tak nás posílil
hráč a kamarád z jiného týmu PFL Michal Kasl. V semifi-
nále nás čekal tým Hunters Příbram a začátek byl jas-
nou záležitostí pro soupeře. Po první třetině jsme prohrá-
vali 0-3, ale hoši bojovali do poslední chvíle, co to šlo a na-
konec jsme se radovali z vítězství 4-3. Byl to krásný zápas,
který jsme dokázali otočit a nemožné se stalo skutečností -
Slavoj Bečánov se dostal do FINÁLE, první finále tohoto
týmu. Tam jsme narazili na tým Ise Boys, který nás roz-
střílel 10-4 v základní skupině, zatím neznal hořkost pro-
hry, až do te� . Zápas jsme hráli už jen v 6 hráčích, všich-
ni byli unavení a v průběhu zápasů už je brali křeče, ale
jejich odhodlání bylo neuvěřitelné, neskutečně rychle jsme
se dostali do vedení 5-0 a zdálo se být vše jasné, jenže ani
Ice Boys se nevzdává, dvě minuty před koncem zápasu bylo
skóre 6-6 a nastala zkouška, kdo vydrží - asi minutu před
koncem se začalo jásat, když Martin Stoklasa dal gól na
7-6 a nervy byly ještě větší, pár sekund na to pojistil výhru
Zdeněk Karnoš do prázdné branky a přesně ve 21.15 hod.
jsme zvedali pohár nad hlavu. Byl to nepopsatelný zážitek.
Jako kapitán tohoto skvělého týmu chci jen říct, že jsem
ohromě pyšný na každého v týmu, to co kluci předváděli
od čtvrtfinále bylo neuvěřitelné a úctyhodné - vážně klo-
bouk dolů před tím, co dokázali vybojovat. Celý tým makal
na 110%, všichni si zaslouží velkou pochvalu a poděkování,
i Ti kteří nám pomohli třeba jen v prvním zápase, ale

pokud bych měl vyzdvihnout jednoho hráče, byl by to určitě
Martin Stoklasa, který vstřelil velký počet branek a byl
autor celé téhle jízdy, ale mohl bych vážně vyjmenovat kaž-
dého - každý ze sebe vydal maximum.

Týden na to se rozběhlo první kolo PFL a hned první
zápas jsme odehráli proti týmu Black Falcons, ze kterého
k nám přestoupil Tomáš Rozsypal a posílil tak obranou
řadu a i v tomto zápase si vedl výborně. Sezónu jsme
odstartovali nejlépe jak jsme mohli - 3 body, tedy výhrou
12-6. Body: Josef Neliba 3+3, Michal Řehák 4+0, Lukáš
Stejskal 2+1, Zdeněk Karnoš 2+0, Petr Mužík 1+2, Jiří
Vavroch 0+1, Vít Pešl 0+1, hráčem zápasu se stal Michal
Řehák.

Komentář: Stará garda obdržela od Davida Musila nabíd-
ku odehrát podzimní zápas s Duklou na Julisce. Taková
šance se nedá promarnit a realizační tým SG proto tuto
výzvu přijal. K zápasu nominoval širší kádr složený jednak
z hráčů kmenové soupisky SG a dále byly pozvány osvěd-
čené posily z Drahlína. Jako klíčové rozhodnutí bylo povo-
lání Tomáše Hejnice, který již splnil předepsanou věkovou
hranici pro vstup do týmu SG. Historický vstup SG na li-
gový trávník se odehrál pouze v rovině pořízení společné
fotografie, ale i tak to byl pro nás nevšední zážitek. Po pon-
dělní ligové dohrávce Dukly s Ostravou byl náš zápas
z důvodu péče o ligový trávník přesunut na umělku areálu

STARÁ GARDA SLAVOJ OBECNICE
(dokončení ze str. 12) Juliska (možná je vylekali naše propracované postavy…).

Po úvodním nástupu a předání vlaječek nás přivítal do zá-
pasu soupeř složený bez exligových borců, přesto velice sil-
ný a kompaktní v kombinaci i v rychlosti útočníků. První
polovinu zápasu jsme se moc k balonu nedostali a obdrželi
2 góly. V druhé části zápasu jsme se už zapojili do hry i my
a vyzkoušeli pozornost brankáře soupeře. Přes hrozící
rychlé přechody soupeře ze středního pásma nám už sou-
peř další gól nepřidal a o konečném remízovém výsledku
rozhodl dvěma individuálními akcemi Tomáš Hejnic.
Za pořízení záznamu z tohoto utkání patří poděkování SG
Mírovi Krylovi a Davidovi Musilovi pak za sjednání této
povedené akce.

Pavel Kratochvíl

FLORBAL       SLAVOJ Obecnice       FLORBAL

(pokračování na str. 14)

... po finále turnaje

Florbalový tým Slavoj Bečánov Foto Martin Málek
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FLORBAL
(dokončení ze str. 13)

Druhý zápas PFL jsme odehráli proti FbK 2015, nová-
ček této soutěže, ale jinak šlo o velmi zkušené hráče, i pře-
sto jsme věřili a chtěli vybojovat výhru a zápas odmakat,

Steiner 1+2, Pavel Tobolič 0+2, Josef Neliba 0+1, Jiří
Vavroch 0+1. Hráč zápasu: Lukáš Stejskal.

Druhý zápas jsme odehráli proti týmu Divadlo Pří-
bram, kde jsme hráli asi nejvíce koncentrovaný zápas
a bylo to znát. Hru jsme měli většinu času pod kontrolou
my a přineslo to 3 body a výhra 12-1 (jedinou branku
Divadla vstřelil Michal Pech, který je na hostování právě
z Bečánova). Body: Michal Řehák 5+1, Lukáš Stejskal
2+0, Petr Mužík 2+0, Zdeněk Malý 2+0, Pavel Steiner
1+1, Pavel Tobolič 0+3, Nikola Vokurková 0+1, Jiří Bla-
jer 0+1, Vít Pešl 0+1 a Tomáš Rozsypal 0+1. Hráč zápasu:
Michal Řehák.
Přij�te v dalších zápasech podpořit tým Slavoj Bečánov.

LS

Dožínky 2015 se vrátily do Obecnice po pěti letech.

Jako vždy vyžadovaly spoustu příprav, času a úsilí všech

zúčastněných organizátorů, a proto předpově� změny poča-

sí od plánovaného dožínkového víkendu trochu zvedala

adrenalin. Připravit koláčky, sulc, tvaroh, máslo, slaninu,

zajistit dostatek piva, vína i nealko, nachystat hasičskou

stříkačku, mlátičku, cepy, odstředivku mléka, stoly pro

všechny, kroje, domluvit kapelu i sekáče, fotodokumentaci,

nacvičit besedu.... V sobotu odpoledne se sešli všichni krojo-

vaní i diváci spolu s kapelou před obchodem a za doprovodu

muziky se vydali na pole. Čas se vrátil a sekáči s kosami

opatřeným peroutkou se dali do práce. Děvečky nahrstkova-

ly posekané obilí a svázaly povřísly. Na voze taženém koň-

mi přijel na pole sedlák se selkou a přivezli pro pracanty

občerstvení, po kterém si mohli všichni zájemci ještě na poli

zatancovat. Pak už přiložili děti i dospělí ruce k dílu, naloži-

li snopy na vůz a dlouhý průvod se vydal ke statku. Hospo-

dář s hospodyní dostali dožínkový věnec, poděkovali všem

za práci a pozvali je dál. Na dvoře už byla připravena ukáz-

ka mlácení obilí cepy, mlátičkou, čištění obilí, odstře�ování

mléka a tlučení másla, zájemci mohli ochutnat připravené

domácí výrobky, posilnit se pivem, vínem nebo prostě jen

uhasit žízeň. Hospodář si s hospodyní zatančili, tanečníci
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předvedli Českou besedu a pak už se do tance mohli pustit

všichni. Pro děti byla velkou atrakcí historická hasičská stří-

kačka, jízda na voze taženém koňmi a mohly si i vyzkoušet

mlácení obilí. Počasí celé akci přálo, a tak si všichni užívali

podle své libost až do pozdních nočních hodin. Další den pak

čekalo organizátory uklízení všeho, co se předem muselo

připravit a u kávičky se plánovalo, jaké akce zase dál.

Spokojenost všech zúčastněných byla odměnou za odvede-

nou práci, dík patří všem divákům i organizátorům, ale

nejvíc Janě a Pepovi Karasovým, bez nichž by se větši-

na akcí v Obecnici neuskutečnila a dožínky už vůbec ne.

Atmosféru dožínek si užijte ještě jednou, dokumentoval ji pro

vás na fotografiích František Gahler.                      Evas

Příbramská florbalová liga • PFL
Sportovní hala Příbram (Plavecký bazén) - Vavex

sobota 3. října 2015
od 11.00 hodinod 11.00 hodinod 11.00 hodinod 11.00 hodinod 11.00 hodin

Slavoj Bečánov – Tatran Sedlčany
od 15.00 hodinod 15.00 hodinod 15.00 hodinod 15.00 hodinod 15.00 hodin

Slavoj Bečánov – Brdskej Wentyl

sobota 17. října 2015
od 14.00 hodinod 14.00 hodinod 14.00 hodinod 14.00 hodinod 14.00 hodin

FBC Mobydicks – Slavoj Bečánov
od 17.00 hodinod 17.00 hodinod 17.00 hodinod 17.00 hodinod 17.00 hodin

Slavoj Bečánov – Chlupatý Hokejky
FL

O
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L

2 0
1 4

bohužel už v první mi-
nutě jsme prohrávali
0-2, ve třetí minutě 0-3
a celý zápas jsme tyto
góly naháněli. Každý
makal, co to šlo, ale
stačilo to jen na sníže-
ní v podobě 4-8, a tak
jsme 1 kolo zakončili
výhrou a prohrou.
Body: Vít Pešl 2+0,
Lukáš Stejskal 1+0,
Zdeněk Malý 1+1, Jiří Vavroch 0+2, Tomáš Rozsypal 0+1,
hráčem zápasu byl vyhlášen Lukáš Stejskal.

V neděli 20. 9. jsme odehráli dva zápasy ve 2. kole PFL.
Od 16 hodin jsme se utkali s vícemistry z minulého roční-
ku - Kentauři Nový Knín a vždy tyto zápasy byly více-
méně jasnou záležitostí pro Kentaury. Chtěli jsme ale před-
vést lepší a bojovnější výkon i proti takovému soupěři,
proto taky rozestavení hráčů bylo jiné a hlavní soustředě-
nost byla na obranu. Celý zápas byl vyrovnaný a krásný
na pohled  , fanoušci nás neskutečně hnali kupředu,
po druhé třetině jsme prohrávali o jediný gól, a to 5-6,
bohužel ve třetí třetině už soupeř utekl a konečný stav byl
6-11. Body: Lukáš Stejskal 3+0, Zdeněk Malý 2+0, Pavel

Foto Martin Málek
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