
Nad brdskými kopci se tetelí vzduch. To stromy, keře,
mechy, prostě příroda těžce oddychuje v zářijovém žha-
vém slunci, které se ani nezdá být tím pravým podzim-
ním. Takové teploty v poprázdninovém čase jsme dlouho
nezažili. Odborníci na počasí říkají, že to letošní zářijo-
vé počasí je teplotně výrazně nadprůměrné a suché.
Začátek podzimu prý připomíná rok 2006, který přinesl
nejteplejší meteorologický podzim od roku 1961. Proto
jsem nahlédl do svých trempských kronik a tam se do-
četl, že v tomto roce byl na vandrování opravdu krásný
dědí podzim. Však ono i o prázdninách bylo hezky.
Užívali jsme si léta plnými doušky. Někdy se dá říci,
že doslova, jako například při velké obecnické výpravě
do jižních krajin naší nádherné země. Třeboňsko je
na kola opravdu jako stvořené. Rovina kam dojedete,
a protože zkušení obecničtí kolaři prohlašují, že profe-
sionálové jezdí bez mapy, často se z plánované kratší
cesty díky vedení profesionálů najezdí o mnoho kiláků
navíc a někdy se dojíždí i za soumraku. Ale na kolech je
vždycky veselo, a� už se jedete vykoupat do lomu, nebo
vás profesionál povodí po oranicích a strništích nebo
vás dovede do bažin plných komárů. Nakonec totiž
vždycky čeká nějaká ta hospůdka, ba si i odvezete krás-
né slamáky. Ovšem slamák dostanete za rundu domini-
kánských rumů a těch šestnáct klobouků jsme raději
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i s koly do penzionu dovedli. Dokonce při takové kolař-
ské výpravě nemusíte vyhledávat ani naši policii, která
nám pomáhá a chrání nás. Přijdou za vámi sami. O půl-
noci. Byli mladí a krásní, říkaly holky. Přišli se nás
zeptat, zda nepotřebujeme pomoct s nočním klidem.
No nesmějte se, když se vypráví úžasné zážitky napří-
klad ze záchodu. Spadlý za záchodem není člověk každý
den. No řvali jsme trochu nahlas, ale alespoň je na co
vzpomínat a co vyprávět. Prázdninové zážitky pomalu
odlétají a nastal čas školních radostí i starostí žákov-
ských i rodičovských. Naši Pepíčkové a Aničky nám
budou nosit zprávy radostné a někdy i neradostné.
Až ten váš Pepíček přijde ze školy domů a přinese něja-
kou tu kouli, raději se ho neptejte, jako ta maminka
v jednom školním vtipu: „No to jsem zvědavá, jakou vý-
mluvu sis připravil dnes?“ Pepíček by vám mohl po za-
myšlení odpovědět: „Ještě se stále rozhoduji mezi dědič-
ností a rodinným prostředím.“ Mě zase dostal náš
přesdvouletý Tonda. Chtěl jsem být chytrý dědeček
Božoj a povídám mu: „Hele, Toníku, vidíš toho hezkého
červeného broučka?“ „Dedo dyt je to plostice.“ Tak mi
sklaplo a koukal jsem na něj asi jako ta ploštice. Přáte-
lé, nejsou ty naši potomci nějak moc chytří? Nebo že by
to bylo tím, že jsou po nás? ☺

 bs

Strategický program rozvoje obce

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotve-
ným v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, je program rozvo-
je obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů,
podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů
v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s čin-
nostmi, vedoucími k naplnění dohodnutých představ.
První setkání s občany již proběhlo, následovala dotazní-
ková anketa, které se účastnilo přes čtyřicet občanů.
V dalším jednáním o Strategickém programu rozvoje budete
seznámeni s výsledky ankety a dalším postupem.

Setkání se koná v úterý 11. října 2016 v 18 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnici.

bs

VOLBY
DO KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV
2016

Volby proběhnou dne 7. a 8. října 2016.

Volební místnost je v Obecnici ve Spolkovém

domě a v Oseči v bývalém obchodu Jednoty.

Otevřeno je

v pátek 7. října od 14.00 do 22.00 hodin,

v sobotu 8. října od 8.00 do 14.00 hodin.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Pořízení nových dýchacích
přístrojů pro členy
výjezdové jednotky JSDH Obecnice.
Z rozpočtu Středočeského kraje jsme na základě veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fon-
du podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci
Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními
ohranými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany
obdrželi finanční prostředky ve výši 109 272 Kč na nákup
3 ks přetlakových hasicích přístrojů. Tyto přístroje zvýší
bezpečnost členů výjezdové jednotky hasičů Obecnice.

Josef Karas

Usnesení  č. 4/2016 ze zasedání
zastupitelstva obce Obecnice

konaného dne 12. září 2016

Přítomno 12, omluveni 3, hosté 9
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje předložený program
zasedání. / Pro: 12
Usnesení č. 2a): Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve
složení Anna Petráňová a Petr Zima. / Pro: 12
Usnesení č. 2b): Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu
Václava Vohradského a Naděždu Soukupovou. / Pro: 12
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ověřova-
telů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 20. 6. 2016.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo bere na vědomí informace sta-
rosty.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o pro-
vedených rozpočtových opatření č. 3, 4, 5, 6, 7/2016.
Usnesení č. 6a): Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 3/
2016 bod 8a) ze dne 20. 6. 2016. / Pro: 12
Usnesení č. 6b): Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozem-
ku č. par. 20 a č. par. 930 v k. ú. Obecnice. / Pro: 12
Usnesení č. 6c): Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozem-
ku č. par. 20 a č. par. 930 v k. ú. Obecnice za cenu 100 Kč/m2. /
Pro: 12
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o zařaze-
ní pozemků do ÚP Obce Obecnice.
Usnesení č. 8a): Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku
č. par. 323/1 a č. par. 927/19 v k. ú. Obecnice. / Pro:12
Usnesení č. 8b): Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
č. par. 323/10 – 12 m2 a č. par. 961/1 – 16 m2 v  k. ú. Obecnice. / Pro: 12
Usnesení č. 8c): Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
č. par. 323/10 – 12 m2 a č.. par. 961/1 – 16 m2 v k. ú. Obecnice za
cenu 250 Kč/m2. / Pro: 12
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo schvaluje přidělení obecního
bytu dle pořadníku na dobu určitou. / Pro: 11, zdržel se: 1
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo bere na vědomí informace
o průběhu zpracování strategického plánu rozvoje obce.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo schvaluje pasport komunikací
dle přílohy. / Pro: 12
Usnesení č. 12:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
o komplexních pozemkových úpravách k. ú. Obecnice v Brdech.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
o závěrečném účtu DSO ORP Příbram.
Usnesení č. 14a): Zastupitelstvo schvaluje pořízení územního
plánu obce. / Pro: 12
Usnesení č. 14b): Zastupitelstvo schvaluje zastupitele Josefa
Karase pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu obce.
/ Pro: 12
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo schvaluje výjimku z ÚP obce
a povoluje žadatelům pultovou  střechu. / Pro: 9, zdržel se: 3
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru 15 tis. Kč
pro MZŠ Obecnice na úhradu výdajů spojených s výjezdem 2. a
5. třídy na školu v přírodě.
Usnesení č. 17a): Zastupitelstvo schvaluje návrh na sloučení
příspěvkové organizace MŠ a ŠJ Obecnice s příspěvkovou organi-
zací Masarykova základní škola Obecnice, kdy přejímající orga-
nizací se stane Masarykova základní škola Obecnice. / Pro: 11,
proti: 1
Usnesení č. 17b): Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k zahájení kroků nutných k realizaci sloučení MŠ a ŠJ Obecnice
s Masarykovou základní školou v Obecnici k 1. 1. 2017. / Pro: 11,
proti: 1
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvky
do diskuze.
Zapsali: Naděžda Soukupová, Petr Zima

(pro zpravodaj upravil red. bs)

KÁCENÍ STROMŮ A VYŘEZÁVÁNÍ POROSTŮ
NA OBECNÍCH POZEMCÍCH

Upozorňujeme občany, že kácení stromů či vyřezávání porostů
na pozemcích ve vlastnictví obce lze provádět pouze s písemným
souhlasem obecního úřadu Obecnice, a to i v případě, že stromy
nebo remízky nedosahují velikosti, které ukládá vyhláška. Káce-
ní stromů či remízků na pozemcích jiných vlastníků povoluje
obecní úřad Obecnice na základě žádosti vlastníka pozemků
v souladu s vyhláškou č. 222/2014 O ochraně dřevin a povolová-
ní jejich kácení. OÚ Obecnice

§ 4
Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin,  náležitosti
oznámení o kácení dřevin
(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin ( §8 odst. 1 zákona) musí
vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny
nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatel-
ského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li
je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlast-
níka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy
popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto po-
čtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením
druhového popřípadě rodového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.
(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí
vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny
nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského
vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit
v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s ká-
cením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu
podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě
břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při od-
straňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a ply-
nárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny,
zejména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene
ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin
lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy
s uvedením druhového popřípadě rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení a
e) v případě kácení dřevin podle §8 odst. 4 zákona doložení sku-
tečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro
tento postup.
(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo
provedeno složkami integrovaného záchranného systému z roz-
hodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pra-
cích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa,
kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo
adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
prázdniny už nám bohužel skončily a po delší odmlce se
vám budu snažit přiblížit, co se u nás událo. Všichni asi
víte, že pokud je hezké počasí, vosy a jiný létavý hmyz je
hodně aktivní, tudíž i staví mnoho úlů. Když se nám v pon-
dělí v 14:45 rozezněla siréna, jeli jsme likvidovat právě
bodavý hmyz do Drahlína. Tam to právě už došlo do stá-
dia, kdy tito tvorové ohrožovali lidské okolí. Hnízdo bylo
tedy postříkáno speciálním sprejem a shozeno.

Kluci už začali jezdit na dozor kombajnů při žních a ve
středu 17. 8. se nám v 8:40 rozezněla siréna kvůli požáru.
I v tento čas jsme se dokázali sejít, abychom mohli požár
zlikvidovat. A kde vlastně hořelo? U Obecnice. A to u čer-
né skládky bioodpadu u Nových chalup. Naštěstí požár
nebyl rozlehlý, a tak se rychle zlikvidoval. Druhý den,
tj. ve čtvrtek 18. 8., když už Tatra byla na poli u kombaj-
nů, byl ve stejných místech vidět kouř. Po vyslání hlídky
byl opět vyhlášen cca ve 14:00 požár stejné skládky. Opět
se naštěstí podařilo rychle požár zlikvidovat. Určitě se ale
nemohlo jednat o špatně dohašené místo, protože skládka
hořela úplně z druhé strany.

Týden byl tak nějak poklidný, ale v pátek 26. 8. se nám
v 22:05 opět rozezněla siréna. Tímto jsme byli svolání opět
k požáru skládky bioodpadu, tentokrát ale k čistírně
odpadních vod. Po přijetí na místo bylo zjištěno už hoření
většího rozsahu. Neprodleně poté bylo zahájeno hašení.
Vzhledem k velké hromadě větví, která prohořívala i ze-
spodu, byl povolán bagr, který celou hromadu rozhrnul.
Po uhašení hromady, které trvalo cca 3 hodiny, někteří
z nás vyrazili k domovu a jiní zůstávali na hlídání přes
noc. V noci už to naštěstí zůstalo v klidu, a tak jsme mohli
odjet do hasičárny a trochu se prospat. Odpoledne totiž
na travnatém hřišti probíhalo rozloučení s prázdninami,
kde jsme byli jeho součástí. Jak už se stalo zvykem,
ke konci programu jsme měli udělat pěnu. Ta ale bohužel
nevyšla, ne že by se nechtělo, nebo byla zima, ale odešel
nám přiměšovač, pomocí kterého lze pěnu udělat. I přes
veškerou snahu se nám ho nepodařilo zprovoznit. Snad
příště už to bude v pohodě.

V podvečerních hodinách v neděli 28. 8. opět houkala siré-
na. Byl nám nahlášen bodavý hmyz, který ohrožoval okolí
naší hospůdky. Po příjezdu na místo jsme opět pomocí spreje
sršně zlikvidovali. Zásah to byl bezproblémový, a tak jsme
poté mohli v klidu dojít na zlatavý mok do hospody.

Opět bylo velké vedro, proto jsme se ani moc nedivili,
že jsme ve středu 31. 8. v 21:18 byli opět zvednuti na požár
lesa. K ohni jsme trefili rychle, protože už byla celkem tma
a tudíž byl vidět. Hned se natahlo vedení a neprodleně za-
čalo hasit. Oheň byl celkem rychle uhašen, jen se ještě pro
jistotu prolilo široké okolí, abychom zamezili případnému
rozhoření od nějaké jiskry. Je štěstí, že někteří lidé ihned
volají hasiče, když si takovýchto situací všimnou. A tak se
tyto požáry včas uhasí.

Te� už trochu z příjemnějšího soudku. V pátek 9. 9. jste
mohli vidět, jak kluci s Tatrou jednou směrem na Drahlín.
Konkrétně jeli až do Bratkovic, kde čekali na Parní lokomo-
tivu, které měli doplňovat vodu, aby dojela do Příbrami. Bo-
hužel ale vlivem sucha a vydaného zákazu rozdělávání ote-
vřených ohňů musela být přitažena normální lokomotivou.
Ani druhý den, kdy měla jezdit v okolí Příbrami na dni želez-
nice, nemohla jet vlastním pohonem. I když kvůli mazání
musela mít zatopeno, musela být tažena. Někteří z nás, kteří
tam v sobotu byli, se mohli i svézt po dané vyhlídkové trase.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE

V sobotu 10. 9. ještě probíhala Svatohorská šalmaj,
při které byl uskutečněn i závod Běhu hasičů do Svatohor-
ských schodů. Po dlouhé odmlce se i naši zástupci tohoto
závodu zúčastnili. Bohužel byli jen dva, a to P. Zima
a D. Zazvonil. S celkem hezkým časem 6:01:31 se umístili
na 31. místě z celkem 45 dvojic v jejich kategorii. Bylo by
dobré pro příští rok mít v tomto závodě více posádek,
aby si mohli vzájemně pomáhat. Ti co tento závod znají, ví,
že to není žádný med.

Mimo tyto akce jsme byli mnohokrát na likvidaci bu�
sršňů či vos, kterým letošní léto asi vyhovovalo.

Za celé SDH přeji všem příjemné prožití posledních tro-
pických dní v tomto roce, a hlavně a� nás nebudete potře-
bovat. Tak opět příště.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

I N Z E R C E
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Některým dětem nový školní rok začal o několik dní dříve.
Radostně jsme se všichni přivítali a vzájemně si vyprávěli
zážitky a dojmy z prázdnin, nakreslili si obrázek o tom,
co se nám nejvíce o prázdninách líbilo. Při ranních hrách
si děti hrály ve skupinkách, některé se pokoušely skládat
z papíru lodičku či parník. Při ranních rozcvičkách si děti
protáhly svoje těla, zopakovaly si pohybové hry: Na do-
mečky, Na Konopky a při běhu se učili vzájemně se vyhý-
bat. Při vycházkách jsme sledovali a hledali změny v obci
(nové parkoviště u MŠ, nové přípojky kanalizace, nová ga-
rážová vrata apod.) a vysvětlovali jsme si k čemu je to dob-
ré, proč se tak stalo. Tím si děti procvičovaly pozornost
a pamě�, svojí obratnost a rychlost si vyzkoušely na školní
zahradě, učily se vzájemně si pomáhat a dodržovat daná
pravidla, v lesíčku si stavěly z přírodního materiálu, sna-
žily se o improvizaci.
Při hře na domácnost zaměřenou na podtéma: „Čekáme
návštěvu“, děti pomáhaly připravovat třídu pro nové ka-
marády a už se na ně moc těší. R.M.

1. září jsme se dočkali a přivítali u nás ve školce 11 nových
kamarádů. Ačkoliv se loučení s maminkou a tatínkem
mnohdy neobejde bez slziček, za chvilku děti na lítost
zapomněly a zkoumaly hračky v herně, drandily na motor-
kách, malovaly u stolku obrázky. Před svačinou jsme si
zatancovali podle hudby a zacvičili si. Po svačině jsme trošku
„pracovali“ – naučili se nové pohybové hry „Na bublinu“
a „Mraveneček v lese“. Obkreslili jsme si dlaně, vybarvili
je temperou a vytvořili z dlaní všech kamarádů krásné vel-
ké slunce. Přečetli jsme si kapitolu z knížky Jiřího Šande-
ry „Co mě čeká ve školce“ a povídali si o tom, jestli máme
také takovou pěknou školku, jaká je v knize. Dopoledne
jsme trávili na školní zahradě na pískovišti. Děti se učily
vzájemně si půjčovat hračky a pomáhat si při práci na
stavbách z písku. Na trávě si také zazávodily v běhu a pro-
háněly se s míčem. A pak už honem na oběd. Nejmenší děti
jsou velice šikovné, velmi rychle se zapojily do sebeobsluž-
ných činností ve školní jídelně. Samotné si po jídle odne-
sou na odkládací stůl tácek, talíř, hrneček a další pomůc-
ky ke stolování. Po dobrém obědě některé děti odcházejí
domů, další mají v 1.třídě připravené pelíšky, do kterých se
zavrtají a můžou v klidu odpočívat. Po poledním klidu
je čeká svačina, při odpoledních činnostech se ještě něco
naučí, nebo si něco vyrobí – v prvním týdnu vytvářely
krásná jablka na výzdobu stromu do šatny. A po příjemně
prožitém dni ve školce děti postupně odcházejí domů.

Již začala taneční a pohybová průprava dětí ve 2. třídě,
u malých dětí začne v druhé polovině září – kvůli adaptaci
dětí v MŠ. D.M.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Co všechno jsme vytvářeli
o letních prázdninách

Letní prázdniny nám skončili a tak je čas shrnout,
co jsme všechno vyráběli a co jsme zažili. Hned ze začátku
prázdnin jsme odstartovali spisovatelsko-ilustrátorskou
tvorbu „Klíč do pohádky“, kde jsme společnými silami
vytvářeli nové pohádky a příběhy a sami si je ilustrovali.
Celé dílo jsme nazvali „Kniha plná našich pohádek“. Hoto-
vou knihu si necháme vystavenou a třeba i k nahlédnutí
ve Spolkovém domě. Jako další jsme vytvářeli koláže a ob-
razy samovolnou technikou na téma „Kam bych se chtěl
podívat o prázdninách“.

Každou středu jsme luštili křížovky anebo cestovali
po Světě. Jako další jsme vytvářeli zoologickou zahradu,
která sice vůbec nebyla na programu, ale děti to napadlo
a tak jsme vytvářeli plastická zvířátka z papíru. Jednou
jsme si zase zahráli na opravdové kostyméry a vytvářeli
tak masky v životní velikosti hlavy pomocí kašírovací
techniky. Po druhé jsme zase šli sbírat kameny, které jsme
potom pěkně namalovali. Samozřejmě jsme jen nevyráběli.
Hráli jsme stolní hry, relaxovali do hudby, zpívali a dokon-
ce jsme navštívili i místní multifunkční hřiště. Zde jsme se
pěkně zapotili. Vyzkoušeli jsme si běh, skákání do písku,
kuželky, líný tenis a mnoha dalších sportovních disciplín.
Ani některé soboty jsme nezaháleli a vytvářeli šperky
z drátku či ubrouskovou techniku. Sama za sebe musím
říct, že máme moc šikovné a hlavně nápadité dětičky, a to
ta práce jde potom sama. Myslím si, že jsme si to společně
moc moc užili a už se těším na jejich výtvory v plánovaném
kroužku.

Sobotní vytváření PODZIMNÍČKŮ

Jste nápadití? Vyrábíte rádi z přírodního materiálu? Baví
Vás vyrábět dekorace? Tak pak tu máme odpoledne přímo
pro Vás. Přij�te si v sobotu 1. 10. od 15 do 17 hodin
vyrobit podzimníčky. Co s sebou? Přírodní materiály,
ze kterých budete chtít vytvářet (kaštany, kůry, listí,
žaludy,…), hlavičku plnou nápadů a samozřejmě dobrou
náladu. Příspěvek na tavicí tyčinky činí 10 Kč.

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY

Sobotní ruční dílny v říjnu se budou konat 8. 10.
od 17 do 19 hodin. Vytvářet budeme podzimní/
halloweenské dekorace. Co s sebou? Staré zavařovací
sklenice, popřípadě přírodní materiály. A hlavně dobrou
náladu. Příspěvek na materiál bude 50 Kč.

Přednáška O ZAPOMENUTÝCH BRDSKÝCH
HRADECH 4

Ve čtvrtek 20. 10. se ve Spolkovém domě bude
konat přednáška „O zapomenutých brdských hradech 4.“
Začátek v 18 hodin.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Dne 27. 8. se konala akce „Rozloučení s prázdninami“.
Všichni jsme se sešli na místním hřišti, kde byl pro děti
připravený program. Všichni dostali soutěžní kartičky,
kam jim asistentky zapisovaly jednotlivé body ze soutěž-
ních disciplín. Připraveno bylo celkem 8 soutěží. Děti si
tak vyzkoušely skákání v pytlích, hod míčkem, kuželky,

(pokračování na str. 6)
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zavazování tkaniček na čas, skákání přes švihadlo, spojo-
vačku, křížovku či slalom v ploutvých. Za získané body si
děti chodily vybírat ceny a dostávaly pamětní listy. Jako
třešnička na dortu byla pěna, kterou nám nafoukali hoši
z SDH Obecnice. Všichni se tak koulovali a dováděli
v pěně. Měli jsme štěstí, že nám vyšlo i krásné horké letní
počasí a tak osvěžení v pěně bylo na místě. Závěrem pro-
gramu na všechny čekal meloun a špekáčky. Myslím si,
že se akce povedla, děti byly nadšené, počasí nám přálo,
a tak jsme mohli s plným bříškem a úsměvem na rtech
odcházet domů.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

(dokončení ze str. 5)

Poděkování
Chtěla bych neskutečně moc poděkovat místním ženuš-

kám, které mi s akcí pomáhali. Děkuji tedy Lenče Strniš�o-
vé, Janče Přibíkové, Jamele Kupkové, Leničce Krátké, Áje
Nelibové, Štěpánce Strniš�ové, Helče Strmiskové a samo-
zřejmě Pavle Strmiskové za pracovitost, spolehlivost a
ochotu na sobotním Rozloučení s prázdninami. Veliký dík
patří i místním družinářkám Hanče Polákové a Pavle Str-

miskové za inspiraci a vypůjčení soutěžních rekvizit. Dále
děkuji sboru dobrovolných hasičů za přípravu pěny.
Na závěr bych také ráda poděkovala panu starostovi,
který akci od samého počátku podporoval, při jejím konání
vypomáhal a zajistil dětem oblíbenou pěnu.

DIAKONIE
BROUMOV

Ve dnech 31. 8. a 1. 9.
se v Obecnici konala
sbírka Diakonie Brou-
mov.
Ve spolkovém domě
byly připraveny pytle,
do kterých lidé nosili předměty. Přinášeli oblečení, které
vyřadili ze šatníku, nádobí, obuv a spousta dalších užiteč-
ných věcí. Všechny věci, které lidé přinesli, byly vyzved-
nuty a převezeny těm, kteří takovou formu pomoci potře-
bují. Všem, kteří věci darovali, děkujeme.
Více informací o Diakonii naleznete zde:
http://www.diakoniebroumov.cz/cs/nase-cinnost

Autorem knihy je italský spisova-
tel Ulysses Moore. Píše hlavně
dobrodružné, fantazy a detektivní
příběhy. Jeho díla jsou určeny pře-
vážně dětem a teenagerům.
Jedenáctiletá dvojčata, Jason
a Julia, se právě přestěhovali
z Londýna do vily Argo. Správcem
vily je Nestor, starý nemluvný
zahradník, který, jak se zdá, ví hod-
ně o jejích tajemstvích… Co může
dvojici dětí milujících dobrodruž-
ství nadchnout víc než dům plný záhadných zamčených
místností, který mají samy pro sebe? Jednou dvojčata vy-
užijí nepřítomnosti rodičů, a společně se svým kamarádem
Rickem začnou dům propátrávat… Narazí přitom na dve-
ře skryté za skříní, které se nedají otevřít. Na dveřích
jsou čtyři zámky, ale žádný z klíčů v domě se do nich zřej-
mě nehodí. Co je za těmi dveřmi? A proč se je někdo poku-
sil ukrýt? …
Kniha má více dílů a v každém pokračování přibývá
o jeden klíč navíc.

Kristýna Strmisková

HALLOWEENSKÝ
PLES
Poj�me si zpříjemnit den
před podzimními prázd-
ninami, a to halloween-
ským plesem, který se
bude konat v úterý
25. října na sále Sta-
ročeské hospody.
Začínáme ve 14 hod.
Co s sebou? Strašidelný oblek nebo masku. 
Trsací náladu a úsměv na tváři. Všichni jsou srdečně
zváni.

Knihovna Obecnice představuje knihu:

BRÁNA ČASU
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Strážnice – město vína, folklóru
a orchidejí

V mělkém úvalu řeky Moravy, v úrodné vinařské oblasti
na dohled od zdvihajících se kopců Bílých Karpat, leží folk-
lórem žijící město Strážnice. Své jméno Strážnice získala
podle vodního hradu, jedné z přemyslovských pevností
na hranicích Moravy a Uher, která strážila bezpečnost čes-
kého království. Při ní vznikla prosperující tržní osada,
zmiňovaná již v roce 1086. První dochovaná písemnost
však pochází až z roku 1302. Postupně se na strážnickém
panství vystřídaly tři šlechtické rody – páni z Kravař, Že-
rotínové a Magnisové. Ze starobylého opevnění města,
skládajícího se z vodních příkopů, valů, vysokých kamen-
ných zdí a bastionů, se zachovaly jen dvě vstupní brány
do města (Veselská a Skalická), které byly původně opatřeny
padacím mostem. Původně vodní hrad byl postupně přesta-
věn na zámek. Strážnice byla svého času 3. největším měs-
tem na Moravě a proslula také výrobou vína. Velkou tradi-
ci má ve Strážnici školství, jehož základ vytvořila Jednota
bratrská. Ve Strážnici studovaly osobnosti jako Jan Ámos
Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk a na Piaristickém
gymnáziu jako pedagog působil Jan Evangelista Purkyně.
Město se pyšní nejen památkami kulturně-historickými,
ale také přírodními skvosty – z jedné strany lužními lesy,
vátými písky a přirozenými meandry řeky Moravy, a ze
strany druhé oskerušemi a orchidejovými loukami Bílých
Karpat. Povídání o oskeruších, orchidejích a vrcholech
Bílých Karpat si nechám na příště, pro tentokrát zůstanu
ve Strážnici a představíme si pár jejích památek, které mě
při návštěvě města zaujaly. ☺  V bezprostřední blízkosti
Ba�ova plavebního kanálu, unikátní 50 km dlouhé tech-
nické památky poloviny 20. století, která vznikla regulací
ramen řeky Moravy a původně sloužila k nákladní přepravě
uhlí a zavlažování, leží zámek Strážnice. Jak už bylo řeče-
no, původně vodní královský hrad byl založen ve 2. polovi-
ně 13. století. Dnešní vzhled dala zámku rozsáhlá pozdně
klasicistní přestavba F. A. Magnise po roce 1840.  Magni-
sům patřil zámek do roku 1945, pak byl upraven pro potře-
by muzea, dnes Národního ústavu lidové kultury ve Stráž-
nici. Uvnitř zámku si mimo historických interiérů s dobo-
vým vybavením lze též prohlédnout ve středoevropském
měřítku ojedinělou Expozici hudebních nástrojů. Ve 2. pa-
tře na ploše téměř 500 čtverečných metrů je vystaveno více
než 400 hudebních nástrojů! Za povšimnutí určitě stojí
i gotická Černá brána, střežící vstup k zámku, a na ní na-
vazující platanová alej s 52 jedinci platanu javorolistého –
největšího souboru platanů v ČR. Přímo naproti zámecké-
mu parku se nachází areál Muzea vesnice jihovýchodní
Moravy – strážnický skanzen. Slovo  skanzen pochází
ze Švédska, kde vzniklo roku 1891 v blízkosti Stockholmu
jedno z prvních muzeí pod širým nebem pojmenované
Skansen. Tento název časem zevšeobecněl a dnes se použí-
vá zpravidla pro muzea lidových staveb dokumentující ar-
chitekturu, tradice, zvyky a řemesla typická pro různé et-
nografické oblasti. Počátek budování Muzea vesnice jiho-
východní Moravy, které bylo vybudováno na strážnických
loukách v okolí Ba�ova kanálu, sahá do roku 1973. První
objekty byly pro veřejnost zpřístupněny již v roce 1981;
výstavba však pokračuje doposud. Muzeum představuje
objekty lidového stavitelství, způsoby obživy, tradiční od-
růdy vín, život a práci lidí na rozsáhlém území jihovýchod-
ní Moravy. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány ucelenými
areály, které představují charakteristickou podobu sídla,

skladbu usedlosti, zařízení interiéru, vybavení zeměděl-
ských a chovatelských provozů, řemeslných dílen, zahrad
a polí. Na 65 objektech jsou zde představeny lidové stavby
z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka,
technické vodní stavby, vinohradnické stavby, Dolňácko
a areál lučního hospodaření. Jako vstupní objekt muzeu
slouží historická budova bývalého pivovaru z roku 1612.
Pivo se zde vařilo ještě v roce 1874. V areálu muzea se
v průběhu roku uskutečňuje řada tematických kulturních
akcí, přičemž nejvýznamnější je zcela určitě Mezinárodní
folklorní festival Strážnice, který se zde v tomto meziná-
rodním formátu pořádá již od roku 1957. Jen pár kroků
od centra města jsem narazil na dominantu města – na sa-
mostatně stojící zvonici, tzv. Bílou věž. Byla postavena
okolo roku 1615 a sloužívala společně s opevněním města
k ochraně před ničivými nájezdy z Uher. Její chloubou je
hodinový stroj z roku 1900 a dva zvony, z nichž ten starší,
bohatě zdobený „Svatý Josef“, ulitý roku 1719, byl uchrá-
něn před vojenskými rekvizicemi během obou světových
válek. Věž je od roku 2013 přístupná veřejnosti s průvod-
cem a z výšky 20 metrů se z ní nabízí ojedinělý pohled
na město. Asi 4 km jihovýchodně od Strážnice leží obec Pe-
trov. Zde za železniční tratí spojující Hodonín a Veselí nad
Moravou, nalezneme ojedinělý soubor původních vinných
sklepů – Plže, které se připomínají již v 15. století. „Plž“
je výraz pro vinný sklep s předsklepím, obecně užívaný
v různých lokalitách. Nejstarší sklepy jsou vyhloubeny
pod zemí, klenuty z kamene, spojené se vstupní lisovnou
chodbou, zvanou „šíja“. Délka sklepů dosahuje 10-17 met-
rů. Soubor vinných sklepů tvoří 63 objektů různého stáří.
Jde o celek se třemi sklepními ulicemi, paprskovitě se roz-
víjející z malé návsi. Barokní pojetí průčelních stěn sklepů
s bílou vápennou ličkou a modrou podrovnávkou a jejich
urbanistická skladba tvoří mimořádně hodnotný soubor,
který byl v roce 1983 vyhlášen Státní památkovou rezer-
vací. Víno tady mají vynikající, však se doma po něm
jenom zaprášilo. ☺

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY • Cenné informace o záchranné službě

Většina z nás zná naštěstí práci záchranky jen
z televizních seriálů. Ale současně naneštěstí

je tím naše představa o práci záchranářů natolik zkresle-
ná, že se asi těžko věří tomu, že častěji je pacientem
záchranky starší člověk, kterému už je tři dny hůře než
obvykle, než-li dramaticky zaklíněný muž nad propastí.
Ale vezměme to popořádku. Většina sanitek na sinicích
jsou vozy dopravních zdravotních služeb, jejichž posádku
tvoří řidič s kursem první pomoci, a tyto vozy vyjíždějí
na objednávku zdravotního převozu a k akutním stavům
se dostávají víceméně náhodou. Vozy Rychlé Záchranné
Pomoci jezdí s posádkou řidič - záchranář, zdravotnický
záchranář a zdravotní sestra a vyjíždějí asi ke třetině
výzev, ale třeba v Praze až ke třem čtvrtinám. Rychlá
Lékařská Pomoc pak již ve své posádce má i lékaře a jezdí
k nahlášeným závažným případům, nebo tam, kde není
RZP k dispozici. Systém RandesVous - tedy setkávání,
je rychlé osobní auto s řidičem, lékařem a případně i sest-
rou, které jede na místo hlášené příhody, kde se sjíždí se
sanitou RZP. Speciální posádkou RLP je letecká záchran-
ná služba. Zůstaňme na chvíli u té poslední. Nasazení
vrtulníků má své opodstatnění asi u necelého půl procenta
případů a jejich hlavní význam je v šetrném a přímém
transportu na specializované pracoviště. Význam není
v rychlosti, protože v drtivé většině případů, kdy je nasa-
zen, je pozemní posádka na místě dříve a pacienta po zajiš-
tění předává k transportu. Po nahlášení a předání infor-
mace posádce trvá výjezd vrtulníku 3-5minut a z hangáru
až 10, zatímco sanita vyjíždí za 2-3 minuty. Asi polovina
zásahů je v noci, kdy je použití vrtulníků obtížné nebo ne-
možné. Přičtěme k tomu mlhu, silný vítr a námrazu a je
nám jasné, že systém záchranné služby musí být organizo-
ván tak, aby si poradil i bez letecké záchranky. Zásadní
význam ale má v nepřístupných terénech, v odlehlých re-
kreačních oblastech, někdy na frekventovaných silničních
tazích, kde je po nehodě pozemní dostupnost obtížná.
V reálu je takových situací ale minimum. Nevýhodou
vrtulníků je malý komfort pro transportovaného, prostor
je stísněný a není snadné provádět některé život zachraňu-
jící výkony. Proto pro nestabilní pacienty je vhodnější
technicky a personálně dobře vybavená sanita, která může
při jakékoli komplikaci zastavit a v resuscitaci pokračovat
v klidu a bez vibrací, kteří ve vrtulníku nepříznivě ovliv-
ňují monitorovací přístroje. Na rozdíl od představy veřej-
nosti většinu zásahů, víc než 80%, jsou staří a nemocní
lidé, zejména zhoršení stavu při chronickém srdečním one-
mocnění. Úrazové příčiny pak bývají častěji u mladších lidí
a v této skupině se častěji objevují i otravy (včetně alkoho-
lu) a sebevražedné úmysly. Život ohrožující stavy předsta-
vují asi 10% výjezdů a jen asi 1% jsou život ohrožující úra-
zy. Pokud jde o dostupnost, ani při nejlepší vůli se obvykle
nedostane sanita k pacientovi do 10 minut, počítáno

od okamžiku vzniku události do kontaktu zdravotníka
s pacientem. Proto u život ohrožujících stavů (např. srdeč-
ní zástava při infarktu myokardu) má laická první pomoc
mimořádný význam. Časový interval 5 min do zahájení
resuscitace je totiž hranicí pro smysluplné přežití mozku
postiženého. S každou minutou, která uplyne od srdeční
zástavy, klesá pravděpodobnost přežití a po 10 minutách
klesá prakticky k nule. Přitom k náhlé srdeční zástavě
může dojít prakticky u kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
a často bez jakéhokoliv varování. Nejčastější příčinou je
srdeční infarkt a typickou komplikací, která tyto pacienty
zahubí, je fibrilace komor. Při ní se srdeční vlákna síní
a komor nestahují koordinovaně, ale každé zvláš� a výsled-
kem je chvění srdeční svaloviny, které nemá žádný efekt
na vypuzování krve do oběhu. Jedinou existující metodou,
jak tento nepříznivý stav ovlivnit, je elektrický výboj, kte-
rý v jeden okamžik uvede všechna vlákna srdečního svalu
do stejného stavu. Zevní srdeční masáž je laickou pomocí,
která v takové situaci pomůže alespoň částečně nahradit
srdeční stah a posunut krev do dalšího oběhu. Z výše uve-
deného je zřejmé, proč právě automatické externí defibrilá-
tory jsou v rámci projektu „Pomáháme společně“ distribu-
ovány na veřejná místa, která jsou označena mezinárod-
ním symbolem AED. Protože ne každý pacient v bezvědomí
má fibrilaci, aby mu byl defibrilátor k něčemu dobrý, jsou
moderní přístroje vybaveny hlasovou nápovědou a grafi-
kou tak, aby jeho použití zvládnul každý. Přístroj po nalo-
žení elektrod nejprve vyhodnotí srdeční aktivitu pacienta
a doporučí nebo nedoporučí defibrilaci provést – zmáčk-
nout blikající tlačítko. Bez nutnosti výměny elektrod lze
použít i pro děti a jeho součástí je i názorný dětský klíč,
jak u dětí postupovat. Současně přístroj důrazně upozorní
na nutnost přivolání záchranné služby a pomocí hlasové
nápovědy vede další resuscitaci, tedy správné provádění
zevní srdeční masáže. I přes jednoduchost použití je velmi
poučné podívat se na internetu na názornou animaci pou-
žití AED. Dodá vám to jistoty a sebedůvěry při situacích,
kde bychom se raději nikdy neocitli. Z celého srdce to přeji
vám i sobě. Podle internetu upravila Drsvo

DVAKRÁT Z PRAHY
V Galerii České spořitelny v Rytířské ulici č. 29  je výstava obrazů s názvem „Kytice - v malbě 20. století“.
Je otevřena denně od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma. Má trvat do 2. října, ale vystavené obrazy jsou tak krásné,
že doufám,  že bude prodloužena.

Ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí je ve 2. poschodí výstava obrazů Lucase Cranacha staršího,
který žil v létech 1472 - 1553, s názvem „Cranach ze všech stran“. Je  vystaveno 25 obrazů převážně z vlastních sbírek
Národní galerie. V paláci je soustředěno evropské umění od antiky až do konce baroka a vše si lze prohlédnout v rámci
vstupenky na výstavu. Ta trvá až do 22. 1. 2017. Palác je otevřen denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. E.T.

Ilustrační foto (zdroj: internet)
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DEŠTNÍKY
Deštivé podzimní počasí nás podle předpovědi ještě něja-

ký čas nečeká, ale jednou to přijde, a tak se poj�me o dešt-
nících něco dozvědět. Jejich historie sahá až do Egypta
a řeckých dějin, ale tehdy předměty podobné deštníkům
měly čestnou funkci a symbolizovaly hodnost a význam
osob, nad nimiž je drželi služebníci a postavení majitelů
vyjadřovaly až do závěrečného období 17. století. Nedocho-
val se jediný důkaz, že by se uvažovalo o použití sluneční-
ků jako ochrany před deštěm. Deštníky se pro dnešní funkcí
začaly používat až koncem 17. století a zpočátku byly
ohromně těžkopádné. Na přelomu 18. století přišel s prv-
ním skládacím deštníkem geniální vynálezce Jean Marius.
Svým vynálezem sehrál významnou roli v proměně Paříže
na mezinárodní metropoli módy a luxusu, protože rychle
pochopil fungování obchodu s luxusním zbožím a vyrobil
první moderní deštník coby módní doplněk. Marius se pů-
vodně věnoval výrobě kabelek a tašek a stal se odborníkem
na kovové mechanismy zavírání a otevírání stále složitěj-
ších modelů pro dámy královského dvora. Když se později
soustředil na deštníky, jedním rázem přeměnil neforemný
předmět v malý moderní skládací deštník, který se za ně-
kolik staletí změnil jen málo. Na konci 16. a v 17. století
začali vynálezci experimentovat s nepromokavou tkani-
nou. Zkoušely se různé způsoby voskování, olejování
a pogumování obyčejného plátna. Nepromokavé látky se
začaly prodávat v Paříži v roce 1677. Tehdy se na břehu

I N Z E R C E

Seiny sešli členové Královské akademie věd, aby sledovali
experiment, ve kterém skočili do řeky dva muži. Jeden měl
své šaty v nepromokavém vaku na zádech, druhý měl přes
své šaty jakýsi první „neoprenový oblek“ na světě – oděv
z nepromokavé látky. Členové Královské akademie tak
mohli dosvědčit, že oba muži měli své šaty suché a krátce
na to se objevily v Paříži reklamy na nepromokavé kalho-
ty, pláště a holínky. Marius tak mohl i na svůj výrobek
použít nepromokavou látku a francouzština pro něj vy-
myslela název „parapluie“, které se přeneslo do jiných ja-
zyků, a tak můžeme klidně do práce, na nákup nebo jen tak
na procházku s parapletem nad hlavou. :-)

Podle časopisu Darina 6/2016
upravila Evas.

UZÁVĚRKA
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

na měsíc ŘÍJEN 2016 bude 12. 10. 2016

Jubilea v září slaví a budou slavit
Růžena Strougalová  55 let
Marie Rozsypalová  60 let

Josef Šefl  70 let
Josef Ontl  70 let

Milana Kopecká  60 let
Oldřich Srch  50 let

Jubilea v říjnu budou slavit
Miloslava Zelenková  60 let

Věra Městková  50 let
Jana Karasová  55 let

Václav Strouhal  60 let
Marie Ježková  80 let
Jana Sirotková  70 let
Anna Vaňková  65 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š
astný (dnes BS)

Kapitola XIII. • Souboj s Bílou paní (pokračování)

Rozhlédl jsem se po pustém a ve tmě o to děsuplnějším
prvním nádvoří Valdeku a v hlavě mi zoufale šrotovalo.
Klid, musím se hned uklidnit a něco kloudného vymyslet.
Pak jsem si vzpomněl na radu našeho učitele karate i mé
flirtování s jogou a začal pomalu a zhluboka dýchat.
Pomohlo to přímo zázračně, takže se mi konečně přestaly
třást "pastelky" a mohl zapojit mozek. Malá vsuvka, te�
s odstupem času, kdy tu svou obsáhlou reportáž píšu, jsem
již celkem v pohodě, ale tehdy jsem měl fakt dost "nervy".
To však by měla asi většina lidí, nebo se snad mýlím?
Supermani jsou přece jenom výplodem spisovatelů a scéná-
ristů. Ale zpět k našemu problému. Baterkou jsem ohledá-
val prostor kolem sebe a hledal něco, co by se dalo použít
k vytažení otylého Bavoráka z jámy, zřejmě skoro zasypa-
né studny. Musím vyrobit cosi podobného žebříku, aby
mohl Joachim vylézt na světlo boží. Vlastně, co na světlo,
ještě v noci ho musím dostat nahoru, jinak se tam zblázní
strachy a já také.

Nedaleko ode mne rostlo několik mladých stromků, asi
buky, ty mi dobře poslouží. Useknu je bovijákem a pak do
nich udělám zářezy a zapustím do nich krátké "šprušle",
podobně jako se staví srub. Dost náročný úkol ve dne,
natož v noci. Pak jsem si s hrůzou uvědomil, že u sebe ten
velký nůž nemám a že se budu muset vrátit k našemu biva-
ku na druhém nádvoří. Suše jsem polkl.

"Joachime, vydrž, musím si dojít pro nůž, abych ti mohl
udělat z té �oury schody do nebe," pokusil jsem se zavtip-
kovat. "Já ti fěžila, jenom mě tu nenechávat moc tloucho,
jinak já magor," zajíkl se a slyšel jsem, jak mu cvakají
zuby. Tady stačila jedna pohotová kamera a šikovný reži-
sér hororů by měl zaděláno na solidní

kasovní trhák. Vzdychl jsem a baterkou si posvítil do
míst, odkud jsem před chvíli přiběhl. Chtě, nechtě tam
musím. Zpět mi to trvalo podstatně déle a pořád jsem šmí-
roval po "cimbuří", zda neuvidím přízrak Bílé paní valdecké.
Jistě si to dovedete v útulném prostředí vašich domovů
představit. Švenkoval jsem baterkou do všech stran a če-
kal, kdy mi skočí na záda nějaké to strašidlo. Najednou
jsem stál před svým celtovým ložem. Zapla�bůh! Vrhnul
jsem se na bágl a bleskurychle z něho vydoloval památeční
"bovie knife", který mi kdysi na vojně vyrobil kamarád Jir-
ka Masný. Ale to už jsem jistě někde v předchozích kapito-
lách psal. Te� jsem tedy byl plně ozbrojen, v levé ruce zdroj
světla, v pravé svou mačetku a za pasem kol�ák. Už jsem
chtěl vyrazit, ale náhle padl můj pohled na Joachimovu
pušku. Nebudu ji tady přece nechávat, co kdyby se šikla,
prolétlo mi hlavou a tak jsem si tu hromovou hůl hodil na
záda. Ještě jedna technická poznámka, aby si odborníci
nemysleli, že čtenáře úmyslně houpu. Já těmhle loveckým
flintám vůbec nerozumím, měl jsem podobnou v ruce pouze
dvakrát ( z toho jednou na Silvestra) až třikrát, a to vždy
pod pečlivým dohledem přítele Jirky Schnejdera, vášnivé-
ho myslivce. Takže nyní musím upřesnit, že v kapitolce,
kde popisuji mé poněkud nekonveční seznámení s Joachi-
mem, jsem hovořil o jeho pušce jako o brokovnici, což mi
později cestou můj "němčour" vysvětlil, že je to nesmysl.
S brokovnicí na kance by šel leda sebevrah. Takže jeho

ručnice se zove kulobrok, což prý znamená, že pálí jak
broky, tak i kule. Asi to tak bude, nebudu toto téma dále
rozvádět.

Těžce ozbrojen jsem tedy škobrtal pustým, spoře měsíč-
ním svitem a mou baterkou tu a tam osvětleným, hradem
k té zpropadené díře, která věznila mého kamaráda.

"Už jsem tady, Joe, nechrň, zachvíli budeš nahoře,"
povzbuzoval jsem Bavoráka a odložil jeho kulobrok
na zem. "Já se tu skoro poprtěla," zakvílel mi Joachim v od-
pově�. No a pak se řekne, tvrdí Germáni. Kulový! Doufám,
že má dostatek náhradních slipů, ještě je asi bude potřebo-
vat. A to jsme teprve na začátku.

Dal jsem se do práce a bovijákem odsekl kousek nad zemí
dva mladé buky (nebo duby?). Baterku jsem přitom držel
v zubech. Stromky jsem pak zbavil nožem přebytečných
větviček a začal do nyní již holých kůlků vysekávat žlábky
pro příčky. Dělal jsem je jako takové trojúhelníkové zářezy
směrem dolů do hlouby "klacků", aby tam špricle pak drže-
ly, ale zase ne tak, abych je příliš zeslabil. Jenže ono se to
lépe píše než koná, takže jsem si o výsledku své noční prá-
ce nedělal příliš iluzí. Hlavně, aby po mém výtvoru vylezl
tlouštík nahoru. Stejně to bude žebřík na jedno použití.
Problém to i tak úplně nevyřeší, protože díra je, jak
už jsem uvedl, odhadem maximálně čtyři metry hluboká
a moje "štafle" mají na výšku tak dva metry. Joachim měří
asi 1.75 m, takže se zvednutýma rukama dosáhne snad na
okraj jámy. Čili to bude především na mně, abych ho z té
pekelné díry vytáhl pěkně za "flígr". Vůbec jsem se na to
netěšil, to se vám tedy přiznám bez mučení. Moje záda tuto
noc zkusí, jako už dlouho ne.

"Fasek, neopustila ty mě, seš ty taty ?" zaječel opět Joa-
chim, až jsem nadskočil úlekem.

"Ale to víš, že jsem nikam neutekl. Mám si snad zpívat,
abys byl v klídku? Vyrábím ti žebřík, abys mohl to svý sádlo
dostat zase nahoru do bezpečí?" "Was is das satlo?" chtěl
vědět zvídavý Němčík. "Hele, te� mě neruš, jinak tě tam
nechám a půjdu randit s Bílou paní!" pohrozil jsem mu.
A� si vezme doma slovník a najde si to.

Jakmile Joachim zaslechl jméno strašidla, které jej údaj-
ně honilo a posléze i svrhlo do jeho prozatimního vězení,
přestal vyvádět, jenom jsem zaslechl, jak si dole cosi brblá
svou mateřštinou.

Uběhla dobře hodina, než jsem spáchal jakousi naprosto
šílenou konstrukci, s níž bych určitě žádnou polytechnic-
kou soutěž nevyhrál. K tomu však nebyl žebř určený,
úplně postačí, když vydrží nápor Joachimova metráčku
a pomůže mu na čerstvý luft.

"Joe, jsem hotov, te� ti tam ty šraňky spustím, ty si je
dole pořádně zapřeš a pomalu, opakuji pomalu a opatrně,
začneš lézt nahoru," zdůrazňoval jsem šetrné zacházení
s mým výtvorem. Jak jsem řekl, tak jsem i začal konat.
Popadl jsem neumělý žebřík a začal ho soukat do tmavé
hlubiny.

"Mám cho, už ho téržím," zajásal náhle Joachim a úplně
mi vyrval ty dubové či bukové klacky z rukou. Jen tak,
tak, že jsem nespadl po hlavě k němu dolů.

(pokračování na str. 11)
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"Dávej přece bacha, přece nechceš, aby tam zetlely kosti
nás obou," zahromoval jsem a mácháním rukou držel ba-
lanc v uctivé vzdálenosti od nebezpečného otvoru.

"Promiň, Fasek, já se nemochu točkala, až fylezla fen
z tý tíra od maus," zaznělo omluvně z podzemí a pak jsem
uslyšel, jak Joachim tiše supí a mé chůdy začaly sténat pod
náporem jeho bohatýrského tělíčka. Svítil jsem mu na ces-
tu baterkou a občas jsem šlehl pohledem na cimbuří. Přeci-
jenom nejsem proti bytostem z onoho světa tak imunní
a nemusím je mít nablízku. Zdi však byly naštěstí stále
ve tmě a kdoví co mého kamaráda honilo. Nejspíš bych
řekl, že vlastní větry. Ale, abych mu nekřivdil, vždy� i já
tam před hodinou zahlédl cosi podivného, bílého...

"Fasek, tál já nemochla," vytrhl mě Joachim ze zamyšle-
ní. Rychle jsem na něj zablikal světlem a zjistil, že par�ák
stojí na poslední šprušli a prstíky jako buřtíky zoufale
zatíná do kamitého okraje díry.

"Vydrž, Joe, hned tě odtu� vytáhnu jako jezevce z nory,"
přiskočil jsem k jámě a podal mu ruku. Druhou jsem ho
popadl zezadu za flígr a tahal jej jako topící se kotě. Tedy,
řeknu vám, takhle jsem se nadřel naposledy při stěhování
piana s panceřovou deskou.

"Hernajs, snaž se trochu, ty Švábe," cedil jsem skrze zuby
a dřel toho adepta sumo ze všech sil k sobě nahoru. Te�
do nás drcnout třeba jen mravenec, tak letíme dolů oba
a nikdo nás už nezachrání. No, připouštím, že přeháním,
ale bylo by to nepříjemné.

Mohlo to trvat pět minut, možná i déle a Joachim se ko-
nečně rozplácl více široký než dlouhý vedle mne. Leželi
jsme na chladné zemi a funěli námahou. Naše hrudě se
zvedaly jako měchy a adrenalin měl v tepnách hlavní slo-
vo. Byl jsem upřímně rád, že to máme za sebou a že jsem to
dokázal. Pozvedl jsem se na lokti a chtěje prohodit něco
povzbuzujícího, ztuhnul jsem děsem. Přímo nad našimi
hlavami, ve výšce zhruba deseti metrů, na obvodové zdi
paláce, vlál bílý háv a přísahal bych, že vidím i nejasné
obrysy postavy.

"Kurva, Joe, vidíš to co já," vyjekl jsem a ukázal třesoucí
se rukou nad sebe. Joachim se nebývale čiperně překulil
na všechny čtyři a třeštil zraky k nebi.

"To být ono, bílá pfaní, ona mě přettím, honit. Mein
Gott," slyšel jsem, jak mu znovu naprosto negermánsky
cvakají zuby. Bál jsem se stejně jako on, ale pojednou
do mně vjel vztek a pravačka tasila zpoza pasu kolt, jako
někde na prašné ulici Divokého západu.

"Strašit nás nebudeš, prašivko," zuřil jsem a jako napro-
stý a směšný blb, namířil na ten bělostný přízrak, natáhl
kohoutek a zmáčkl spouš�. Ozvala se rána, jako prásknutí
bičem a automaticky jsem vše zopakoval. Nocí se nesla
ozvěna obou ran, když vedle mně náhle vybouchla mina.
Alespoň jsem měl v první chvíli ten dojem a skoro mě to
posadilo znovu na zem. Sklouzl jsem pohledem vpravo a on
tam vibruje na nejistých nožkách Joachim s ještě kouřící
flintou v ruce. Ztrhla ho zřejmě "válečná vřava" a patrně se
v něm konečně probudily geny jeho dávných bojovných
předků. Vzpomněl jsem si rázem na ty budovy naproti přes
silnici a zadoufal, že tam nesedí nějaký noční hlídač.

Nebe náhle zastřel velký mrak a nám to připadalo jako
zlé znamení. Kdo to kdy také viděl, útočit na strašidla
střelnými zbraněmi. Naštěstí trvalo zatmění pouhou chvil-
ku, kterou jsme i tak projektali v očekávání věcí příštích

a dlaně jsem měl zpocené jako před maturitou. Joachim na
tom nebyl lépe, ale předpokládal jsem, že má v pušce ještě
jednu patronu. I když, proti Bílé paní by nám asi byla
prdlajs platná. Neslyšel jsem nikdy sice o tom, že by byl
tento druh strašidel až tak agresívní, ale co o tom pouhý
smrtelník může vědět.

Bílá paní, pokud to tedy byla ona, utrpěla naší palbou
a především kulí z kamarádova kanonu, nebývalou újmu.
Vlastně on pálil zrovna broky a i z našeho místa bylo
vidět, že bílý hábit je rozervaný, jako, no jako po zásahu
broky.

"Joe, tys jí trefil," jásal jsem, i když jsem v tuto chvíli
ještě nevěděl, zda je to dobře nebo špatně. Strhla mě však
jakási "lovecká" vášeň. Ta ale brzy pominula a oba jsme
zůstali stát s bouchačkami ve vibrujících rukou a zírali
nahoru na ze�. Jistě si to, vážení přátelé a čtenáři, umíte
představit. Starý, tajuplný a opuštěný hrad, v divoké kra-
jině, kam živáček hned tak nezabloudí a nadto v hluboké
noci a ohrožováni strašidlem. Naprosto smrtící kombina-
ce, kterou jsem do současné doby znal pouze z akčních fil-
mů a dobrodružných knížek. Toto však byla setsakra holá
skutečnost, z níž by se jistě osypali i ti, jinak naprosto
neprůstřelní, nehořlaví ani neinzultovatelní (zkrátka, že
jim nikde neumí dát do držky) filmoví frajeři a nebojsové.

Bílá paní se však zatím k žádné odvetě za naši ničemnou
kanonádu neměla a její světlý pláš� práskal pod nápory
větru jako šlehání biče.

"Ty, Joachime, není to nějaký divný? Proč nás ještě ne-
rozsápala. Vždy� už to mohla desetkrát udělat!" pomalu
jsem zasunul pojistku revolveru před úderník a zasunul
kolt za pas.

"Asi my tu pfaní otpálit, ona kaput," Joachim sklonil
svou medvědobijku a rovněž se znatelně uvolnil. Nešlo to
přeslechnout a tak jsem od něj štítivě ustoupil.

"Pardón," zatvářil se provinile," to jak ta stres mě pustila."
"To dycky musíš prdět, když vystřelíš z toho tvýho kanó-

nu? Pak tedy lituju ty chudáky kance. Ani je nemusíš trefit
a stejně chcípnou. Na otravu bojovými plyny!"

(pokračová XIII. části příště)

Souboj s Bílou paní (pokračování)

(dokončení ze str. 10)
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

JUNIOR CUP
OBECNICE 2016
Dne 20. 8. 2016 se uskutečnil v Obecnici
III. ročník fotbalového turnaje mládeže
JUNIOR CUP Obecnice 2016, konaný
pod záštitou starosty obce Josefa Kara-
se. Jak jsem zmínil, konal se III. ročník, nicméně poprvé
se jednalo o turnaj dvou věkových kategorií a to o turnaj
mladších žáků a mladších přípravek. Hrálo se dle pravidel
příslušné věkové kategorie 18 minut hrubého času systé-
mem každý s každým. Turnaj se odehrál za nádherného
slunečného počasí a přihlížející diváci vytvářeli dětem ne-
zapomenutelnou atmosféru. Již od prvních utkání bylo
zřejmé, kdo bude patřit k favoritům turnaje. U žáků to byl
domácí tým Slavoje a u přípravek družstvo SK Březnice
1918.

MLADŠÍ ŽÁCI

Obecnice - Milín 3:0, Obecnice – Bohutín 1:0, Obecnice –
N. Knín 2:0, Obecnice – Pičín 3:0, Obecnice – Višňová 3:0,
Milín – Bohutín 1:2, Milín – N. Knín 0:3, Milín – Pičín 2:0,
Milín – Višňová 3:1, Bohutín – N. Knín 1:1, Bohutín – Pi-
čín 0:2, Bohutín – Višňová 3:0,  N. Knín – Pičín 3:0,
N. Knín – Višňová 2:0, Pičín – Višňová 4:0

pořadí Družstvo V R P Skóre Body
1. Slavoj Obecnice 5 0 0 12:0 15
2. SK Nový Knín 3 1 1 9:3 10
3. Litvan Bohutín 2 1 2 6:4 7
4. Sokol Pičín 2 0 3 6:8 6
5. Ligmet Milín 2 0 3 6:9 6
6. FC Višňová 0 0 5 1:15 0

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Obecnice – Milín 2:2, Obecnice – Bohutín 0:1, Obecnice –
Mirovice 1:1, Obecnice – Pičín 4:1, Obecnice – Březnice 0:7,
Milín – Bohutín 4:0, Milín – Mirovice 2:0, Milín – Pičín
4:1, Milín – Březnice 0:3, Bohutín – Mirovice 0:4, Bohutín
– Pičín 1:5, Bohutín – Březnice 0:12, Mirovice – Pičín 0:3,
Mirovice – Březnice 0:6, Pičín – Březnice 0:9

pořadí Družstvo V R P Skóre Body

1. SK Březnice 1918 5 0 0 37:0 15
2. Ligmet Milín 3 1 1 12:6 10
3. Sokol Pičín 2 0 3 10:18 6
4. Slavoj Obecnice 1 2 3 7:12 5
5. SK Mirovice 1 1 3 5:12 4
6. Litvan Bohutín 1 0 4 2:25 3
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Individuální ceny

Ml. žáci
Vojta Mařík (SK Nový Knín) – nejlepší střelec – 5 branek
Jiří Kotrouš (Litvan Bohutín) – brankář turnaje
Mára Roušal (Slavoj Obecnice) – hráč turnaje
Ml. přípravky
Radek Vácha (SK Březnice 1918) – nejlepší střelec –
12 branek
Verča Hamplová (Ligmet Milín) – brankářka turnaje
Mára Soukup (Slavoj Obecnice) – hráč turnaje
Zvláštní cenu získala Soňa Koryntová (FC Višňová)
za nasazení a entuziasmus v průběhu celého turnaje, kde
v nejednom souboji ukázala chlapcům, že je to skvělá
fotbalistka. Tímto děkuji Tomáši Pilíkovi za poskytnutý
dres, ze kterého měla Soňa obrovskou radost ☺.

SLAVOJ OBECNICE "A"

28. 8. TJ Slavoj Obecnice – TJ Ligmet Milín 0:5 (0:3)
Musil - Houžvička, Smrček, Noha, Kratochvíl P. - Pohořá-
lek, Boháč, Přibík, Hošna - Lilling, Sladký
Střídali: Petráň, Kadlec
První mistrovské utkání se nám ani trochu nepovedlo. Vše
začalo už před utkáním. Bohužel jsme se nesešli a proti
silnému družstvu z Milína jsme mnoho šancí neměli. První
půle byla otřesná. Šli jsme na hřiště s tím, že zápas nějak
odehrajeme a úplně jsme rezignovali na nějaký fotbal.
Do druhé půle nás přišel posílit Zdenda Petráň a naše hra
se trošku zlepšila. Nicméně se chci fanouškům Slavoje
za tento zápas omluvit a věřím, že už se tento exces nebude
opakovat.

3. 9. TJ Sedlice – TJ Slavoj Obecnice 3:4 (1:1)
branky: Přibík 2, Blaško, Škvára
Sladký - Ručka, Smrček, Houžvička, Uzel - Pohořálek,
Boháč, Přibík, Petráň - Hošna, Škvára...
Střídali: Kratochvíl P., Baško, Lilling, Kadlec, Musil
Druhé mistrovské utkání jsme nezačali vůbec špatně. Byli
jsme lepší na míči a hráli jsme pohledný fotbal. V 19’ Venca
Přibík ve středu hřiště zatáhl míč k vápnu a vystřelil krás-
nou střelu pod břevno 0:1. Následně jsme nevyužili tři
tutové šance a zákonitě přišel trest. Ve 31’ po nákopu hos-
tí za naši obranu jsme nezachytili náběh domácího útoční-
ka a ten překonal Ondru 1:1. Do druhé půle jsme chtěli
vlítnout na soupeře a rozhodnout. Bohužel jsme si v 58’
vsítili vlastní gól. Pája Kratochvíl chtěl odkopnout míč
z vápna a místo toho ho uklidil k naší levé tyči 2:1. Než
jsme tomu uvěřili, tak nám soupeř v 60’ uštědřil další
direkt. Hráč soupeře nevěděl co s míčem, tak vystřelil
z 30 metrů střelu do pravé šibenice naší branky 3:1. V této
chvíli jsme se začali hecovat a doslova jsme jezdili po zad-
ku. Jarda Boháč bojoval jak Gennaro Gattuso v nejlepších
letech a strhl tím ostatní. V 67’ vstřelil kontaktní branku
Venca Přibík a soupeř začal jen bránit. Náš tlak eskaloval
a v 80’ po centru z pravé strany uklidil hlavou míč do bran-
ky Tomáš Blaško 3:3. A to nebylo vše. V 86’ vystřelil tvr-
dou ránu z poza vápna Jarda Boháč, gólman soupeře míč
pouze vyrazil a Pé�a Škvára ho napálil pod víko 3:4.
Ukázali jsme charakter a dokázali zápas otočit. Doufám,
že na poslední půlhodinku dokážeme navázat v dalším
utkání.

Je na místě poděkovat partnerům a sponzorům, kteří
nám s turnajem pomohli finančními prostředky, ob-
čerstvením a nákupem cen.
Obci Obecnice, OFS Příbram, Firmě VERY goodies
CZ s.r.o., Firmě CJ IZOLACE s.r.o.
Dále bych chtěl poděkovat panu Oktábcovi za nafocení tur-
naje. Pánům Štěpánkům, panu Hylánovi a obecnickým
hasičům za poskytnuté stany. Rozhodčím, kteří si zaslouží
uznání za předvedené výkony a v neposlední řadě všem
rodičům obecnických nadějí, kteří se jakýmkoliv způsobem
na turnaji podíleli.

Závěrem vás chci pozvat na IV. ročník turnaje JUNIOR
CUP Obecnice 2017, který se bude konat 19. 8. 2017
na fotbalovém hřišti v Obecnici ☺

David Musil (pokračování na str. 14)
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SLAVOJ OBECNICE "A"

(dokončení ze str. 13)

1. Sparta Věšín 3 3 0 0 12:5 8
2. TJ Ligmet Milín o.s. B 3 2 0 1 15:5 7
3. SK Klučenice 3 2 0 1 12:5 5
4. TJ Sokol Narysov 2 1 0 1 7:2 4
5. TJ Sedlice 3 1 0 2 11:11 3
6. TJ Slavoj Obecnice 2 1 0 1 4:8 3
7. TJ Sokol Kamýk nV.B 3 1 0 2 10:16 3
8. FC Višňová B 3 1 0 2 5:17 3
9. TJ Sokol Rosovice B 2 0 0 2 3:10 0

MLADŠÍ ŽÁCI

3. 9. TJ Slavoj Obecnice – SK Litavan Bohutín 5:0
branky: Polák 2, Štamberk, Locker, Prokeš (3:0)
Matějka - Roušal M, Oktábec, Skierski, Novotný, Pergelt -
Roušal P., Srch, Ježek. Štamberk, Prokeš - Polák, Locker,
Kadlec
První mistrovské utkání jsme odehráli na domácím hřišti
proti šampionům minulé sezóny z Bohutína. Věděli jsme,
že nás čeká těžké utkání a nic jsme nechtěli nechat náho-
dě. Nechtěli jsme nechat soupeře hrát. Snažili jsme se
napadat vysokým agresivním presinkem a vyplatilo se.
Už v 5’ jsme presinkem získali míč a Kuba Polák nekom-
promisní ranou pod břevno skóroval 1:0. Než se bohutín-
ský probrali, dostali další dva nádherné góly. V 10’ se na
levé lajně uvolnil Lojza Locker a nádhernou dalekonosnou
střelou vymetl pavučiny v pravé šibenici 2:0. Hned o dvě
minuty později Jára Ježek s Lojzou Lockerem vytvořili na
rozehrávku soupeře obrovský tlak, získali míč a ten
do branky uklidil nabíhající Míša Štamberk 3:0. Do konce
poločasu jsme si vytvořili ještě několik slibných branko-
vých příležitostí, ale stav zůstal nezměněn. Ve druhé půli
byla hra vyrovnaná a šance byly na obou stranách. Něko-
likrát podrželi svoje družstva výborní brankáři. Skóre se
měnilo až ve 40’ po rohovém kopu. Lojza Locker nádher-
ným kopem našel na zadní tyči nebráněného Kubu Poláka
a ten hlavou zvýšil na 4:0. Následně jsme šli dvakrát sami
na branku soupeře, bohužel Tom Prokeš, ani Jára Ježek
své úniky nedotáhli do brankového konce. Ale mrzet nás
to nemuselo. V 50’ zahájil útok po pravém křídle Tomáš
Prokeš a poslal ostrý centr před branku soupeře. Ten si ve
skrumáži srazil bohutínský obránce do vlastní sítě 5:0.

Odehráli jsme velmi dobré utkání, kde jsme se prezentova-
li kombinačním křídelním fotbalem, aktivním agresivním
presinkem a obrovskou bojovností. Ukázali jsme, že jsme
na sezónu velmi dobře připravení.

5. 9. 1. FK Příbram – TJ Slavoj Obecnice 2:12 (2:6)
branky: Polák 4, Prokeš 3, Locker 2, Roušal P., Ježek,
Kadlec
Matějka – Roušal M., Oktábec, Skierski, Novotný, Pergelt
– Roušal P., Srch, Prokeš, Ježek, Locker – Polák, Kadlec
Druhé mistrovské utkání jsme odehráli za deštivého počasí
na hřišti 1. FK Příbram. Již v kabině jsme kluky nabádali
k aktivnímu pojetí hry. Zdůrazňovali jsme, že příbramští
fotbalisti jsou velmi dobře vybavení atleticky, a když jim
dáme prostor, jen stěží je budeme chytat. A první minuty
nám daly za pravdu. Bylo vidět, že hráči 1.FK Příbram
jsou malí rychlíci, kteří se nebojí hrát jeden na jednoho
a jsou silní v kombinační hře. Po jednom z útoků se dostali
domácí do vedení. Snažili jsme se kluky zklidnit a nabádat
je k naší křídelní hře. Zpočátku se nám to moc nedařilo,
přesto jsme brzy dokázali vyrovnat po individuálním prů-
niku Tomáše Prokeše. Troufnu si říct, že se hrál živelný
fotbal nahoru dolů a ten se musel přihlížejícím divákům
líbit. Zpočátku měli míč více na kopačkách domácí, ale to
se brzy změnilo. Jakmile začalo skóre narůstat, příbram-
ští fotbalisté přestali kombinovat a snažili se utkání otočit
individuálními akcemi. Ty, jako vždy, zastavoval výborný
Mára Roušal, a když už něco prošlo, byl Jon�a Matějka
v bráně bezchybný. Utkání bylo neskutečně fyzicky nároč-
né a kluci si zaslouží uznání a obdiv nejen za výsledek, ale
také za to, jak se na hřišti vydali. Příbramáci střídali kom-
pletní tři osmičky včetně brankářů a naši borci to udýcha-
li ve 13 hráčích. Jsem na kluky pyšný. ☺

9. 9. TJ Tochovice – TJ Slavoj Obecnice 0:12 (0:8)
branky: Polák 3, Prokeš 2, Locker 2,Roušal P. 2, Štam-
berk, Ježek, Matějka
Matějka - Roušal M., Oktábec, Skierski, Pergelt, Novotný
- Roušal P, Srch, Štamberk, Ježek, Prokeš - Locker, Polák,
Kadlec
Třetí mistrovské utkání jsme odehráli v Tochovicích.
Už při příchodu na stadion nás překvapilo malé hřiště,
které si na nás domácí připravili. Bylo jasné, že budeme
muset změnit naší křídelní hru, protože tady na ní nebyl
prostor. Hráli jsme míče do nohy, snažili se vykombinovat
soupeře a následně dát přihrávku do volného prostoro
do gólové příležitosti. V první půli se nám tato hra vícemé-
ně dařila a vytvořli jsme si mnoho brankových příležitostí.
Velkou starost nám dělal brankář soupeře, který vychytal
desítky vyložených šancí. Ve druhé půli nám tolik nevychá-
zela kombinace a soupeř nás začal více napadat. Všechno

(pokračování na str. 15)
Foto Miroslav Maršálek
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SLAVOJ Obecnice         FLORBAL – PFL

se hrálo na malém prostoru pod tlakem. Ale i tak si naši
borci dokázali poradit a rozdíl v kvalitě byl zřejmý. Mimo-
řádný výkon podal Mára Roušal na stoperu, který nejen
že soupeře nepustil do žádné vyložené šance, tak měl vý-
bornou rozehrávku, kde umě přenášel hru na volné spolu-
hráče. Jsem moc rád, že se kluci nesnížili na tomto malém
hřišti k nákopům na branku soupeře a snažili se ho vy-
kombinovat. Bylo moc hezké sledovat, jak se jim to daří. ☺

11. 9. TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál 2:0
branky: Roušal P., Srch (1:0)
Matějka - Roušal M., Skierski, Pergelt, Novotný - Roušal
P., Srch, Štamberk, Ježek, Prokeš - Polák, Hošek
Utkání proti Rožmitálu jsme odehráli v tropickém počasí.
Bohužel nám chyběli Lojza Locker, Sam Oktábec a Vojta
Kadlec, kteří odjeli na školu v přírodě a moc nám chyběli.

Stál proti nám velmi dobře fyzicky připravený soupeř
a musím říct, že jsme s jejich pohybem a tvrdostí měli pro-
blémy. První půli jsme začali velmi dobře. Pá�a Roušal
zatáhl míč z pravé strany k brance a krásnou střelou
v 9 skóroval 1:0. Vypadalo to, že soupeře přehrajeme, nic-
méně se bojovalo o každý kousek hřiště a do šancí jsme se
dostávali zřídka. Ve 20 se nám zranil Pá�a Roušal a od té
doby se vytratila naše fotbalovost. Tím neříkám, že se klu-
ci nesnažili a nenechali na hřišti všechno, ale kombinace
se moc nedařily. Ve druhé půli jsme tahali za kratší konec
provazu, naštěstí všechna nebezpečí rázně zastavovali
Mára Roušal s Jon�ou Matějkou. V 58 jsme vybojovali míč
ve středu hřiště a zmocnil se ho Má�a Srch, který krásnou
křižnou střelou zvýšil na 2:0 a o vítězi bylo rozhodnuto.
Kluci si sáhli až na dno sil, ale toto cenné vítězství za to
stálo :)

1. TJ Slavoj Obecnice 4 4 0 0 31:2 12
2. TJ Spartak Rožmitál p. Tř. 3 2 0 1 16:3 6
3. SK Litavan Bohutín 4 2 0 2 15:14 6
4. TJ Ligmet Milín o.s. 3 1 0 2 14:15 3
5. 1. FK Příbram, a.s. 2 1 0 1 11:15 3
6. TJ Tochovice 4 1 0 3 10:29 3
7. TJ Sokol Drahlín 2 0 0 2 1:20 0

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

30. 8. TJ Ligmet Milín – TJ Slavoj Obecnice 9:10
branky: Soukup 5, Švehla 4, Srch

6. 9. TJ Slavoj Obecnice – 1. FK Příbram 1:20
branka: Srch

14. 9. TJ Slavoj Obecnice – TJ Březnice 7:13

David Musil
člen výboru, vedoucí "A" mužstva,

trenér mladších žáků TJ Slavoj Obecnice

MLADŠÍ ŽÁCI

(dokončení ze str. 14)

Dne 3. září odpískali rozhodčí první buly PFL. Tým Slavoje
si na tu svoji musel počkat až do druhého dne, kdy nastou-
pil proti týmu Panthers Příbram. Již od první minuty byl
Slavoj bojovnější, což spolu s premiérou nováčka Řepíka
v bráně vedlo k výhře 9:2. Body: L. Stejskal 3+1, J. Neliba
2+2, P. Tobolič 1+2, P. Valach 1+1, L. Vohanka 1+1,
M. Stoklasa 1+0. Ten den čekal na Slavoj ještě jeden zápas,
a to proti týmu, který ho minulou sezonu vyřadil z play-off,
Hunters Příbram. Ani v tomto zápase nechybělo plné na-
sazení všech hráčů. Bohužel štěstí při zakončování stálo
na straně soupeře, a proto po vcelku vyrovnaném zápase
se musel Slavoj smířit s prohrou 2:5. Body: M. Stoklasa
2+0, P. Tobolič 0+1, Z. Karnoš 0+1.
Po čtrnáctidenním odpočinku nastoupili hráči Slavoje
Bečánov proti Florbal Sedlčany (v minulé sezóně bronzový
tým Tatran Sedlčany). Se soupeřem vedl velmi vyrovnaný
zápas. Góly padaly střídavě na obou stranách a bylo se
opravdu na co dívat. Soupeř však lépe zvládl závěr, kdy
55 vteřin před koncem vstřelil rozhodující gól na 5:6.
Body: M. Stoklasa 3+0, Z. Karnoš 1+3, J. Neliba 0+2,

L. Stejskal 1+0. Druhý zápas soboty 17. září se do historie
Slavoje zapsal jako debakl. Hráči Slavoje i přes snahu
stíhat soupeři, hru s týmem FbK 2015 nezvládli a prohráli
vysoko 5:17. Body: J. Neliba 3+0, L. Stejskal 2+1, P. Stei-
ner 0+1.
Ve složení týmu proběhlo několik změn. Tomáš Rozsypal
odešel do Brdského Wentylu. Tímto mu Slavoj děkuje
a přeje hodně štěstí v novém týmu. Libor Vohanka bude
do konce této sezóny hostovat v týmu FC Křižák. Slavoj
naopak posílí univerzální hráč Petr Svoboda, který má
s hrou velké zkušenosti.
Dosud Slavoj velmi postrádal podporu fanoušků. Určitě se
bude na co dívat, proto nás přij�te podpořit v dalších zápa-
sech. Hejá Slavoj!
24. 9. od 14.00 h. Brdskej Wentyl, od 17.00 h. Lišáci PB
1. 10. od 10.00 h. Kentauři NK, od 12.00 h. Fbc Mobydicks
16. 10. od 12.00 h. SK Alien Černošice, od 16.00 h. Paler-
mo Příbram
23. 10. od 12.00 h. FbK Milín, od 16.00 h. Green Bottles

LK
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Představujeme sport zvaný BIKROS – BMX a obecnické borce
Bikros vznikl koncem šedesátých let minulého století

v Kalifornii a USA je tím pádem kolébkou tohoto sportu.
Do naší země se dostal bikros poprvé v roce 1984 a ihned
se těšil ohromné popularitě. V současnosti se bikros začí-
ná po porevolučním úpadku opět dostávat do masivnějších
čísel v členské základně a počet licencí se u nás blíží k číslu
500. Hlavní a nejdůležitější zprávou pro bikros z poslední
doby je především to, že se stal olympijskou disciplínou,
a to od roku 2008. Bikros je individuální sport, při němž
závodí skupina jezdců mezi sebou na speciálně upravených
tratích, zhruba 400 metrů dlouhých s řadou skoků. Celá
tra� je většinou vystavěna na poměrně malé ploše a mezi
startem a cílem je jen malý výškový rozdíl. Rozhodující
je zde rychlost, výbušnost, ale také cit pro kolo při dlou-
hých letech na velkých skocích. Ale taky drzost v bojích
po startu a v zatáčkách. Základem každé bikrosové tratě
je startovní pahorek se startovní rampou, která vypustí
na tra� vždy osm jezdců, kteří mezi sebou bojují o postup
do dalších částí závodu. Skoky jsou dělané z hlíny a jako
vrchní povrch bývá nejvíce používána šotolina. Závody
jsou díky velké rychlosti a technické náročnosti atraktiv-
ní pro diváky, ale při četných kolizích také mnohokrát
bolestivé pro jezdce. Proto vozí jezdci povinnou výbavu
v podobě přilby, rukavic, dresu s dlouhým rukávem a dlou-
hými kalhotami. Mnozí pak doplňují svoji výstroj o chrá-
niče kolen, loktů a páteře.

(Z čl. R. Živného, více bikros.cz)

V naší obci máme úspěšné závodníky, kteří se tomuto
sportu věnují. Tomáš, Lukáš a Kryštof Kadlecovi mají
za sebou již pár pohárových úspěchů za BMX klub Nižbor.
Táta Tomáš i kluci Kadlecovi závodí v Českém poháru
BMX 2016 a je vidět, že tvrdý trénink, dřina i jejich chu�
bojovat o nejlepší umístění s sebou nese i vynikající úspě-
chy. I při účasti velkého počtu závodníků se umís�ují
na předních místech. Je to vidět na umístění v posledním
závodu ČP BMX. i na celkovém umístění v poháru. Tak
přejeme hodně štěstí a síly do dalších závodů!

red. bs

Český pohár BMX 10 a memoriál Tomáše Peška,
Pardubice 11. 9. 2016
Kateg. B7/8 Kryštof Kadlec 13. místo
Kateg. Cruiser Tomáš Kadlec 8. místo
Kateg. B9/10 Lukáš Kadlec 5. místo

Český pohár 2016 - výsledky po 10. závodě
Kryštof Kadlec 9. místo Kateg. B7/8
Lukáš Kadlec 3. místo Kateg. B9/10
Tomáš Kadlec 5. místo Kateg. Cruiser


