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Když v květnu s myšlenkou na lásku nad oblaka vzlétnu a srdce mé buší rytmem milenců, v hlavě píseň se
ozývá milostnou touhou, vpletenou dívkami do věnců,
které odhazují od ladných boků do vln jiskřivých brdských potoků, s nadějí že mládenec ztepilý objeví se
znenadání. Žádný však v květnovém láskobraní za
nimi neuhání. Ech... asi jsem si dýchl... poletujícího
pylu květnových květů, či co mi to do hlavy leze.
Jenom jsem chtěl začít úvodník nějakým láskovým
květnovým nádechem. Kdybych si přečetl horoskop
na květen, hned bych věděl, že pro city nás Beranů se
v květnu rýsuje romantické setkání, ovšem spjaté
s prací. Tak jsem o tom přemýšlel, jak můžou být city
provázané s prací. Že bych se zamiloval například
do sekání trávy, rýpání záhonů? Nebo snad zasažen
láskou prací okolo domu? To bude nějaký divný horoskop. Například Býkům slibuje, že květen u nich přeje novým vztahům a flirtování, budou sršet šarmem.
Jó tak na to já, narozený jako Skopec, mohu jen vzpomínat. Vyslovil kdysi prý pan L. Muška, že podklady
pro milostné vzpomínky si má člověk obstarat včas.
Zkoušel jsem to, ale přiznal bych jen ty vzpomínky
z první až třetí třídy. Ty byly nezávadné a opravdu
citové. Jak se zpívá v písni láska je láska. Te například milujeme český hokej. Pokud samozřejmě vyhráváme. Kdyby naši vydrželi a dostali se do finále, vydržela by i naše láska k hokeji. Však uvidíme. Co ale

ztrácí naši lásku je kopaná. Na její úkor milujeme víc
divadlo. Pochopili to i ligoví rozhodčí, například při
utkání Slavie s Příbramí. Tam jeden ze sudích rozehrál u lajny takové divadlo, že mu diváci aplaudovali.
I vedlejší role rozhodčího u branky stála za to. Svoji
prostatickou roli zvládl na jedničku. Snad naše malé
obecnické fotbalisty už nebudou taková divadýlka provázet a budou hrát pěkný fotbal, jako hrají nyní pod
svým trenérem. Pokud to jde, chodím se na ně koukat, i když kamarádi tvrdí, že toho využívám jako
záminku kvůli pivu. Není to pravda, když jsme vyfasovali naše milá vnoučátka, poslal jsem na trénink se
starším vnukem svou manželku a sám jsem se staral
o toho malého dvouletého. Já jsem jedním okem sledoval pískoviště a druhým kutil cosi na zahradě, každou chvíli jsem rychlým startem obíhal barák a zjišoval, přes která vrátka se snaží malý Tonda prchnout.
Jedinou prací, kdy jsem jej nehonil, bylo zahazování
kompostu. Ovšem u toho jsem musel být a jak jsem se
chtěl na chvíli ztratit, ozvalo se: „Dedóó, (l)opatu.“
Musel jsem ji mít alespoň v ruce. Jinak mne napomínal. A zatím manželka odložila staršího vnuka na trénink a užívala si pohody u piva. A kamarádky mi posílaly posměšné esemesky o soužití. Ještě že je květen
lásky čas a já kdysi obstaral ty podklady pro milostné
vzpomínky. S mojí milovanou. :-)
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Zprávy z obecního úřadu
Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 24. 4. 2016
chodníku na hřbitov, OZ souhlasí se směnou pozemku
(10x pro).
12. Žádost o změnu Územního plánu obce – p. Stočes –
pozemek u zahrádek na Cejnovně, žádost bude zařazena
při zhotovování změny ÚP, OZ bere na vědomí.
13. Diskuze
8. 5. 2016 od 14.00 Den matek; Informace p. Svobody
ohledně dotazníku k Plánu rozvoje obce; Sběrný dvůr za
prodejnou – obec zkusí získat dotaci, nechá zpracovat projekt; Zhotovení informačního videa o Obecnici a Oseči –
cena cca 7 – 12 tis. Kč, OZ souhlasí se zhotovením videa
o obci Obecnice a Oseči (10x pro); Oprava oplocení u školy
– současné oplocení se rozebere a plot se nechá znovu zhotovit po rekonstrukci Lesní správy; Odkoupení fary – stále
žádný posun, 26. 9. 2015 odeslán dopis, dodnes je bez odpovědi, zašleme tedy znovu; Sklad u Spolkového domu –
na plánovanou rekonstrukci není zatím vypsán žádný dotační
titul; 18. 6. 2016 proběhnou oslavy 130 let hasičů v Obecnici.
15. Usnesení: OZ souhlasí s předneseným usnesením
(10x pro).
Ze zápisu p. Markéty Švehlové upravil bs

Zveme občany Obecnice a Oseče

k diskusi
o zpracování Strategického rozvojového
plánu obce na období 2016 - 2026,
která se bude konat
v

úterý 31. května

2016 v 18 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnici.
Zastupitelstvo obce

E

D

Jubilea v květnu slavili a slaví
Gabriela Karaszová 80 let
Martin Paul 55 let
František Kindl 65 let
Jitka Kortanová 50 let
Pavel Kadlec 65 let
Milan Mára 60 let
Jaroslava Kalousková 60 let

Jubilea v červnu budou slavit
Pavel Šoun 60 let
Eduard Locker 60 let
Josef Soukup 65 let
Zdeněk Vávra 50 let
Rudolf Bolina 80 let
Marie Oktábcová 85 let
Jaroslav Ptáček 70 let
Dagmar Hemelíková 60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

D

1. Veřejné zastupitelstvo bylo zahájeno v 19.00 hod. Přítomno bylo 10 zastupitelů, omluveno 5 zastupitelů, přítomni
2 hosté.
2. Zastupitelstvo schválilo komisi Návrhovou: p. Svoboda,
p. Vohradský, ověřovatele zápisu: paní Soukupová, p. Hudeček.
3. Zastupitelstvo schválilo programem zasedání.
4. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Strniště, paní Šefflová – bez výhrad.
5. Informace starosty:
Bylo provedeno čištění komunikací. Je zadáno zhotovení
vrat a vrátek na hřbitov od p. Kováče z Rosovic. Bude
opraven plot u pomníku. Byly poopraveny komunikace
v obci. Je podána žádost na IROP – chodník až na hřbitov
a úprava křižovatky. V Oseči občané podepisují smlouvy na
odběr vody a kanalizaci. Bylo provedeno odvodnění budovy pekárny – ve sklepě bylo umístěno plovákové čerpadlo.
V pátek 29. 4. se bude kolaudovat most u Jednoty. V parku
budou opraveny lavičky. OZ bere na vědomí.
6. Žádost o pronájem obchodu v Oseči – p. Růžička chce
otevřít obchod se smíšeným zbožím. OZ schvaluje záměr
pronájmu.
7. Schválení závěrečného účtu a roční závěrky za rok 2015
a) závěrečný účet obce za rok 2015 – OZ projednalo
návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (příloha č. 1 zápisu k dispozici na O|U) v rozsahu:
– plnění příjmů a výdajů za r. 2015 - bod 1) návrhu
– hospodaření s majetkem, finančními prostředky, pohledávky, závazky a hospodářský výsledek obce – body 2) –
6) návrhu
– hospodaření příspěvkových organizací – bod 7) návrhu
– vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům,
členství v DSO a ostatních organizacích, vyúčtování poskytnutých příspěvků a tvorba fondů – body 8a) – 9)
návrhu
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 – bod 10) a příloha č. 2 návrhu a souhlasí s hospodařením obce Obecnice za rok 2015, a to bez výhrad –
pro 10, proti 0
b) účetní závěrka za rok 2015
– OZ projednalo účetní závěrku za rok 2015 v rozsahu uvedeném v Protokolu o schvalování účetní závěrky obce
za rok 2015 (příloha č. 2 tohoto zápisu) a účetní závěrku
za rok 2015 schválilo, zároveň souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2015 na účty výsledku hospodaření předcházejících účetních období – viz Protokol
o schválení (příloha č. 3 tohoto zápisu) – pro 10, proti 0.
8. Prodej pozemku: č. p. 323/1 v k. ú. Obecnice, - Karnetovi
– u studny proti Kaslovům cca 300 m2. OZ schvaluje prodej pozemku, OZ schvaluje prodej za cenu 250,- Kč/m2.
9. Směna pozemků v k. ú. Obecnice č. p. 927/19/ - Karnetovi
– u kina, OZ souhlasí se směnou pozemku a doplacení ceny
obcí.
10. Žádost o prodej pozemku:
a) č. p. 358/7 a 357 v k. ú. Obecnice – p. M. Kasl, OZ nesouhlasí se záměrem prodeje (10x proti).
b) č. p. 20 a 930 v k. ú. Obecnice – Suchánkovi – zaploceno
a část obecního cca 26 m2, OZ souhlasí se záměrem prodeje
(10x pro).
11. Záměr směny pozemku č. 58 a 48/10 v k. ú. Obecnice –
paní Tumpachová, záměna je nutná z důvodu budování
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím opět všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc uplynul jako voda, a tak vám opět přiblížím, co se
u vašich hasičů událo. Ještě před vydáním minulého zpravodaje v neděli 17. dubna jste nás mohli vidět na koupališti, které jsme jako každý rok před sezónou čistili. Počasí
nebylo úplně ideální, ale ze začátku nepršelo. Silná přeháňka nás zastihla až v „třímetrovce“, oblékli jsme pláštěnky a dokončili dílo. Opět jsme ale museli čelit přecpanému odtoku, který se nám ale podařil nakonec protlačit.
Toto čištění bereme jako zkoušku naší PS 12 po zimě.
Když už se práce v podstatě končila, potřebovali jsme ještě
trochu vody, ale čerpadlo nečerpalo. Seklo se a my jsme
museli udělat generálku. Když jsme čerpadlo rozebrali,
zjistili jsme, že je rozsypané ložisko. Museli jsme objednat
náhradní díly. Poté jsme se rozhodli, že vyměníme i oběžné
kolo, které jsme natipovali podle obsahu motoru, aby nám to
stříkačka utáhla. V době, kdy čtete tento článek, bychom
měli mít čerpadlo už hotové. Ještě, že se tato nehoda nestala při soutěži či výjezdu.
Ve čtvrtek 28. dubna si mnozí určitě všimli, že se po obci
vyskytovalo mnoho policistů a hasičů. V tento den jsme od
PČR měli cvičení ohledně vyhledávání osob v CHKO Brdy.
Policisté lokalizovali, kde by se mohly osoby vyskytovat,
a probíhalo pátrání v rojnici. Dvě figurantky byly pod skálami na Kloboučku. Jejich přátelé (simulované figurínami
vzhledem k bezpečnosti) na skalách. Ti se museli pomocí
lezecké skupiny vyprostit. Figurantky byly transportovány na shromaždiště, které bylo zřízeno na louce u Kloboučku. Ještě bych podotkl, že jedna figurantka byla v bezvědomí, a tak se musela transportovat na nosítkách. Na závěr
proběhlo vyhodnocení, kde se shrnuly veškeré poznatky.
My jenom doufali, že toto cvičení nebudeme potřebovat.
Opak byl ale pravdou. Přesně po týdnu, tj. ve čtvrtek
5. května, se nám na hasičárně v 15:01 rozezněla siréna.
Byli jsme požádáni PČR o pomoc při vyhledávání osoby
z Obecnice, která měla odejít ráno do CHKO Brdy. Policisty byla vytipovaná lokalita, která se probádala. Bohužel
v tento den se osoba nenašla. Druhý den ještě proběhlo
prozkoumání většího prostoru pomocí vrtulníku s termovizí. Ani ten nebyl ale úspěšný. V podvečerních hodinách
se daná osoba našla, ale bez známek života. Za celé SDH
vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast.
Víkend byl v plném proudu, a my se těšili na kýtu, která
se připravovala na hasičárně. Topeniště už bylo rozpáleno
a kýta se balila do alobalu. V tom se v 15:51 rozezněla siréna. Byli jsme povoláni na požár lesa mezi Drahlínem a Sádkem. Po příjezdu do lesa se zjišovalo, kde přesně hoří.

Od samotné lesní cesty to bylo ještě hezkých tři sta metrů.
A tak bylo rozhodnuto, že se musí zmenšit příkop, aby se
dalo projet. Proto byl do příkopu nařezán strom. S naší
Tatrou jsme se dostali co možná nejdál, i tak to bylo cca
150 metrů od požáru. Natáhly se tedy proudy a začalo samotné hašení. Naši Tatru doplňovaly ostatní sbory, které
přijely na pomoc. Z druhé strany požářiště byla ještě jedna
cisterna. Požár se podařilo asi po hodině lokalizovat.
Po osmé hodině už byl oheň uhašen, a většina sborů odjela
domů. Naši kluci ale požářiště hlídali do rána. Rozdělili
jsme se tedy na třetiny a po třech hodinách se střídali.
Mezi tím se udělala na hasičárně kýta, takže každý si
zakousl. Ráno po šesté hodině se většina z nás přesunula
opět na místo události. Proběhlo konečné dohašení kořenů
a uklizení hadic. A těch tam bylo. Když jsme se vrátili na
hasičárnu, museli jsme všechny použité hadice proprat,
aby byly čisté. Ti, co se účastnili ranního uklízení,
se dostali domů až na oběd. Poté jsme se i trochu vyspali.

Aby toho nebylo málo, v neděli 8. května se nám v 17:06
opět rozezněla siréna. Touto sirénou jsme byli opět svoláni
k požáru, tentokrát domu zde v Obecnici. Po příjezdu na
místo události se natáhl jeden proud C a vysokotlak. Dva
kluci šli též do dýchací techniky. Mezitím přijelo HZS, které si převzalo velení nad zásahem. Společně s HZS se tedy
otevřel dům a šlo se pátrat po osobě, která byla v domě.
Naštěstí se brzy našla. Vynesla se ven, kde se předala
do rukou záchranářů. Oheň byl citlivě dohašen pomocí vysokotlaku. A my doufali, že už se situace uklidní. Konečně
jsme si mohli na chvíli zasednout u hasičárny.
V pondělí 9. května jsme opět vyjížděli k požáru. Jednalo
se opět o požár lesa, tentokrát u Lešetic. Po příjezdu na
místo už v lokalitě bylo několik hasičských jednotek.
Nakonec jsme do akce nešli, a doplnili vodu kolegům. Díky
včasnému zásahu se oheň moc nerozšířil a rychle se uhasil. Po uhašení bylo požářiště předáno majiteli a my se
mohli vrátit domů.
Doufáme, že ty horší věci jsme si už letos vybrali, a čekají nás pouze ty hezké. Mezi které bezesporu patří Oslavy
založení 130 let SDH, které budou probíhat 18. června na
hřišti. Snad se nám vydaří počasí.
S přáním pohodových a slunečních dní bez nehod
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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JSDH Obecnice
Dobrý den vážení občané,
dovolte mi, abych vás zde informoval o práci jednotky od
posledního vydání Obecnického zpravodaje.V polovině
dubna proběhlo školení členů JSDHO na vyhledávání
osob.Ve dnech 22. 4. - 23. 4. 2016 jsem se zúčastnil Mistrovství republiky dobrovolných hasičů ve vyprošování z havarovaných vozidel v Milevsku. Na této soutěži jsem vykonával funkci technického komisaře a měl jsem za úkol podle daných scénářů společně s pomocným personálem připravovat havarovaná vozidla k jednotlivým pokusům. Byl
to můj již 4. ročník na který jsem byl pozván a vždy se zde
učím novým věcem. Koncem dubna 28. 4. 2016 proběhlo
v lokalitě Klobouček společné námětové cvičení HZS Příbram, okolních jednotek dobrovolných hasičů předurčených pro zásahy v CHKO, zdravotnické služby a policie ČR
ve vyhledávání ztracených osob. Cvičení bylo hodnoceno
komisaři velice dobře a přispělo tak k dalšímu zdokonalování cvičících jednotek. Bohužel, to jsme ještě netušili, že
přesně za týden budeme moci naše získané zkušenosti
uplatnit při ostrém výjezdu. Poslední den v měsíci tradičně
patří pálení čarodějnic a tím i hotovost pro všechny hasiče. Naše jednotka zajišovala pálení na místním koupališti, kde již tradičně se toto každý rok pořádá. Akce se zúčastnilo poměrně dost občanů naší obce společně s dětmi.
Díky i dobrému zajištění tohoto pálení pořadatelem naše
jednotka neměla žádnou práci.Tak jsme alespoň dětem
předvedli vybavení našich obou zásahových vozidel
a umožnili jim do nich přístup, z čehož měli děti radost.
Ve čtvrtek 5. 5. 2016 okolo 15.00 hod. byl naší jednotce
a okolním Jednotkám dobrovolných hasičů i stanici HZS
Příbram vyhlášen poplach, jelikož se pohřešovala osoba
z Obecnice, která v ranních hodinách odešla do lesního
komplexu Brd a nedává o sobě zprávy. Společně s policií
a vrtulníkem s termovizí se rozjela velká pátrací akce, která skončila ve večerních hodinách bez úspěchu. Policejní
vrtulník byl nasazen hned brzo ráno, ale též s negativním
výsledkem. Bohužel, hledaná osoba byla nalezena bez známek života ve večerních hodinách cyklistou, který projížděl po stezce v lese.
V sobotu po 15 hodině byl naší jednotce nahlášen lesním
p. Soukupem požár v lesním komplexu mezi Drahlínem
a Sádkem. Na místo události bylo vzhledem k rozvíjejícímu se požáru povoláno několik okolních jednotek dobrovolných hasičů a HZS Příbram. Již při příjezdu byla kvůli
špatnému terénu a směru větru naše jednotka vyslána co
nejdále a následně byly rozvinuty 2 proudy. Zároveň byla
zajištěna kyvadlová doprava vody. Nataženo bylo z našeho
stanoviště 400 m hadic a naše Tatra byla připojena na
ostatní hasičská vozidla, která nám dodávala vodu. Při
prvotním zásahu jsme museli zasahovat v dýchacích přístrojích, aby se nám podařilo zastavit rozvíjející se korunový požár. Díky novému odvoňovacímu příkopu nasazením více proudů se podařilo požár lokalizovat a ve večerních hodinách zlikvidovat. Jelikož hrozilo, že v noci dojde
k dalšímu rozhoření ohnisek, byla naše jednotka ponechána na místě do dopoledních hodin. Během noci jsme ještě
3x povolávali cisternu z Březových Hor za účelem dotankování vody. Druhý den dopoledne jsme zbytky ohně zlikvidovali pomocí smáčedla a zádových stříkaček. Během
noci jsme se pravidelně střídali. Byl to velice náročný
a zdlouhavý zásah, který nemusel být, kdyby se návštěvníci
lesa chovali tak jak mají, obzvláště při takovém teplém
počasí a nedostatku vláhy. Celkem přes nás proteklo 120 m3
vody.Celková plocha požářiště byla 0,57 ha a škoda odhad-

nuta na 160 000 kč. Po příjezdu na základnu jsme museli
umýt vapkou obě vozidla a hlavně hadice a dát je na sušák.
Abychom nevyšli ze cviku, tak nám byl v 17.00 hod. nahlášen další výjezd. Tentokrát se jednalo o požár domu v Obecnici, kdy se v objektu měla nacházet majitelka. Protože
skoro celá jednotka se nacházela ještě na hasičárně, byl
náš výjezd velice rychlý. Na místo události jsme dorazili
chvilku před HZS Příbram. Vzhledem k situaci na místě
byl natažen jako prvozásahový vysokotlak a jištěn jedním
proudem C. Zásah probíhal v dýchacích přístrojích, protože byl objekt silně zakouřen. Společně s příslušníky HZS
byla majitelka vynesena z objektu a předána záchranné
službě Příbram. Následně byl objekt odvětrán a pomocí
vysokotlaku oheň rychle zlikvidován.
Další požár nám byl nahlášen v úterý v 15.00 hod., kdy
byla naše jednotka vyslána k požáru lesního porostu mezi
Lešeticemi a Zavržicemi. Na místě zasahovalo několik jednotek dobrovolných hasičů a HZS Příbram. Díky počtu
jednotek byl požár brzy zlikvidován . Dovolte mi,abych zde
poděkoval všem členům naší jednotky, který se těchto náročných zásahů zúčastnili. Hlavně, bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na záchraně a vyproštění majitelky
p.Šeflové z hořícího domu a tím jí vzhledem k aktuální
situaci zachránili život. Bylo to díky silnému zakouření
a jedovatým zplodinám na poslední chvíli. A už to byli
členové mojí jednotky, tak příslušníci HZS Příbram. Jsem
velice rád, že se zde ukázala velice dobrá spolupráce s HZS
a i vycvičenost členů JSDH Obecnice. Měli jsme možnost si
v praxi vyzkoušet i rozdíl mezi novým a zastaralým dýchacím přístrojem a použití vysokotlaku, kdy díky malé spotřebě vody a velké účinnosti hašení nevzniknou i následné
další škody z hasící vody a jejím množství. Dalším faktem
je i rychlost použití. Praxe a hlavně poslední zásahy ukázaly, že peníze, které naše obec vkládá do vybavení naší
jednotky, jsou účelně a dobře vynaloženy. Díky tomu mají
občané naší obce zde techniku a vybavení, které jim v případě potřeby může jednou zachránit život i majetek. V neposlední řadě je to ale práce, nadšení a hlavně potřeba
pomoci lidem v nouzi. Jsem rád, že mohu být velitelem této
jednotky a jsem na ni hrdý. V poslední době k nám vstoupilo pár nových členů, a už to jsou kluci mladšího ročníku,
ale i starší jako je Míla Ježek, který mě díky svým zkušenostem velice pomáhá. Potřebovali bychom víc lidí, kteří
by byli ochotni do naší jednotky vstoupit a i přes náročnost, hlavně časovou, lidem pomáhat. Ještě jednou děkuji.
Petr Juříček
velitel Jednotky dobrovolných hasičů Obecnice

5

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2016

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Návštěva u hasičů v Příbrami
Dne 4. 5. 2016 se žáci 1. a 4. třídy zúčastnili Dne otevřených dveří HZS Středočeského kraje. Jeli s námi paní učitelka Jana Pokorná a Eva Bízová. Když jsme dorazili k hasičům, nejprve jsme prozkoumávali hasičská auta. Pak
následovala prohlídka policejních aut, o kterých nám podrobně vyprávěl tatínek Vanessky Wischinové. Viděli jsme
i novou speciální čtyřkolku do terénu, policejní motorku
a záchranný člun. Kdo chtěl, mohl se podrobit dechové
zkoušce na alkohol. Prošli jsme různá zábavná stanoviště.
Řešili jsme vědomostní testy, za které jsme dostávali odměny. Všichni jsme získali spoustu nových vědomostí, které

se týkají prevence rizikových situací. Třešničkou na dortu
bylo prolézání klecemi, které hasiči používají při nácviku
získávání fyzické kondice. Všem se moc prohlídka líbila,
i když počasí nám ten den nepřálo.
Štěpánka Tomcová, Teraza Dvořáková
IV. třída
Dojmy dětí:
,,Bylo tam i hasičské auto s vysunovacím žebříkem, líbilo
se mi v sanitce.“ (Alena Dušková)
„Nejvíce se mi líbilo ve výcvikových klecích.“ (Sabina Procházková)
„Chci být hasičem.“ (Matouš Srch, Jakub Novotný)
„Bylo to super, mohli jsme si dýchnout.“ (Matěj Šefl)
„Nejvíce se mi líbila dekontaminační sprcha, ve které se
hasiči myjí od nebezpečných látek a plynů.“ (Vincent Ježek)
„Nejvíce se mi líbilo policejní auto VW, které měří rychlost
aut.“ (František Pytlík)
„Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, bylo to super.“
(Marcela Bělohlávková)

MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Dne 27. 4. 2016 se pátá a šestá třída zúčastnila mobilního (přenosného) planetária. Šli jsme do školní tělocvičny,
kde jsme spatřili obří kopuli. Před vstupem do kopule jsme
si museli zout boty. Protože jsme se tam nemohli vejít, tak
se někteří opřeli o stěnu a ostatní si lehli. V kopuli by
neměly být děti s problémy v uzavřených prostorech.
Za chvíli začala prezentace o planetě Zemi a o globálním
oteplování. Dozvěděli jsme se, že máme více používat elektrická vozidla anebo chodit pěšky nebo jezdit na kole. Měli
bychom používat alternativní zdroj energie (třeba větrné
elektrárny). Po asi dvacetiminutové prezentaci jsme šli
zpět do třídy. Měli jsme krátkou přestávku, během které
jsme si povídali o tom, co se nám nejvíce z planetária líbilo.
Ostatní třídy se prezentace také zúčastnily, ale měly jiná
témata, například původ života.
David Štamberk, Jan Zapletal
VI. třída
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DEN ZEMĚ
Svátek naší planety oslavili prvňáčci aktivně. Vydali se
na přírodovědnou vycházku na Octárnu. Cestou k Octárně
plnili různé úlohy z oblasti poznávání rostlin, stromů, dopravní výchovy a zásad první pomoci. Zpáteční cesta se
nesla v duchu úklidu, děti nasbíraly 5 pytlů pohozených
odpadků, které statečně donesly až ke škole. Dopoledne,
které bylo věnováno i recyklaci odpadků, zakončily děti
výtvarným návrhem veselého kontejneru na odpadky.
Děkuji prvňáčkům za odpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí našeho okolí.
Mgr. Jana Pokorná, tř. učitelka

a při hodině angličtiny a matematiky si tento den také připomněli při řešení úkolů a při procvičování. Některé třídy
ale nezůstávali v lavicích a vydali se na vycházku, při které uklízeli odpadky. Na konci dubna také proběhla sběrová
akce, při které jsme do školy přinášeli starý papír, který
byl následně odvezen k dalšímu zpracování.
Štěpánka Strnišová, Zuzana Lockerová
VII. třída

HOUBY
Dne 20. 4. 2016 nám pan Jaroslav Malý vyprávěl o houbách – které jsou jedlé, nejedlé, jedovaté, kde je můžeme
najít (na pařezech, stromech, v listnatých a jehličnatých
lesích, v mechu i ve sklepě). Pro mne byly některé informace nové. Na stránkách www.naturatlas.cz se můžeme
zapojit do fotografické soutěže o houbách, kterou pan
Malý pořádá, a můžeme si tam i objednat jeho zajímavou
knížku věnovanou houbám.
Michal Bělohlávek, VI. třída

McDonald‘s Cup
Žáci páté třídy se zúčastnili McDonald‘s Cupu. Naše sestava byla: Jonáš Matějka, Marek Roušal, Tomáš Prokeš,
Dominik Skierski, Ondřej Pergelt, Lojza Locker, Patrik
Roušal, Samuel Oktábec, Matěj Srch, Michal Štamberk,
Martin Sirotek, Jára Ježek. V prvním kole okresu jsme se
umístili na druhém místě ve skupině, což znamenalo, že
jsme postoupili do finále okresu. Ve finálové skupině jsme
měli týmy ZŠ Milín, ZŠ Březové Hory, ZŠ Sedlčany,
ZŠ Nový Knín. První zápas jsme hráli s Novým Knínem,

Den Země
V pátek 22. 4. 2016 proběhl ve škole Den Země. Žáci
Masarykovy základní školy měli výuku obohacenou příklady z denní praxe týkající se třídění odpadů. Například
žáci sedmé třídy se zapojili do tohoto dne svými plakáty

7

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2016
ten jsme vyhráli 1:0, protože Jára Ježek vstřelil gól.
Druhý zápas jsme hráli s Březovými Horami a těm jsme
podlehli 1:7, gól dal opět Jára Ježek. Třetí zápas jsme hráli
se ZŠ Sedlčany a ty jsme porazili 2:0, oba góly dal Tomáš
Prokeš. Čtvrtý zápas jsme hráli proti ZŠ Milín, prohráli
jsme 0:2. Bohužel nám nestačilo skóre na druhé místo
ve skupině a tím pádem jsme nepostoupili do semifinále.
Hráli jsme o páté až šesté místo s Rožmitálem. Rožmitál
vyhrál 1:0, a tak jsme skončili šestí. Tak skončila naše
cesta McDonald‘s Cupem.
Ondřej Pergelt, Tomáš Prokeš
V. třída

ZDRAVÁ 5
Dne 9. 5. 2016 do obecnické školy přijela Zdravá 5.
Program byl pro první a pátou třídu. Bylo to velmi zajímavé a zábavné. Paní Monika Urbanová nám vysvětlila, proč
se tak jmenují: například jídlo se dělí do pěti skupin, máme
jíst pětkrát denně atd.

Kdybychom mohli program bodovat, dali bychom pět
bodů. Na závěr jsme dostali vysvědčení, na kterém byly
samé pětky, protože je to program Zdravá pětka.
Helena Blažková, Štěpánka Šínová,
Vanessa Steinerová, Martin Vlasatý
V. třída

Škola Zdravé 5
Dne 9. 5. 2016 mezi žáčky první třídy přijela lektorka
Zdravé 5 paní Monika Urbanová. Žáčky hravou formou
seznamovala se základními zásadami zdravého stravování.
Prvňáčci si také prohlubovali znalosti pitného režimu,
hygieny a bezpečného uskladnění potravin. Ve skupinkách
připravovali zdravou svačinku, kterou pak s velkou chutí
snědli. Velmi se jim líbilo poznávat potraviny podle hmatu
a chuti. Na závěr setkání si děti odnesly vysvědčení a dárečky Zdravé 5.
Mgr. Jana Pokorná, tř. učitelka I. třídy
Program trval dvě vyučovací hodiny. První hodinu
jsme si ukázali pyramidu
jídla, co máme jíst více a co
méně. A také jsme viděli
zdravý talíř. Druhou hodinu jsme hráli ochutnávací
hru. Stoupli jsme si po skupinkách do řady. První
v řadě zavřel oči a otevřel
pusu, do které mu lektorka
dala mrkev, kedlubnu, ředkev, okurku, rajče, jablko,
mandarinku, hroznové
víno. Na konci hodiny jsme
skládali na talíře obrázky.
Naše skupinka stavěla
z ovoce a zeleniny most.
Moc se nám to povedlo.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
• Koncem dubna si děti z velké třídy vytvořily v naší dílně závěsnou rybu z keramické hlíny. Děti jednotlivé díly ryby
vymodelovaly, potom je teta Romana a Hanka naglazovaly a vypálily v keramické peci. Nakonec se jednotlivé části
spojily ve velmi vydařený celek. Všichni ve školce jsme byli z rybiček nadšení.
• S menšími dětmi jsme pozorovali, jak nám za oknem rostla ze semínek vypěstovaná rajčata a těšili jsme se na den, kdy
je konečně budeme moci přesadit do větších květináčů a dát ven. Te se na ně chodíme dívat na zahradu a pozorujeme,
jak jim svědčí čerstvý vzduch a sluníčko.
• Na neděli 8. května si děti z MŠ připravily vystoupení pro maminky. V místní hospodě přednesly básničky, zazpívaly
písničky a zatancovaly několik tanečků. Maminkám rozdaly vlastnoručně vyrobená přání a malý dárek – náramek
z korálků. Od pana starosty dostaly děti pro svoje maminky pěknou kytičku.

VÝSTAVY
Až do 7. června je možné shlédnout zdarma komorní výstavu
v Galerii České spořitelny v paláci v Rytířské ulici v Praze
1. Je otevřena denně od 10 do 18 hodin. Má název „Krajina
a město v malbě 20. století“. Je vystaveno asi 30 obrazů
např. od Vincence Beneše, Františka Kavána a dalších
umělců. V letošním roce uplyne 150 let od narození Frant.
Kavána a zároveň 75 let od jeho smrti.

Neklidná figura
je název výstavy s podtitulem „Exprese v českém sochařství 1880 - 1914“. Je to velmi pěkná výstava ve výstavních
prostorách ve 2.poschodí Městské knihovny v Praze, které
patří Galerii hlavního města Prahy - vstup je z Valentinské

ulice. Je vystaveno 160 soch a plastik všech uměleckých
stylů té doby např. novobaroko - Myslbek, symbolismus Bílek, Šaloun, Mařatka, naturalismus - Rodin, ale též práce Štursy, Suchardy, Kociána, Gutfreuda a mnoha dalších.
Výstava je otevřena až do 25. září 2016 denně kromě pondělí od 10 do 18 hod., ve čtvrtek až do 20 hodin.
E.T.

UZÁVĚRKA
červnového čísla Obecnického zpravodaje
je v pondělí 13. června 2016
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice
Enkaustické odpoledne

Knihovna představuje knihu

Dne 10. 6. od 16.00 hodin se bude konat malování žehličkou. Přijte se naučit a nakreslit si zajímavé
a pěkné obrázky žehličkou. Na malování touto technikou
nepotřebujete žádné znalosti v oblasti kreslení. Žehlička
a voskovky malují za vás a vytvářejí krásné obrázky. Touto
technikou mohou malovat naprosto všichni.

BÍLÁ MASAJKA

Sobotní ruční dílny
Sobotní ruční dílny se budou konat 4. 6. od 18.00 hodin
ve spolkovém domě. Budeme vyrábět rámečky a zdobit je
ubrouskovou technikou. Zájemci se mohou dopředu hlásit
na telefonním čísle 605 986 955. Z důvodu nákupu materiálu, včasné potvrzení účasti vítáno. Děkuji Katka

Přednáška
o zapomenutých brdských hradech 3.
Dne 21. 4. se konala ve spolkovém domě přednáška
o zapomenutých brdských hradech. Přednášel pan Jiří
Schmidt. Přednáška byla opět velice zajímavá a dozvěděli
jsme zase něco nového o našich Brdech. Po letních prázdninách se bude konat poslední díl těchto přednášek.

Přednáška o Austrálii
Dne 19. 5. od 18.00 hodin se koná přednáška o Austrálii.
Přednášet bude pan Luděk Kolský. Vstup volný.

SEZNAM AKCÍ v naší vesničce
a ve spolkovém domě květen – červen 2016
19. 5. od 18.00 hodin přednáška Austrálie,
přednášet bude pan Luděk Kolský ve spolkovém
domě, vstup volný
21. 5. STAROČESKÉ MÁJE
1. 6. Den dětí na hřišti
4. 6. od 18.00 hodin sobotní ruční dílny
ve spolkovém domě, výroba rámečků, ubrousková
technika
10. 6. od 16.00 hodin enkaustické odpoledne
ve spolkovém domě, malování žehličkou
17. 6. pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně
24. 6. od 18.00 hodin indiánské spaní v knihovně

DĚTSKÝ DE
N
DEN
Srdečně Vás zveme na

Den dětí,

1. června 2016
od 13.30 hodin na hřišti v Obecnici .

který se bude konat ve středu

Pro děti budou připraveny soutěže, opékání špekáčků
a nějaká odměna. V případě pěkného počasí bude pěna,
o kterou se postarají hasiči.
Vezměte sebou dobrou náladu a přijte se pobavit
se svými dětmi.

Autor: Corinne Hofmannová
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití.
Corinne Hofmannová, úspěšná švýcarská podnikatelka, se rozhodne strávit
se svým snoubencem dovolenou v Keni.
Hned po přistání na letišti v Mombase jí
toto prostředí zcela učaruje. Při přejezdu
řeky na féře náhodou zahlédne urostlého masajského válečníka Lketingu a fascinuje ji jeho krása
i chování. Je to láska na první pohled a Corinne udělá všechno
pro to, aby se s Lketingou znovu setkala. Zpátky do Švýcarska odjíždí s neochvějným přesvědčením, že se do Afriky
a k svému milému Masajovi brzy vrátí. V krátké době rozprodá veškerý majetek, opouští dosavadní způsob života
v civilizované společnosti a zaslepeně se vrhá do neznáma.
V keňské buši hluboko ve vnitrozemí vede po boku negramotného masajského válečníka život plný strastí, ale přesto
se z počátku cítí šastná. Navzdory boji s byrokracií oslaví
s Lkeingou v jeho domorodé vesničce svatbu a stane se z ní
bílá Masajka. Její radost je završena, když se jí narodí dcerka
Napirai. Avšak každodenní živoření v neuvěřitelně primitivních podmínkách s sebou přináší neustálé problémy: smrtelně nebezpečné nemoci a infekce, hladovění, materiální
strádání i nepřekonatelné kulturní rozdíly a předsudky.
Corinne je žena do nepohody, statečně se snaží všechno zvládat, dokonce se pouští znovu do obchodování, ale po vyčerpávajících čtyřech letech se ocitne na konci svých fyzických
i duševních sil a bez finančních prostředků. Její víra ve vlastní síly a velká láska k Lketingovi se mění v rozčarování
a sen o kouzelné Africe se nenávratně rozplývá...
INZERCE
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA
(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š astný

Kapitola XI. • Brdská noční palba
Klopýtal jsem nejméně hodinu přes větve zakryté v mechu
a lesním porostu a přemýšlel, jak by mi te bylo krásně
doma s rodinou a šálkem kouřící kávy. Inu, po čtyřicítce
už má člověk jiné ideály a potřeby. Pak jsem si však vzpomněl na ty drsňáky ze speciálních vojenských a protiteroristických jednotek SAS, SEAL a Cizinecké legie, jejichž
životopisy tak rád čtu. Hlavně toho "šíleného Marcinka"
a rázem jsem se cítil jako zamlada. No ale uznej, můj milý
čtenáři, pokud jsi stejně jako já veskrze městský člověk,
jenom si představ sám sebe, jak v nastávajícím večeru se
trmácíš temným lesem s představou možná hrůzné noci na
zřícenině hradu, kde straší Bílá paní, nota bene v hvozdech, kde násilně zemřelo několik lidí a jenom já vím, že se
tu zřejmě ještě nyní potuluje horda nebezpečných hominidů z pravěku. Opravdu nádherná vize příštích hodin a dní,
neníliž pravda! Já, vím, já vím, už vás slyším:" Vybral sis
to sám, tak te nebreč a funguj!" Ano, souhlas, já jenom,
abyste si trochu představili tu syrovou atmosféru a byli se
mnou solidární. Sami pěkně v teploučkém bezpečí a s příjemným mrazením, kdy mne popadne za flígr brdský Yetti
a jestli si vůbec vystřelím z té mé pistolky.Takto přemítajíc, dopachtil jsem se pojednou opět k silnici. Je vidět, že
můj "holubičí" smysl pro orientaci ještě celkem funguje.
Byl už také nejvyšší čas, nebo v lese už nebylo takřka
vidět a raději jsem vydoloval z útrob batohu svítilnu.
Chtěl bych ještě dodat, že s příchodem tmy mne sevřel
podivný a dost protivný tísnivý pocit. Ano, proč to nepřiznat, byl to takový plíživý malý strach. Jde jenom o to, aby
nepřerostl ve velký, to by pak už byl "průser". Pokud ho
budu mít alespoň trochu pod kontrolou, tak by mi měl spíše
pomoci. Alespoň jsem se to dočítal takřka ve všech knihách
výše uvedeného žánru, které můj kamarád Eda Straka
štítivě házel hned do popelnice (alespoň mi to tvrdil)
a srovnával je s Dostojevským a podobnými literárními velikány. Dle mého názoru však nelze klást vedle sebe klasiky a autory dobrodružného žánru. To je jako chtít porovnávat koňak a kefír, obé má však něco do sebe. Chtěl bych
také vidět velkého ruského literáta, jak přežije v divoké
české džungli jednu jedinou noc. Když už jsem toho Dostojevského ale "nakousl", tak v tuto chvíli jsem si připadal
jako jedna postava z jeho stejnojmenného románu. Jistě
jste uhodli. Idiot!
Dopotácel jsem se k silnici a upadl do škarpy, nebo mi
batoh sklouzl z pravého ramene a ztratil jsem rovnováhu.
Se supěním, zdárně imitujícím nevhodně probuzenou
těhotnou medvědici, jsem se zvedl nejprve na kolena a pak
s heknutím povstal, takže jsem opět trochu připomínal
druh Homo Sapiens. Zkontroloval jsem svou výstroj a výzbroj a pak vyrazil po silnici ve směru, kde jsem tušil
nalézt zříceninu hradu Valdeku. Svítilna byla neustále
v permanenci, protože se až nechutně setmělo a Měsíc byl
jako natruc ukryt za mraky. Vzhledem k tomu, že bylo
teprve málo po osmé večerní hodině, trochu nezvyklé, ale
patrně tmě napomohlo, že se již odpoledne obloha pomalu
zatahovala. Okolo mne se ozývaly klasické přírodní zvuky
středočeské brdské "džungle" a působilo to občas dosti strašidelně. Jistě si to umíte živě představit a jste rádi, že jste
nyní zalezlí s touto knihou pěkně doma v klidu pod peři-

(pokračování)

nou. Určitě také nelituje té zanedbatelné sumičky, kterou
jste za mé reportážní dílko dali "hamižnému" knihkupci
a v duchu přepočítávali předmětný obnos na počet vámi vypitých piv. Nermute se, jako správný autor vám slibuji,
že určitě nebudete litovat (ovšem ruku do ohně bych za to
nedal).
Ale zpět do Brd, které jsem opustil ve chvíli, kdy šinouce
své poněkud znavené tělo již několikátou hodinu po asfaltce
vojenského prostoru, dumal jsem nad otázkou, zda měl
pravdu Jirka a má cesta bude pouhým výletem, pravda poněkud dobrodružnějším, či jestli opravdu narazím na stopu
svého brdského "Big Foota". Byla by to senzace prvního řádu
a známý horolezec Messner s ostatními lovci Yettiho by mi
mohli pouze závidět. Jak jsem již výše uváděl, oni se zmohli
na pár sádrových odlitků obřích stop a hrstí chlupů kdoví
z jakého zvířete a nějaký český redaktůrek by světu náhle
ukázal celého toho huňatého přerostlého macka. Hmm,
ukázal, ale to bych ho musel přemluvit, aby šel se mnou
na chvíli do Příbrami. Jsem nezměrný optimista a věřím,
že i to zvládnu. Pouhý zanedbatelný technický detail.
Te jsem si ale vzpomněl na jednu dosti závažnou okolnost, která mi nějak dříve nedošla. Jestli jste četli dosud
pozorně, jistě si pamatujete, jak lesníkem Tylšem zachráněný horník Hovorka tvrdil, že byl zajat houfem střapa(pokračování na str. 13)
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Brdská noční palba
(dokončení ze str. 12)

tých oblud, které třímaly v prackách veliké kyje! Že mě to
hned nazarazilo, přečetl jsem o Yettim a jeho soukmenovcích myslím vše, co bylo u nás o nich napsáno, ale nikde
nebyla ani zmínka o tom, že by používali jakékoliv nástroje.
A kyj, to je už přímo strašlivá zbraň! V tom případě jsou dvě
možnosti, bu v Brdech nežili (či nežijí) bytosti, které jsou
známé pod označením Yetti, Big Foot, Saskvač, Almast,
Jeren apod., anebo je to naše vyloženě česká odrůda, která
se naučila částečně nástroje používat. Klonil bych se osobně
ke druhé verzi s tím, že jsme přece v Čechách a náš národ je
znám "zlatýma ručičkama", takže tuzemský Yetti musí být
logicky šikovnější, než nějaký jeho přitroublý cizácký kolega. No, mám pravdu? Je to logické? Samozřejmě, že ano.
Mé meditování náhle přerušilo šílené zaryčení... V tmavé
noci na mne zapůsobilo úplně stejně, jako kdyby mi nečekaně poklepal zezadu někdo na rameno, já se ohlídl a on to
upír Drákula. Zkrátka jsem ztuhnul v půl pohybu a jenom
vyděšeně čekal, odkud se objeví nebezpečí. Takto brzy jsem
Yettiho přecijenom nečekal. Jelikož se skoro po celou minutu mé kamenné nehybnosti nic nedělo, vytasil jsem zpoza pásku svůj kolt a hned se cítil o něco lépe.
"Co to, ksakru, bylo za řev?" šeptal jsem a poulil oči všemi
směry do tmy. Srdce mi bušilo nejméně stodvaceti údery
za šedesát vteřin a odechoval jsem jako po dlouhém sprintu.
Mé nervy byly tak našponované, že kdyby se něco kolem
mne hnulo, tak začnu pálit ze své zbraně jako o posvícení.
Vtom se ten zvuk ozval znovu, ale nyní mi připomněl
chrochtání pašíka Emila, než jsme ho s Jirkou a Pepou
Hudečkem loni zavraždili. Já jinak na tyto věci nejsem, ale
zabijačka má i příjemnější stránky a tak jsme s manželkou
Dášou rádi pomohli. Chudák Emil, ale to je holt úděl
domácích čuníků.
Ze tmy lesa po mé pravé straně se nejprve vynořily dva
červené žhavé body a za nimi hned prasečí rypák s mocnými kly. Ne, nikdo po mně nemůže žádat, abych si hrál
ve středním věku na Bivoje. Musím se přiznat, že takto
rychle jsem vylezl na nejbližší strom naposledy asi tak
před dvaceti lety! Dokonce i svůj bágl jsem vynesl do bezpečí větví. Úplný Tarzan. No, ale ten by zase neutekl před
obyčejným čuníkem. I když takové české prase by slavného
opičího muže možná pěkně prohnalo.
Kňour, či to byla bachyně, nechtělo se mi vůbec zjišovat
pohlaví toho zvířete, vyskočil ze škarpy na vozovku a majestátně se rozhlédl. Zaryl kly do asfaltu a mocně zafuněl.
Nevím, co to tupé zvíře tak rozzuřilo. Asi má problémy
s nalezením večeře, bukvice zřejmě došly. Nebo čím se
vlastně divoká prasata cpou, aby byla ve formě a mohla zahánět nevinné poutníky na stromy. Se zájmem, ale nikoliv
v pohodě, jsem sledoval, jak se kanec zachová dále. Zřejmě
to byl jakýsi zvěd, nebo vzápětí se za ním vyřítila jeho
parta, dalších šest pořezů. No, to je hezké, doufám, že nebudou sněmovat zrovna pod mým stromem. V tuto chvíli
mne opět napadla hříšná myšlenka. Vystřel z pistolky, třeba si dají říci a odsunou svá tučná pozadí jinam. Samozřejmě jsem nechtěl pálit přímo do nich, to bych si připadal
jako naprostý blb, ale jen tak do vzduchu. Hned jsem však
tento nápad zapudil. Připadalo by mi skoro jako svatokrádež střílet v tichém nočním lese, notabene, když jsem tu
vlastně jako vetřelec ve vojenském újezdě a měl bych se
tedy chovat pěkně tiše jako myška.
Kaňouři mezitím přeběhli silnici a začli rokovat po její
levé straně. Slyšel jsem, jak nechutně mlaskají a pochrochtávají blahem. Asi nalezli konečně své menu. Jenže co já,

to mám tvrdnout na této dřevině až do rána? Kdybych se
odhodlal a slezl, tak je můžu naštvat a skončím jako jeden
z našich Přemyslovců, te už nevím který (a jestli to byl
vůbec Přemyslovec?), kterého kanec rozpáral. Musím tedy
svůj problém řešit radikálně, ač se tomu estétská polovina
mé bytosti vzpírala. S povzdechem jsem sevřel pažbu koltu
a pomalu ho tasil. Připadal jsem si úplně jako kladná figura šerifa z lety ohmataného Rodokapsu. Te vám ukáži, vy
štětinatí skunkové, jak pálí ze svého šestiraňáku gunnmann z Příbrami VII, ulice Bratří Čapků.
Namířil jsem hlaveň nahoru do černých nebes, ač mne
náhlá vlna lovecké vášně nutila picnout si doprostřed toho
stáda mrmlajících prasat divokých. Tomuto svodu jsem
nicméně odolal a se šklebem ve tváři natáhnul kohoutek
a zmáčkl spouš. K tomuto malá technická poznámka,
pokud jsem již v minulých kapitolách nevysvětlil. Můj kolt
byl totiž tzv. jednočinný, replika původních zápaáckých
revolverů, u nichž se musí nejprve natáhnout spouš a pak
jsou teprve střelby schopné. Nemohou pálit hned, když
mačkáte spouš, jako jejich modernější verze. Takže zpátky
na strom.
Cvak, nic! Zbraň mne zklamala. Hned jsem si však uvědomil, kde se stala chyba. No, jistě, byl jsem na střelnici
naposledy, vlastně už ani nevím kdy a tudíž jsem pozapomněl, že můj koltík je tak trochu z formy a po natažení
kohoutku mu musím ještě nepatrným pootočením dorazit
bubínek v rámu, aby hrot úderníku dopadl na patronku
tam, kde je požadováno, aby aktivoval kapsli a došlo k výstřelu. Určitě si klepete na čelo a kroutíte hlavou, jak se
takovým vybavením můžu jít do divočiny lovit Yettiho, ale
co naděláte, jsem nemajetný český redaktor, prostě na lepší bouchačku nemám. Konečně jsem tedy zvládnul i před
chvílí popsaný úkon, zamířil znovu revolver nad hlavu
a vypálil.
"Prásk!!!!!" to byla šupa, že jsem se neudržel na větvi
a nezadržitelně se zřítil k zemi. Ještě, že to byly necelé tři
metry. Naštěstí jsem dopadl zády do měkkého batohu a jenom fascinovaně civěl na kolt, který křečovitě svírala má
pravačk. Zdáli ke mně doznívalo zbabělé kvičení prchajících divočáků a ozvěna výstřelu. Jenom pomalu jsem se
vzpamatovával. Tohle přece nemohlo způsobit mé malorážkové plivátko! Tady někde a řádně blízko se střílelo přinejmenším z kulovnice a to tedy znamená, že zde nejsem
sám. A to není vůbec, ale vůbec dobré...

Ze starých novin...
Nové Příbramsko, 15. 1. 1966
Autentický
článek zaslal
PhDr. Daniel
Doležal,
Ph. D.,
ředitel
Státního
oblastního
archivu
v Praze

V Obecnici
byli vždycky
napřed...
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Do Podještědí za Zdislavou
Tento krátký výlet do kraje pod Ještědem jsem začal
v jednom z nejstarších měst na severu Čech – v Jablonném
v Podještědí. Město vstoupilo poprvé do české historie
rokem 1249, kdy se na darovací listině objevuje jméno
Havla z Lemberka. Jablonné vděčilo za svůj rozkvět výhodné poloze na obchodní stezce z Prahy do Lužice. Císař
Karel IV., který město navštívil v roce 1369, zdůraznil jeho
význam povinností používat výhradně této cesty směrem
do Lužice a výstavbou ochranných hradů při její trase.
Město střídalo své majitele, nejdéle však bylo v majetku
rodu Berků z Dubé, kteří obohatili Jablonné mnoha stavbami. Poslední majitel panství z rodu Berků významně
finančně podpořil stavbu klášterního chrámu sv. Vavřince.
Třicetiletá válka ochudila město o mnohé cennosti, které
byly odvlečeny zejména do Švédska. Nejničivěji bylo však
Jablonné postiženo v roce 1788, kdy po obrovském požáru
zůstalo stát jenom 10 domů. Obnovu města po požáru narušovaly průchody vojsk za napoleonských válek – Prusů,
Rusů, Francouzů, Poláků a Rakušanů. Za 1. světové války
byl na okraji města vybudován zajatecký tábor, kterým
prošlo na 14 tisíc zajatců, převážně vojáků ruské armády.
Po konci 2. světové války se zcela změnilo národnostní složení obyvatel města. Počátkem 50. let nastaly i velké změny
v hospodářské sféře a tradiční textilní továrny byly zrušeny. Jejich místo zaujal sklářský podnik Preciosa. Další
zlom ve vývoji města znamenal rok 1989, kdy došlo k útlumu
zemědělské výroby, ale postupně se začal rozvíjet cestovní
ruch, k čemuž značnou měrou přispělo i otevření turistického přechodu do SRN v blízkosti města.
Zaparkoval jsem na Náměstí Míru, kterému dominuje
barokní morový sloup z roku 1686 s plastikou sv. Salvátora obklopenou sochami českých patronů. Sloup byl vystavěn jako připomínka na velký mor v roce 1680, jenž se stal
impulsem k selským rebeliím. Z náměstí jsem pak vyrazil
na blízkou vyhlídkovou věž, která je součástí bývalého farního kostela Narození Panny Marie. Ten však byl zrušen
v roce 1757 a poté byl přestavěn na městský pivovar, který
fungoval až do roku 1933. Z ochozu je nádherný výhled jak
na krajinu Lužických hor, tak i na město, kterému vévodí
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Toto první velké
dílo Jana Lukáše Hildebrandta patří k předním stavbám
barokního stavitelství ve střední Evropě. Vnitřní prostory
jsou tvořeny soustavou elipsoidů, nad středním z nich
je 34 metrů vysoká kopule. Průčelí je zdobeno početnými
sochami od J. F. Bienerta z roku 1711. Bohatá vnitřní výzdoba umocňuje posvátnost místa, kam byla pohřbena
sv. Zdislava. Po prohlídce celého chrámu a krypty s ostatky
sv. Zdislavy jsem okolo rokokového loveckého zámečku
Pachtů z Rájova a okolo kaple sv. Volfganga zamířil ven
z města. Po dvou desítkách minut jsem došel k hrázi Markvartického rybníka, okolo něhož jsem pokračoval až ke
Zdislavině studánce. Legenda praví, že studánku s vodou
vyhloubila sama sv. Zdislava, která využívala její blahodárné účinky k léčení nemocných. Písemné prameny však
o studánce dlouho mlčí a první zprávy se objevují až v 2. polovině 18. století v souvislosti s jablonským měšanem Jung
Richterem, který nechal do skalního výklenku nad vyvěrajícím pramenem umístit pískovcovou sošku blahoslavené
Zdislavy na památku a vděk za svoje vyléčení. Empírový
gloriet nad studánkou pochází z počátku 19. století. Okolo
Černého jezírka a Pivovarského rybníka jsem došel až

k pozůstatkům
bývalého poplužního dvora,
odkud jsem vystoupal ke vstupní bráně lemberského zámku. Nádherný
zámek nad údolím Panenského
potoka vznikl
postupným přestavováním a
rozšiřováním
hradu, který byl
postaven
ve
13. století jako
jedna z řady
strážních pevností na Žitavské stezce. Velká barokní přestavba proběhla po roce 1660. Na Lemberku se vystřídala
řada majitelů, nejprve Markvartici, krátký čas i Albrecht
z Valdštejna, za panování Bredů došlo k rolnickým nepokojům. V roce 1758 sloužil zámek jako lazaret pruského
vojska, v roce 1813 byl Lemberk ostřelován Napoleonovou
armádou. Prohlídku zámku jsem omezil pouze na gotickou
válcovou věž, ze které je výhled na město Jablonné s bazilikou minor a na hřeben Lužických hor s jejich nejvyšším
vrcholem Luží (793 m. n. m.). U zámku jsem se pak napojil
na turistickou značku a okolo hrázděných domků, Bredovského letohrádku s barokní zahradou a přilehlou vodárenskou věží, jsem lipovou alejí došel až ke Zdislavině kapli.
Odtud jsem pak sestoupil na už známou cestu u Markvartického rybníka, po které jsem se zase vrátil zpět do centra
města. Když jsem se byl podívat na Lemberku, tak jsem si
vybavil film V erbu lvice režiséra Ludvíka Ráži z roku
1994. Právě zde žila Zdislava, manželka Havla z Lemberka, matka čtyř dětí, původem z Křižanova na Vysočině.
Zdislava se starala o nemocné a chudé, protože se vyznala
v ranhojičství. Do kraje přivedla řád dominikánů a kolem
roku 1251 založila v Jablonném špitál. Zemřela v roce 1252
ve věku pouhých 32 let. V nejrůznějších kronikách se objevují záznamy o jejích zázracích. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a dne 21. 5. 1995 byla papežem
Janem Pavlem II. v Olomouci svatořečena.
Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Pr vní pomoc zas a znovu – Dopravní nehody
Jak se bezpečně chovat u autonehody, kde jste
první a sami? Zastavte v bezpečné vzdálenosti za
nehodou u krajnice. V žádném případě nepřejíždějte do protisměru. Zastavte motor, rádio, sebe, myšlenky... Prostě
STOP a promyslete, jak dál. Nelete k havarovanému
autu, ale nejdříve zajistěte svou vlastní bezpečnost. Pokud
podceníte nebezpečí, už nikomu nepomůžete!!! Takže rozblikat varovná světla, na sebe reflexní vestu, stejně ji máte
v kabině a ne v kufru, že? Než vylezete z auta kuk do zpětného zrcátka, aby vás nesrzilo první auto. Mějte u sebe
mobil, vyndejte trojúhelník a lékárnu a s rozloženým trojúhelníkem před sebou se vydejte v protisměru jízdy označit
nebezpečí. Na dálnici asi 250 m je jistota, na běžné silnici
abyste jako řidič bezpečně zabrzdili. Pozor na zatáčky
a nepřehledný horizont. A te rychle k havarovanému
vozu. Vypněte motor a případně rádio, zatáhněte ruční brzdu a zjistěte stav posádky vozu. Pátrejte především po velkém krvácení a to zastavte. A te volejte záchranku. Pokud zavoláte dříve, OK, ale připravte se na to, že budete
muset nějaké informace doplňovat. Obě řešení mají své pro
a proti. Dál se řite pokyny operátora ZZS a pokračujte
v první pomoci. Sem vložme vsuvku o tom, že nejste sami.
To, co jsme řekli až sem, platí s tím rozdílem, že si jednotlivé úkony rozdělíte, ale za předpokladu, že budete všichni
mít na sobě vestu a budete myslet na své bezpečí, abyste
nerozmnožili počet obětí, které potřebují první pomoc!!!
Pozor na mýtus, že všechny členy posádky havarovaného vozu musíme dostat ven z auta. Jen málo autonehod
zdemoluje vozidlo tak, že hrozí požár, a tak je v místě zmatku, který autonehoda vždy přináší, auto tím nejbezpečnějším místem. Nehledě na to, že pasažérům, často v šoku
a zmateným, hrozí venku fyzické nebezpečí v podobě projíždějících aut. Může se také stát, že poranění mají takovou povahu, kdy by vytahovaní z vozu znamenalo nesnesitelnou bolest. Nesmíme naopak nechat ve vozu ty, kteří
nedýchají normálně ani se zakloněnou hlavou. Je nutné še-

trné rychlé vytažení a zahájení resuscitace na tvrdém
asfaltu. Je-li vás více, vždy určete jednoho, který bude při
vyprošování jen podpírat hlavu a chránit krční páteř.
A další situací, kdy je setrvání v autě nebezpečné, je viditelné kouření z pod kapoty nebo je auto takovou překážkou provozu, že hrozí, že do něj brzy narazí další vůz.
Ve hře je otázka, zda chodit do auta, ze kterého se už kouří.
Na to neumí odpovědět nikdo. Záleží na tom, kam má kdo
posunutý pud sebezáchovy a taky kdo je v autě. Prostě
musíte zvážit rizika a rozhodnout se. Držím palce, aby
správně nebo lépe, aby ta potřeba nikdy nenastala.
Na řadu přichází autolékárnička. Nedělejte si iluze, že
díky ní to už půjde samo. Budete jen mít v ruce kvalitní
materiál a pomůcky, ale zbytek je na vás. Pojme se ale
u autolékárničky chvíli zastavit. V posledních letech se její
obsah dle platné vyhlášky několikrát změnil a během těch
několika let nezmizely postupně jen zbytečnosti, ale bohužel i užitečnosti. A tak podle poslední platné změny (Vyhl.
MDS ČR č. 182/2011 Sb.) nenajdete v obsahu spínací špendlíky (ne na přichycení jazyka :-), ale dost se někdy hodí),
místo resuscitační masky stačí tzv. polomaska, která pasuje asi tak na jeden obličej ze dvou set a taky ekonomické
balení obvazu HO č. 3 při potřebě tlakového obvazu bohužel neplní očekávanou funkci. Asi se vyplatí koupit jednotlivé spolehlivé součásti povinného vybavení autolékárny
ve zdravotnických potřebách, případně chytrou autolékárnu nabízí PrPom.cz, na jejich webových stránkách najdete
mnoho poučeného kolem první pomoci a odkud je čerpán
i tento článek. Mějte na paměti, že i sebekvalitnější matriál
v nepřipravených rukách život nezachrání. Je třeba vědět
jak materiál použít a co dělat. A hlavně si poradit s vlastním stresem ve chvíli, kdy stojíte sami u dopravní nehody.
Štěstí přeje připraveným a dobrou přípravu na nedobré
situace nabízí PrPom.cz na svých zážitkových kurzech
první pomoci.
Podle internetu upravila pro Obecnický zpravodaj Drsvo

Železná hu v Obecnici
Obecnice byla kdysi součástí rozsáhlého dobříšského
panství, kde v roce 1674 byla postavena ve Staré huti.
vysoká pec. Stálý zájem o železo a nejspíš i snaha o využití
lesního bohatství přivedlo majitele dobříšského panství
hraběte Mansfelda k rozhodnutí postavit železnou hu
i v Obecnici. A tak před rokem 1723 zde byla postavena vysoká pec a dva kujnící hamry a posléze hamr třetí. V roce
1753 byla hu propachtována (pronajata) Jakubovi Vojtovi. V huti tehdy pracovalo sedm osob a na hamrech ještě
dalších devět. K nim by se dalo připočítat ještě patnáct
uhlířů a dřevorubce. V té době bylo v Obecnici patnáct hospodářů a sedm podruhů ve vlastních chalupách, pro ně
byla hu a hamry významným zdrojem obživy. Zpět do režie dobříšského panství byla hu převzata roku 1765
a přibyl ještě čtvrtý hamr. Na počátku 19 století se počaly
stavět vysoké pece podstatně vyšší.Ta obecnická měřila jen
šest metrů, proto byla v roce 1806 zvýšena na sedm metrů
a její výkon dosahoval 11,4q/24 hod. Byl to docela dobrý
průměr vzhledem k jiným vysokým pecím. Možná byla
škoda, že se nepovedl projekt, kdy měla být do Obecnice
přenesena správa železných hutí na dobříšském panství,
nepochybně by to ovlivnilo rozvoj obce. Rozvoj hutě však
pokračoval i nadále. Kolem roku 1851 byla pec zvýšena na

9,5 metru a v roce 1855 už měřila 11,06metru o rok déle
11,4 metru. V té době náležela k nejvyšším dřevouhelným
pecím a byla jednou z nejvýznamnějších na Podbrdsku.
Mezi rokem 1839 - 1845 byla ve staré Huti budována pudlovna a válcovna, ale tento podnik zkrachoval. Bylo rozhodnuto přeložit je do Obecnice. To bylo zahájeno v roce
1845 a v roce 1847 byl zahájen provoz. Ovšem po neúspěš(pokračování na str. 14)
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Železná hu v Obecnici

(dokončení ze str. 13)

ném zkušebním provozu, způsobeném drahým dovozem surového železa, kamenného uhlí, technickými závadami a
dalšími okolnostmi, bylo zařízení zastaveno a zprovozněny
tři hamry. S nástupem nového majitele dobříšského velkostatku knížete Colloredo-Mansfelda, si tento vyžádal zprávu o stavu železáren. Po jejím posouzení rozhodl, že není
důvodu, proč by měla být obecnická železárna zrušena.
Díky tomu obecnická železárna ještě uhájila svoji existenci.
O dalším osudu se rozhodovalo v roce 1878. V tomto
období se začala projevovat konkurence koksových vysokých pecí na Kladně a dovoz levného železa, svou roli
sehrála i hospodářská krize. Proto byla vysoká pec zastavena a v r. 1879 určena k likvidaci. V provozu měla zůstat
jenom kuplovna a postavena měla být ještě jedna. Současně s tím měla probíhat likvidace dolů, v nichž pracoval
důlní a 24 horníků. Důlní a osm horníků mělo odejít
do důchodu a zbytek měl být zaměstnán jinde.

SLAVOJ Obecnice
Zdravím naše fanoušky, florbalová sezóna 2015/16
je za námi, a tak mi dovolte malé sportovní ohlédnutí.
Pro tým Slavoj Bečánov to byla druhá sezóna a myslím,
že ji mohu zhodnotit jako úspěšnou. Přeci jen jsme banda
kluků a jedné holky, kteří se našli a dali dohromady tým,
který si zatím nepokládá za cíl - třeba v lize dojít až do finále, ale i tak jsme tuto sezónu v jednom finále byli. Před
zahájením soutěže PFL jsme se v srpnu účastnili Příbramského florbalového turnaje, který bereme spíše jako přípravu a dostat se do tempa. První zápas jsme hned odehráli
proti novému týmu PFL, který nás vyškolil 10:4, jenže to
byla jediná porážka, kterou jsme v tento dlouhý den zažili.
Přes neuvěřitelný výkon všech hráčů jsme dokázali dojít
až do finále, a to například přes tým Hunters, který nás
letos v lize vyřadil v osmifinále, před ligové dorostenecké žraloky, a ve finále nás čekal tým, jenž nás na začátku smetl
deseti góly. Jen chci říci, že finále začalo po dvanácti hodinách hraní základních skupin a play-off a náš tým nebyl
už ani kompletní, přesto zápas začal nevídaně - vedli jsme
6:0, dvě minuty před koncem byl stav 6:6, přesto jsme však
dokázali urvat výhru 8:6. Byl to neskutečný turnaj a skvělý zážitek pro náš tým.
První místo jsme ještě získali na futsalovém turnaji
v Příbrami, kde jsme neprohráli žádný zápas.
Z pravidelného turnaje v Jincích jsme si odvezli 4. místo,
kde nás zradilo jen špatné skóre a nepovedený zápas s domácími, kde jsme vedli 2:0 a padli jsme 2:3.
PFL – v týmu došlo na hodně změn, hlavně v soupisce někdo odešel, někdo přišel. Tým opustil nejlepší střelec
z prvního ročníku Lukáš Riegel a mezi nové posily, které
pravidelně nastupují patří Tomáš Rozsypal, Petr Mužík
a hlavně jsme se dočkali i stabilního gólmana, který podává
dobré výkony a nejednou nás v zápase opravdu podržel
a jsme určitě rádi, že můžeme mít Jaroslava Kozáka
ve svém týmu. Začátek soutěže se nám moc nevydařil
a museli jsme dobré umístění dohánět v závěru. Nevybojovali jsme si ani přímý postup do play-off a museli tak o něj
bojovat v tabulce spodních týmů, ve které jsme postup
vybojovali z prvního místa a narazili tak na tým Hunters,
který nás vyřadil 1:3 na zápasy v osmifinále. Stejně jsme
tak skončili minulý ročník a cíl do dalšího roku je jasný dojít dál než letos. Všem hráčům patří VELKÉ DÍK, a to

Díky odbytu kvalitních výrobků z dřevouhelné litiny
a díky tomu, že byla v Huti zřízena smaltovna litinového
nádobí i jiných výrobků, byl provoz obecnické pece
v r. 1885 obnoven, ale již v roce 1887 byla pec znova uhašena. Běžely jen dvě kuplovny a dva hamry. V roce 1903 byl
veškerý provoz v Obecnici zastaven a objekty byly zlikvidovány v roce 1912.
Za zmínku stojí ještě údaje o počtu obyvatelů obce.
V roce 1837 bylo v Obecnici 1148 obyvatel a v roce 1850
jich bylo 1250. V době rozmachu železáren se do roku 1869
zvýšil počet obyvatel na 1531. Posléze v letech 1880
na 1744 v roce 1890 zde bylo 1898 obyvatel a v roce 1900
v Obecnici žilo 1959 obyvatel.
Údaje a části textu jsem čerpal z článku Gustava Hofmana Železná hu v Obecnici ze Sborníku státního okresního
archivu v Příbrami – Podbrdsko z roku 1994.
bs

FLORBAL – PFL
i pro naše fanoušky, kteří byli v této sezóně opravdu neuvěřitelní a těšíme se na ně i v sezóně 2016/17 ☺.
Co se týká výkonů hráčů, tak jste už ve zpravodaji mohli
vidět tabulku kanadského bodování, nejlepším střelcem se
stal kapitán týmu Lukáš Stejskal, který nastřílel 29 branek v základní části. Nejlepším nahrávačem se stal Josef
Neliba, který v základní části připravil 15 branek a 15 jich
sám dal. A myslím, že máme i takzvané „skokany“ roku,
jakým jsou určitě Nikola Vokurková a Pavel Steiner, kteří
předváděli po celou sezónu neskutečně bojovný a 100%
výkon. Jejich hra šla opravdu hodně nahoru a věřím,
že budou ještě lepší stejně jako my všichni a dovedeme tým
zase o kus dál. Lukáš Stejskal nedávno začal trénovat ještě
s A-týmem ligových Žraloků Příbram, poté co byl osloven
jako možná posila, s ním ještě možná přijde Josef Neliba
a Jiří Vavroch. Za ženský tým „Žraloček“ hraje právě
Nikola Vokurková, kde působí jako kapitán. Pro „Stejka“
ale i tak zůstává samozřejmě na prvním místě jeho tým
Slavoj Bečánov ☺.
Náš tým stále trénuje, jelikož je pořád co zlepšovat
a učit se. V brzké době nás čeká i „doflorbalná“, kde se
doufám všichni sejdeme, a to i s fanoušky.
LS

Část týmu se zúčastnila florbalového finále 1. ligy v O2 aréně
v Praze (na snímku hráč Chodova Martin Koutný s Tomášem
Rozsypalem, Nikolou Vokurkovou a Pepou Nelibou)
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ
MUŽI
24. 4. 2016 Zduchovice "B" – Obecnice
1:3 (1:1)
branky: Šrámek 2, Petráň
Musil - Ručka, Houžvička "k" (25’ Lilling), Kratochvíl P.,
Noha - Fulajtár (62’ Sláma), Boháč, Šrámek M., Petráň
(87 Kadlec)- Blaško (71 Kratochvíl A.), Přibík
Začnu tím, že se utkání hrálo na plácku, které připomíná
spíše louku, než fotbalové hřiště. Od prvních minut jsme
chtěli hrát fotbal, ale na otřesném zduchovickém pažitu to
byla fuška :-). Nicméně nás to neodradilo od našeho obecnického fotbálku založeném na kombinační hře. Je pravda, že nás vysoký pažit mnohokrát zradil a dopouštěli jsme
se zbytečných ztrát míče. Ve 25’ v souboji špatně došlápl
Míla Houžvička a musel střídat, nicméně Míša Lilling nastoupivší místo něj odehrál velmi povedený zápas, kde jeho
rychlost dělala obráncům soupeře velké problémy. Ale
pojme k faktům... ve 22’ se Martin Šrámek protáhl pokutovým územím jako lasička, natáhl na sebe dva obránce
a předložil Zdendovi Petráňovi míč před prázdnou branku
0:1. Soupeř hrozil spíše nakopávanými míči a po jednom
z nich Mára Fulajtár nešikovně fauloval útočníka soupeře
v pokutovém území. Nemohlo následovat nic jiného než
hvizd sudího a penalta. Kopající hráč nad ničím nepřemýšlel a pokutový kop řešil tvrdou ranou doprostřed branky.
Musil si na míč sáhl, ale nedokázal ho vytěsnit 1:1. To běžela 34 utkání. Do poločasu se nic zásadního nestalo.
Ve druhém poločase jsme prostřídali a povedlo se. Střídající Kuba Sláma našel před pokutovým územím v 77’ Martina Šrámka a ten technickou střelou překvapil brankáře
hostů 1:2. Zanedlouho v 82 výborně hrající Jarda Boháč
vybídl přihrávkou za obranu Kubu Slámu, ten výborně
zatáhl míč do pokutového území a předložil ho opět Martinovi Šrámkovi mezi penaltu a malé vápno. Martin je
v těchto situacích jako ryba ve vodě a moc dobře věděl jak
rozvlnit sí 1:3. Je nutno podotknout, že se soupeř ve druhé půli téměř nedostal před naši bránu, což vypovídá o výborné obraně a našem zaslouženém vítězství.
Výborné utkání odehrál Míša Lilling, jak už jsem výše uvedl. Dále Jarda Boháč, který ve středu hřiště byl snad všude a dřel za ostatní. Nesmím opomenout Kubu Slámu za
výborné gólové přihrávky a v neposlední řadě Martina
Šrámka za jeho produktivitu. Martin vstřelil v posledních
dvou utkáních 4 branky, což je chvályhodné :-)
1. 5. 2016
Obecnice – Sedlice
0:2 (0:1)
Musil - Karas, Boháč, Kratochvíl P. "K", Noha - Fulajtár
(85’ Šrámek F.), Pohořálek (46’ Kratochvíl A.), Šrámek M.,
Petráň - Blaško (51’ Soukup), Přibík
Na první máj jsme přivítali lídra tabulky a čekali jsme těžký
zápas. Věděli jsme, že téměř všechny branky Sedlice dává
šikovný Honza Štefan, který už vsítil 21 branek. Na to
jsme zareagovali tak, že jsme na něj nasadili bojovného
Jardu Boháče. Utkání jsme nezačali vůbec špatně. V prvních patnácti minutách jsme se dostávali do gólových šancí, ale po hříchu jsme je nevyužili. A jak se říká nedáš,
dostaneš....a bohužel se tak stalo. Ještě horší bylo, že jsme
soupeře dostali do šance špatnou rozehrávkou, kde jsme ve
37’ tzv. namazali Honzovi Štefanovi na hranici pokutového území a ten se tvrdou střelou nemýlil 0:1.
Do druhé půle jsme prostřídali a na hřiště přišel agilní Viktor Soukup, který první půlku prospal po náročných čarodkách doma v pelíšku :-). V 50’ se opakovala chyba
z první půle a opět jsme namazali Honzovi Štefanovi, který

si míč potáhl do vápna a tam krásnou střelou k tyči zvýšil
na 0:2. Poté hosté vsadili vše na jednu kartu a to na obranu. Hráli jsme jen do šestnáctky soupeře, víc nám obranný
sedlický blok nepovolil. Chvílemi to připomínalo házenou
:-). Nedařila se nám střelba a když přeci jen něco obranou
prošlo, tak to pochytal sedlický gólman. Ač se nám utkání
nepodařilo zvládnout výsledkově, tak musím vyzdvihnout
nasazení všech zúčastněných hráčů. Jako klíčové se ukázalo prvních 15 , kde jsme neproměnili tři tutové šance.
Tak snad příště. :-)

Pořadí:
1. Sedlice 36:15 – 29b., 2. Milín B 42:26 – 24b., 3. Kamýk B
39:29 - 21b.,4. Višňová B 30: 32 – 21b., 5. Obecnice 31:24
– 19b., 6. Zduchovice B 21:28 -13b., 7. Rosovice B 27:35
– 11b., 8. Klučenice 24:37 - 10b., 9. Nečín B 10:34 2b.

MLADŠÍ ŽÁCI
24. 4. 2016 Obecnice – Milín
1:4 (1:1)
Matějka - Roušal M., Pergelt O., Oktábec, Locker Al. Srch, Štamberk, Roušal P., Sirotek - Polák, Kadlec, Locker
An. branka: Polák
Utkání, které se nám nepovedlo jak herně, tak výsledkově.
Ve všem nás soupeř předčil. Báli jsme se hrát jeden na jednoho a nedařily se nacvičené kombinace. Kluci nejspíše
čekali, že to bude stejný zápas, jako na podzim v Milíně,
kde jsme soupeře jasně přehráli 6:2. Nicméně se ukázalo,
že máme na čem pracovat.
30. 4. 2016 Spartak Příbram – Obecnice
3:2 (1:1)
Matějka - Roušal M., Pergelt O., Oktábec, Locker An. Srch, Štamberk, Roušal P., Sirotek - Polák, Kadlec, Zapletal. branky: Štamberk, Srch
Velmi pohledné utkání hrané ve vysokém tempu. Je pravdou, že prvních 10 minut jsme běhali bez míče, protože
nám ho soupeř nepůjčil. Ale Jona v bráně měl svůj den
a až na jednu střelu vše pochytal. Postupem času jsme hru
vyrovnali a do poločasu také skóre. Druhá půle se hrála
nahoru dolů a přihlížející diváci žasli nad výbornou hrou
obou stran. Výborný výkon předvedl Máa Srch, který soupeřům motal hlavy. Bohužel jsme po výborném výkonu
prohráli o jednu branku.
8. 5. 2016
Obecnice – Pičín
2:2 (1:1)
Matějka - Roušal M., Pergelt O., Locker Al., Zapletal Srch, Štamberk, Roušal P., Locker An. - Polák, Janák,
Sirotek, branky: Polák, Janák
Opět jsme odehráli výborné utkání, kde jsme byli jasně lepší.
Umě jsme kombinovali a naše záložní řada jasně přehrávala zálohu soupeře, z čehož plynuly gólové šance. Svoji první branku v mladších žácích vsítil Kryštof Janák, který byl
odměněn za svoji bojovnost. Tentokrát chci vyzdvihnout
přístup Kuby Poláka, který dřel až do posledních sil a dostával se do vyložených šancí. Musím pochválit brankáře
soupeře, který chytil minimálně 5 gólů a proto utkání
skončilo pro soupeře milosrdnou plichtou.

Pořadí:
1. Sp. Příbram B 13:9 - 8b., 2. Milín 10:4 – 7b., 3. Višňová
3:4 – 4b., 4. Obecnice 5:9 – 1b., 5. Pičín 5:10 – 1b.
S p o r t u z d a r a f o t b a l u z v l á š t ě :-)
David Musil
člen výboru
vedoucí "A" týmu, trenér mládeže
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v Obecnici
30. dubna 2016

Matyáš Uzel

Antonín Šrámek

Izabela Blašková

KOVÁŘI V LITNI
Městys Liteň, Společenstvo kovářů, časopis Kovárna pro radost a Atelier Svatopluk, o.p.s.
pořádají za podpory „Roku řemesel 2016“, nad kterým převzali záštitu prezident republiky,
předseda vlády, MPO, MZe, MŠMT, Vás srdečně zvou do areálu bývalého učiliště v Litni na akci

Kováři v Litni 2016 v sobotu 4. 6. od 9 do 24 h. a v neděli 5. 6. od 9 do 15 hod.
Co můžete vidět?
Práce kovářů, podkovářů, a další tradiční řemesla s užitím kovu jako drátenictví,nožířství, šperkařství,
pregléřství, pasířství i další lidová řemesla a chybět nebude ani zábava pro Vaše děti.
K dobré náladě zahrají hudební skupiny Třehusk, Pohodáři, Fajnbeat a pro zábavu vystoupí skupiny:
ViRidiS MiLiTeS – historického šermu a dámská skupina Štěstí – břišní tance a pro poučení se uskuteční několik
přednášek s kovářskou a řemeslnou tématikou. včetně ukázek ošetřování kopyt koní – podkování.
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