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Minulý týden jsem se při cestě domů zastavil nad Obecnicí a obdivně sledoval krásný brdský barevný podzim.
Už jsem mnohokrát popisoval své pocity, které prožívám v při tom našem dědím podzimu. Mísí se ve mně
trochu melancholie, trochu vnitřního uklidnění.
Pokaždé mě v této době chytá touha vyrazit někam ven,
do přírody do lesů. Popadlo mě to i letos, vydal jsem se
sám na podbrdský Olymp - na Plešivec. Hned po vystoupení z vlaku jsem odvážně pospíchal přes louky
k Litavce. K té naší říčce, ke které se vracím celý život
a už jako malý skautík jsem se s kamarády pokoušel
najít její pramen. Došli jsme tehdy po potoce jen
do Lázu. Až na nedávném krásném vandru se mi přání
z dětství splnilo a s kamarádem jsme jeden z pramenů
nalezli. Vrátil jsem se k Litavce i tentokrát. Pod Běřínem stojí železný most, na něm jsem se zastavil a koukal na hladinu, jak klidně plyne kamsi do světa. Pohupovaly se na ní různobarevné listy, které s sebou nesly
po proudu pravou podzimní náladu. Napadlo mě poslat
na některém vzkaz svým kamarádům, těm, kteří chodí
po lesích kdesi v trempských nebeských výšinách.
Určitě se tam také mezi kopci proplétá nějaká nebeská
Litavka. Zvedl jsem jeden z listů, který mi ležel u nohou a našeptal na něj, že se nám hodně po kamarádech
stýská, a se přijdou někdy za námi k ohni podívat.

Pustil jsem list do proudu a chvíli za ním v myšlenkách
pohlížel. Poté jsem si povzdychl a vyrazil do kopců.
Natrhal jsem si po cestě pár šípků, listí z jahod a ostružin. Je dost chladno, udělám si čajík. Kemp na Plešivci
byl podzimně tichý a zachmuřený a nikde nikdo. Rozsvítil jsem ještě těm našim klukům svíčku, když už jsou
Dušičky, dopil čaj a kráčel po trempských kempech
pomalu na vlak do Lochovic. Jak tak kráčím v zamyšlení, zvedl jsem pojednou zrak z kamenité cesty před
sebou. Fuj, lekl jsem se, vykřikl a vyvalil oči. Přede
mnou stál vlk. Celý jsem zkoprněl, vlk také ztuhnul.
Koukal přímo na mne, ale nevrčel. Začal jsem na něj
hovořit klidným hlasem: „Neboj se, já ti nic neudělám,
já se také nebojím a hlavně kamaráde koukni, já nejsem
Karkulka.“ Vlk zastříhal ušima, otevřel tlamu, jako by
chtěl říci, že ví, otočil se a odběhl. Ovšem zezadu vypadal jako šedivý vlčák a za zatáčkou už seděl u nohy svého pána. Ale fakt zepředu vypadal jako vlk. Když jsem
docházel po silnici do Lochovic, dojela mne mladá maminka s kočárkem. Asi při pohledu na moji pajdající pokroucenou postavu zavolala: „Nepotřebujete pane svést
kousek v kočárku?“ Usmál jsem se pod vousy, otočil se
a... tam stála u kočárku Karkulka. Ale to už je děti jiná
pohádka, taková brdská dědí podzimní.
bs

PROGRAM:

Zveme vás na

Rozsvícení vánočního stromu,

zahájení adventu

prodej vánočních svícnů apod.,

v neděli

27. 11. 2016

v 17 hodin na návsi
u vánočního stromu
v Obecnici

vánoční hra Narození Krista
v podání Divadelního spolku Skalka,
přesun na hřiště
a vypouštění balonků štěstí.
Srdečně zvou organizátoři.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

SEDMNÁCTÝ LISTOPAD

Usnesení č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva
obce Obecnice konaného dne 31. října 2016

Každý rok píšu
pár řádek k tomuhle výročí, letos poprvé s pocitem nejistoty. Ne z toho,
čím je 17. listopad
1989, v tom mám
jasno. Ale nevím, kam povede (a nejen v naší společnosti)
současná obliba „hrubého pytle“, na který ani nejde dát
hrubá záplata, protože to už by překročilo všechny myslitelné meze slušnosti. Kam až to může dojít, nebo kam až to
necháme dojít a přestane mám být jedno, když někdo lže,
uráží ostatní a zákony jsou mu pro smích? Trochu naděje
dává rozhovor pana Horáčka v Lidových novinách 12. listopadu. Dovolte mi krátký úryvek: „Jsem akademik a vážím si pravdy a faktů. Nebudu jiný. Pokud mi někdo řekne,
a lžu, a začnu před lidmi žonglovat anebo vyprávět veselé
historky z natáčení, neudělám to. Chci mít pevný a pravdivý základ. Chci, aby lidé věděli, s čím na Hrad mířím. Možná
to bude důvodem mé prohry, ale víte, já mám radši hezké
prohry nežli ošklivé výhry.“ Kéž to promluví i do vašich
srdcí.
Evas.

Přítomno 14, omluven 1, hosté 12
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje předložený program zasedání. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 2a: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Jana Zelenku a Milana Strniště. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 2b: Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Václav Vohradský a Naděžda Soukupová. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO ze dne 26. 9. 2016.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo bere na vědomí informace
starosty.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci
o rozpočtových opatřeních č. 8/2016 a 9/2016.
Usnesení č. 6a: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje
sloučení Mateřské školy a školní jídelny Obecnice s Masarykovou základní školou Obecnice od 1. 1. 2017. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 6b: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje
zrušení Mateřské školy a školní jídelny Obecnice ke dni
31. 12. 2016. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 6c: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje název přejímající organizace – Masarykova základní škola
a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace. Hlasování: pro14
Usnesení č. 6d: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje přechod veškerých práv a závazků z Mateřské školy a školní
jídelny Obecnice na Masarykovu základní školu a mateřskou školu Obecnice, příspěvkovou organizaci. Hlasování:
pro 14
Usnesení č. 6e: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje zřizovací listinu Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace z jednání školské rady.
Usnesení č. 8a: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje a směny části pozemku parc. č. 927/19 v k.ú.
Obecnice. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 8b: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 349/2
v k.ú. Oseč. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí souhlasy a nesouhlasy členů zastupitelstva s poskytnutím e-milových adres.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje stanovy Svazku obcí Podbrdského regionu. Hlasování: pro 14
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informaci o připomínkách občanů Oseče a návrhu jejich
řešení.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést
stavbu. Hlasování: pro: 14
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje
vybudování komunitního centra v budově fary a podání
žádosti o dotaci na jeho vybudování.Hlasování: pro: 14
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí žádost o zařazení pozemků do ÚP obce.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze.
Zapsali: Václav Vohradský, Naděžda Soukupová

OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
Někteří z nás si toho všimli, někteří nikoli. A čeho?
Dne 18. října tohoto roku se v prostorách Zámečku v Příbrami, konalo slavnostní předávání pamětních medailí
u příležitosti 800 let založení města Příbrami. Mezi sedmnácti oceněnými osobnostmi byl i náš spoluobčan, vrchní
inspektor Obvodního oddělení Policie ČR - Martin Jarolímek. Medaili obdržel za dlouholetou práci u Policie České
republiky a za úspěšné zpracování nejzávažnějších případů, kterými se policejní oddělení zabývá. Rád bych touto
cestou Martinovi poděkoval za jeho nelehkou práci, kterou
bezesporu práce u policie je. Jsem rád, že máme mezi sebou
člověka, kterému se toto ocenění dostalo. Martin si zaslouží naše poděkování nejen za práci u policie, ale i za jeho
pravidelné příspěvky do našeho Obecnického zpravodaje.
Jeho články pod názvem „Střípky z mého vandrbuchu“
jsou velice zajímavé a čtenářům zpravodaje poutavým způsobem odhalují zákoutí, stavby či oblasti naší republiky,
ve spojitosti s jejich historií a současností, o kterých mnozí
z nás ani nevědí a nebo jsou z různých důvodů opomíjené.
Nezbývá než si přát, aby Martinovi nevypršela inspirace
pro jeho články.
Závěrem ještě jednou blahopřání k jeho ocenění a poděkování za práci, kterou u policie vykonává ve prospěch nás
všech.
Josef Karas
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Projekt „Rozšíření dětského hřiště na zahradě MŠ
Obecnice“ byl realizován za příspění prostředků státního rozpočtu ČR, z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.
Otevření rozšířeného dětského hřiště 17. 11. 2016

INZERCE
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Měsíc rychle odvál podzimní vítr, a tak vám přiblížím události, které se u nás udály.
Mnoho z vás určitě registrovalo v úterý 18. září, že se
nám v 23:41 rozezněla siréna. Tímto zařízením jsme byli
svoláni na požár v Obecnici. Konkrétně to byl požár zahradního domku u pí Škodové. Náš výjezd byl hodně rychlý a po příjezdu na místo události jsme nechali přehodnotit
stupeň požáru, protože oheň se už šplhal do korun stromů
na pahorku. Naštěstí se brzkým zásahem z mnoha míst
podařilo rychle oheň lokalizovat. Během hašení samotného
stavení bylo oznámeno, že v budově se nacházejí plynové
lahve – bylo je tedy nutné co nejrychleji najít a zabezpečit,
aby nedošlo k výbuchu. Poté se mohlo stavení bezpečně
dohasit. Pro naše hasiče ale uhašením ohně výjezd nekončil. Do rána se muselo hlídat, aby se požářiště dostatečně
dochladilo. Rozdělili jsme se tedy na dvě party, kde ze začátku byli lidé, kteří museli do zaměstnání. Okolo páté
hodiny ranní je tedy někteří vystřídali. Během hlídání se
naštěstí nic zvláštního nestalo, a tak jsme mohli okolo deváté hodiny vrátit techniku do hasičské zbrojnice a jít se
vyspat. Všem zúčastněným patří veliké poděkování.
Zbytek měsíce byl naštěstí v poklidu, i tak jste naše kluky mohli vidět v sobotu 5. října, jak projíždí po Obecnici.
Byli jsme p. starostou požádáni, abychom před zimou
zkontrolovali riziková místa kanalizace. Naštěstí to bylo
vše v pořádku, a tak jsme se mohli brzo vrátit domů.
Posléze bych přidal příspěvek ohledně tolik diskutovaného tématu – povinné kontroly kotlů:
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12.
2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“).
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně
ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu (běžné domovní
kotle), povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení
§ 41 odst.15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Majitelé malých kamen do 10 kW (krbová kamna, i ta
s výměníkem pro ohřev vody do radiátorů), kuchyňských
kamen - sporák, kamínka typu Petry atd.se tato povinnost
nevztahuje. Které kotle podléhají povinné kontrole
od roku 2016? Pokud máte kotel na tuhá paliva, jehož příkon je 10 až 300 kW, napojený na teplovodní soustavu, jste
povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly
vašeho kotle.
Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle? Kontrolu
je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách
nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je
průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci
kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
(seznam není pravidelně aktualizován), který je uveden
na webových stránkách Hospodářské komory. Oprávněná
osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno

- název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné
(proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění. Seznam
oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze též získat u jednotlivých
výrobců kotlů na jejich webových stránkách. Kdo může
provést kontrolu kotle od neznámého výrobce? Kontrolu
těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem,
pokud jsou konstrukčně podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem.
Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce
roku 2016 na obecní úřad? Doklady o provedené kontrole
kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat pro
případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Co se stane, pokud na výzvu obce s rozšířenou působností nepředložím protokol o kontrole?
Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu
do výše 20.000 Kč. Právnické osobě a fyzické podnikající
osobě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 50.000 Kč.
Jak zjistím příkon mého kotle? Výkon kotle bývá uveden
na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v kcal. Pokud
již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu
a účinnosti najdete v návodu k instalaci a obsluze. Příkon
kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte
výkon kotle jeho účinností.
Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo
letošním roce povinnost zajistit provedení kontroly? Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy
i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.
Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu
kotle na tuhá paliva zprávu o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty?
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu
a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou dle zákona
o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona
o požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty,
pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor
kraje. Od začátku roku 2014 není možné prodávat kotle
první a druhé emisní třídy podle normy ČSN EN 303-5
a tyto kotle bude možné provozovat jen do roku 2022. Poté
bude nutné zakoupit kotel nový splňující 3. emisní třídu
(tj. kotel se jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 300 kW
splňující minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.).
Přehled nejdůležitějších změn: Leden 2014 - ukončení
prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2.
emisní třídy. Leden 2017 - povinnost předložit na základě
požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností revizi
domácího kotle na tuhá paliva (a následně co 2 roky). Leden 2018 - ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní
třídy. Září 2022 - od této doby už nebude možné provozovat
kotle nižších emisních tříd (klasické prohořívací a odhořívací kotle typ např. Viadrus Herkules U 26, Dakon FB
a další - splňující 1. a 2. emisní třídu). Domácnosti budou
muset prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky min.
3. emisní třídy. (Zdroj internet - článek Jaroslava Vrby)
Nakonec bych popřál vám všem hezký začátek adventního
času a přeji vám, a nás nemusíte potřebovat.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
HALLOWEEN ve škole
Dne 31. 10. 2016 proběhl v Masarykově základní škole
projekt „ Halloween ve škole“. Projektu se zúčastnili žáci
2. třídy pod vedením Mgr. Jany Pokorné, žáci 4. třídy pod
vedením paní učitelky Miloslavy Kotápišové a žáci 5. třídy
pod vedením Mgr. Evy Bízové. Většina zúčastněných byla
celý den ve strašidelných převlecích. Ani paní učitelky
nezůstaly pozadu a v převlecích čarodějnic připravovaly
žákům zajímavé úkoly.
Během tohoto dne se žáci seznámili s tradicemi a zvyky
oslav svátku Halloween a plnili oborové dovednosti, které
si pro ně vytyčili třídní učitelé. Žáci také měli možnost navštívit „Halloweenskou krčmu“, kterou pod vedením paní
učitelky Markéty Bajerové připravili žáci IX. třídy a zhlédnout krátké divadelní představení v anglickém jazyce
v podání žáků VIII. třídy.
Třetí vyučovací hodinu se v tělocvičně Masarykovy základní školy Obecnice konal „Halloweenský ples“. Žáci se
aktivně zapojili do rytmických a pohybových her, navíc se
seznámili se základy společenského chování. Dle mínění
učitelů i žáků se tato společná část projektového dne povedla. Děti se podílely na utváření příjemné atmosféry.
Očekávané cíle průřezového tématu Multikulturní výchovy se podařilo splnit.
Mgr. Eva Bízová

trých hochů. S velkým nadšením se zaposlouchali do úryvků z knihy „Dobrodružství v zemi nikoho“ a „Ztraceni
v čase“ od Petry Braunové. Společné čtení knížek bude probíhat rovněž v čase adventním. Na Mikuláše mezi děti přijde pan starosta Josef Karas a místostarosta Josef Hudeček. Přečtou nám pekelné či andělské příběhy. Pozvání
mezi děti přijala paní učitelka Marie Riegertová, Marcela
Peterková a další. Do akce se mohou zapojit taktéž rodiče,
kteří budou mít zájem přečíst dětem úryvek z nějaké knihy. V případě zájmu kontaktujte třídní učitele, vyučující
českého nebo anglického jazyka.
Pěkný adventní čas s knihou přejí učitelé a učitelky MZŠ
Obecnice.

„CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“
Dne 4. 11. 2016 jsme ve škole přivítali naši milou kolegyni
a paní učitelku Annu Kadlecovou. Paní učitelku jsme poprosili, zda by si v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“
připravila pro žáky II. a V. třídy čtení z nějaké pěkné knihy. Žáčci II. třídy se zaujetím poslouchali vyprávění a čtení
příběhu Markéty Zinerové „Linda, kočka zahradní“.
Dozvěděli se, co všechno způsobil příchod kočky Lindy
do rodiny. Paní učitelka měla pro děti připravenou i vtipnou básničku od Miloše Kratochvíla „Čtyři kočky“. Mile
nás překvapily děti, do školy si přinesly knížky, plyšáčky
a další věcičky, kde se objevují kočky, kocouři, koata.
Z přinesených knížek připravily výstavku. Na závěr příjemného dopoledne jsme si společně zazpívali kočičí písničky a protáhli ztuhlá těla při kočičí rozcvičce. Žáci V. třídy
se seznámili s dobrodružnou literaturou. S paní učitelkou
Kadlecovou se vydali na dobrodružnou cestu s partou bys-

Vycházejí

Obecnické úvodníky „podruhé“
Obecnické
úvodníky
„podruhé“

Bohouš Svoboda

Zájemci je seženou na
Obecním úřadě v Obecnici
nebo v knihovně
ve Spolkovém domě.
Vlastním nákladem vydal
Bohouš Svoboda,
krásné obrázky nakreslil
Petr Voříšek,
graficky upravila
Katka Stejskalová
a vytiskla Příbramská
tiskárna s. r. o., 113 stran,
cena 50 Kč.

INZERCE
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice
Halloweenský rej

Vyrábíme pro „Onkoláčky“

Dne 25. 10. 2016 proběhl v místní staročeské hospodě
Halloweenské rej. Dětičky přicházely ve strašidelných kostýmech a maskách na taneční parket, kde pro ně byly
nachystány soutěže a odměny. Děti si tak mohly vyzkoušet
například netopýří tanec, dýňový bowling a další soutěže
a nejen to. Celý rej byla totiž i diskotéka, tudíž jsme si
všichni zatrsali a pořádně si to užili. Děkuji všem, kteří mi
pomohli s přípravami a velký dík patří i panu Vlastovi Svobodovi za hudební doprovod a vlastně i moderování reje.
Myslím si, že se akce povedla a všichni byli spokojeni.

V pátek 11.11.2016 jsme vyráběli dekorace na Charitativní Vánoční jarmark pro děti trpící onkologickým onemocněním.

Z kroužku VŠEZNÁLEK
V kroužku Všeználek se nikdy nenudíme. Máme stále
hodně práce. Nejen, že jsme vyráběli dýně a podzimní
dekorace na halloweenský rej, ale také jsme kreslili strašidýlka do pohádkového lesa. Velmi pěkná práce byla nakreslit libovolnou formou dva obrázky – Čeho se bojím
a Co mám rád. Pozitivní obrázek si děti pečlivě uschovaly
a ten negativní, nebo-li bubáka, si odnesli domu, kde jej
spálili. A tím od sebe odrazily své noční můry. S dětmi jsme
byli vytvářet ozdoby z keramické hlíny, které jsme hned následující týden glazovali. Za mě úplně nejlepší kroužkový
den byl ten, kdy jsme se s dětmi ze školky přidali k družině
a šli s nimi na procházku na Octárnu. V prosinci se chystáme vyrobit několik vánočních přání a poslat jej do chráněných bydlení Nalžovického zámku.

Sobotní ruční dílny
Přednáška o brdských hradech
Ve Spolkovém domě jsme se dozvěděli i něco z historie...,
a to 20. 10., kdy proběhla přednáška O zapomenutých brdských hradech 4. Přednášel nám pan Jiří Schmidt. Přednáška byla velice zajímavá a přinesla mnoho tipů na výlet.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
31. 10. jsme odstartovali projekt „Celé Česko čte dětem“.
Při prvním společném čtení jsme si přečetli několik Strašidelných povídek.
Čteme všichni - děti
i rodiče. Při dalším
čtení jsme přečetli
několik příběhů
z knihy Kouzelných pohádek. Projektem chceme dosáhnout cíle, aby se
čtení stalo pro děti
zábavou.

Sobotní ruční dílny se budou konat v prosinci dne
17. 12. od 13 do 15 hodin. Budeme zdobit perníčky. Příspěvek činí 10 Kč / perníček.
Kristýna Strmisková

7

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Listopad 2016

STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Kde bydlela Popelka
Oblíbenou filmovou pohádku Tři oříšky pro Popelku,
natočenou v roce 1973 režisérem Václavem Vorlíčkem
s Libuškou Šafránkovou v hlavní roli zná nazpamě asi
každý z nás. Natáčela se na více místech, i v Německu,
a také na našem nejznámějším vodním hradě – Švihově.
Právě toto místo bylo filmovým sídlem hodné Popelky, zlé
macechy, nevlastní sestry Dory, čeledína Vincka a dalšího
služebnictva. Vnitřní nádvoří hradu se zde objevuje v mnoha scénách, např. hned v úvodní sekvenci pohádky, dále
při příjezdu královské návštěvy, pohybuje se zde i sám
princ a Popelka, a samozřejmě zkouška střevíčku probíhá
také na tomto nádvoří. Tvůrci a především filmoví architekti si toto místo pro potřeby natáčení výrazně upravili.
Dvůr získal například dřevěnou pavlač a i brána, kudy se
na nádvoří přijíždělo, byla dílem architektů. Pozdně gotický hrad Švihov s důmyslným vodním opevněním objevíme
v širokém údolí řeky Úhlavy, zhruba 10 km severně od Klatov. Jeden z nejmladších hradů u nás vybudoval Půta
Švihovský z Rýzmberka v letech 1480-1489. Po dokončení
hradu začal kolem něj budovat dva pásy opevnění s baštami. Ve stavbě pak pokračovali i jeho dva synové, kteří pozvali do Švihova významného architekta Benedikta Rieda.
Ve 2. polovině 16. století začal Švihov ztrácet na významu
nejen jako vojenská pevnost, ale i jako stálé panské sídlo.
V roce 1598 získali zdejší panství Černínové, kteří si hrad
podrželi až do roku 1945. Hradní objekty však měly namále, protože po skončení 30leté války se dostaly na seznam
hradů, které měly být z příkazu císaře Ferdinanda III. zbořeny, aby se v případě válečného konfliktu nemohly stát
opěrným bodem nepřátel. Černínové příkaz oddalovali jak
mohli a nakonec dosáhli toho, že byla zbořena jen část
vnějšího opevnění. Hradní paláce, kaple a zbylé bašty byly
pak upraveny na panské sýpky. V roce 1945 byl zchátralý
areál zabezpečen a postupně zrekonstruován, v roce 1952
byl pak zpřístupněn pro veřejnost. Jádrem hradu jsou dva
obytné paláce, severní a jižní, pětipatrová vstupní věž
a hradní kaple, zčásti zachovaná hradba s Červenou,
Bílou, Zelenou a Zlatou baštou. Pro návštěvníky jsou připraveny dva prohlídkové okruhy. První představuje historický a stavební vývoj hradu a druhý je věnován jeho hospodářskému a organizačnímu zázemí. Ve vstupní hale
je kopie náhrobku Půty Švihovského a rozměrná renesanční truhlová lavice s bohatým vyřezáváním. V hodovní
síni upoutá pozornost především stůl s nádherným nádobím a tapiserie s mytologickými a historickými náměty.
Snad nejkrásnějším prostorem je hradní kaple Panny
Marie s tribunou zdobenou heraldickými znaky a nástěnnou malbou boje sv. Jiří s drakem. Obdivuhodný je rovněž
taneční sál s renesančním kazetovým stropem, který pochází ze zrušeného zámku Dobrovice a v jehož středu si lze
prohlédnout výplně s erby Jindřicha z Valdštejna, majitele
tohoto zámku. Součástí prohlídky je i prostor zbrojnice
s unikátními hradebními puškami či středověké černé
kuchyně s původním nádobím. I naši předci si museli
po dobrém jídle odskočit, tudíž je zde k vidění i středověký
záchod neboli prevét (či jak průvodci s oblibou říkají
„výsernice“ ☺), vysunutý na krakorce před stěnu budovy,
aby byl jednoduše zajištěn odpad do hradního příkopu nebo
parkánu, kde se obvykle páslo domácí zvířectvo. Vrame se
však ještě ke staviteli a hradnímu pánovi Půtovi Švihovskému z Rýzmberka. Na jedné straně patřil mezi tehdejší
politické elity českého panství, byl velmi vzdělaný, nada-

ný, hovořil několika evropskými
jazyky, dokonce
ve velmi mladém
věku
zastával
úřad nejvyššího
sudího království, na druhou
stranu prý byl
krutý a tvrdý a
své poddané zatěžoval vysokými
daněmi, aby mohl
realizovat
nákladné a honosné
přestavby hradů,
zejména hrady
Švihov a Rabí vyžadovaly vysoké náklady. Zemřel náhle roku 1504 a není
divu, že poddaní tuto jeho smrt přivítali s úlevou. K Půtovi se váže několik pověstí. Jedna z nich říká, že nechtěl
dovolit jedné ze svých poddaných sňatek s mládencem z jiného panství. Dívka se ale svého milého nechtěla vzdát,
a proto šla za Půtovou ženou Bohunkou a prosila jí, aby se
u svého muže přimluvila. Když se to Půta dozvěděl, dostal
jeden ze svých záchvatů vzteku a nebohou dívku nechal
na hradě zaživa zazdít. Jenže když chtěl potrestat i svou
manželku, odnesl si ho prý čert do pekla, což dokazuje chybějící kus klenby a otvor ve stropě ložnice pána hradu.
Pověst dále praví, že díru nelze zazdít; druhého dne se vždy
znovu objeví. Klid Půtově duši může prý přinést jen Bohunka, která by však musela rozebrat celý hrad a materiál
odnést na místa, odkud pochází. Po prohlídce hradu a jeho
přilehlého okolí s vodními příkopy ještě doporučuji navštívit asi 2 km vzdálené pozůstatky hrádku Kokšín, vybudovaného na přelomu 15. a 16. století. Ten byl součástí
obranného sytému hradu Švihov. Měl chránit náhon, který tu z řeky odbočoval a napájel soustavu švihovských
vodních příkopů. Zachovaly se z něj asi 2 metry vysoké
zříceniny obdélné stavby. Dostanete se k němu po značených turistických cestách. Kde v pohádce bydlela Popelka
už víme. Ale kde se nachází zámek, na kterém sídlil princ,
jehož srdce Popelka s pomocí tří kouzelných oříšků nakonec získala? Ten byste našli nedaleko Dráž an ve spolkové
zemi Sasko - jedná se o zámek Moritzburg.
Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY •

Poslední věci člověka

Tohle snad trochu smutné téma se v poslední
době stále častěji objevuje v různých časopisech
a sdělovacích prostředcích. Připustíme-li, že smrt patří
k životu stejně jako narození, že v dobách našich babiček
a prababiček byla docela běžnou součástí rodinného života,
protože většina lidí umírala doma, generace žily pospolu,
lidé se zdaleka nedožívali tak vysokého věku a i malé děti
viděly, že člověk na svět přichází a zase z něho odchází,
nebude nám tohle povídání připadat tak nepatřičné.
Až naše „moderní“ doba přinesla, že se umírání a smrt přenesly za zdi nemocnic a bez ohledu na to, že většina z nás
by si přála odejít z tohoto světa obklopena svými blízkými,
málokomu se o opravdu splní. Podívejme se ale na poslední
věci člověka trochu prozaicky ze strany práva. Ochrana
osobnosti se nevztahuje jen na nás živé, ale i na tělo zemřelého člověka. Každý má právo rozhodnout, jak bude po
smrti naloženo s jeho tělem a jaký má být pohřeb. Nezanechá-li výslovné rozhodnutí, může to udělat kterákoliv blízká osoba. Není-li žádná, rozhodne o způsobu pohřbu obec,
kde člověk zemřel. Došlo-li k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí toto zařízení uložení lidských ostatků po dobu
48 hodin, pak již hradí náklady pozůstalí nebo obec, kde
došlo k úmrtí. Pokud po uplynutí 96 hodin žádná osoba
nesjedná pohřeb nebo nebyla -li zjištěna totožnost mrtvého
do jednoho týdne a žádný poskytovatel zdravotnických
služeb neprojeví zájem o využití lidských pozůstatků pro
potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, je povinna pohřbení zajistit obec, kde k úmrtí došlo.
Náklady na pohřeb hradí běžně rodina nebo přátelé zesnulého, nebo se hradí výdaje z jeho pozůstalosti. Nestačí-li
pozůstalost na krytí nákladů pohřbu, který si zesnulý
přál, musí být alespoň pohřben slušným způsobem dle
místních zvyklostí. Žádný zákon ceny v pohřebnictví nereguluje. Pohřebnictví se řadí mezi obory podnikání, ale je
zde přísně zakázána aktivní reklama. Příspěvek na pohřeb
je jednorázová dávka státní sociální podpory, nezávisí na

výši příjmu žadatele a je vyplácena tomu, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného
dítěte. Žadatel i zemřelá osoba musí mít trvalý pobyt
na území České republiky a výše pohřebného činí 5000 Kč.
Současná právní úprava umožňuje rodičům mrtvě narozeného novorozence, aby do 96 hodin rozhodli, zda chtějí dítě
pohřbít. Odmítnou-li pohřeb nebo se ve stanovené lhůtě
nevyjádří, provede nemocnice zpopelnění nebo pohřeb
do společné hrobky. Připravovaná novela o pohřebnictví by
měla lhůtu pro vyjádření prodloužit z 96 na 168 hodin.
Rodiče mají právo pohřbít mrtvě narozené dítě, ale ne potracený plod, přičemž hranice mezi nimi je 500 gramů
hmotnosti. Výše jmenovaná novela by měla změnit i toto
právo. Mrtvé tělo je nutné pohřbít v souladu se zákonem,
tedy do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném
pohřebišti, kterým se myslí účelové zařízení řeholních
řádů nebo kongregací, nikoliv naše zahrada nebo les.
Jinak je to s rozptylem popela, což zákon na libovolném
místě nezakazuje, ale musí být zachována pieta a nesmí
být ohroženo veřejné zdraví a pořádek. Při rozptylu na cizím pozemku musí vlastník pozemku vyslovit s rozptylem
souhlas. Také urnu s popelem mohou pozůstalí uložit na
libovolném místě při dodržení zásad piety a veřejného pořádku. Zaměstnaní pozůstalí mají nárok na dva dny volna
na zařízení pohřbu manžela, druha nebo dítěte a další den
na vlastní pohřeb. Jeden den volna se poskytuje na pohřeb
rodiče, sourozence , manžela sourozence nebo manžela
dítěte, na pohřeb vnuka , prarodiče, prarodiče manžela
či jiné osoby, která žila v době úmrtí s vámi ve společné
domácnost. Další den volna vám náleží při obstarávání
pohřbu výše jmenovaným osobám. Má-li vaše blízká osoba
a vy to štěstí, že se můžete spolu rozloučit, nezapomeňte
prosím na pět nejdůležitějších sdělení pro odcházející: „Mám
tě rád, děkuji ti, promiň, odpouštím ti, můžeš odejít.“
Upraveno podle článku Pacient a právo z časopisu Moje zdraví
Klid na duši všem přeje Drsvo.
11/2016.

AŽ SE SOPKY PROBUDÍ
Několik měsíců před zemětřesením v Itálii, které v říjnu
postihlo její střední oblast, vyšel v týdeníku Téma článek
„Až se sopky probudí“. Zhruba 20km od Říma se probouzí
k životu vulkanická oblast. Pod zemským povrchem se tam
docela rychle hromadí magma, což lze dovodit z toho, že za
posledních 200 000 let stoupl zdejší terén o 50 metrů. Podle
neúplných geologických dat se tato oblast budí zhruba každých 38 tisíc let. K poslednímu mohutnému výbuchu došlo
před 36 tisíci lety, takže teoreticky by měl být ještě nějaký
čas klid, ale seismologové přirovnávají sopečnou aktivitu
k chování sériového vraha. Intervaly jeho útoků se zkracují a podobně i erupční aktivita přichází dříve. Kdy k další sopečné erupci dojde a jak silná bude nevíme. Další seismologicky velmi aktivní oblast se nachází v Turecku
v oblasti tzv. severoanatolského zlomu, který prochází jen
dvacet kilometrů od čtrnáctimilionového hlavního města.
V deníku I Dnes vyšel nedávno článek „Pod Istambulem se
otevře zem“, který upozorňuje na to, že v posledních sedmdesáti letech zde proběhlo sedm velkých zemětřesení a každé se postupně posouvalo západním směrem a přibližovalo
k Istambulu a Turecká vláda dokonce před pěti lety začala
uvažovat o vybudování dvou nových měst a preventivní
evakuaci osob. Na Zemi je dnes několik supervulkánů, které v minulosti způsobily katastrofy globálních rozměrů.
Nejvíce je jich na území Severní Ameriky. Vědci varují

hlavně před oblastí Yellovwstonského národního parku,
kde se nachází supervulkán, který naposledy vybuchl před 640 000 lety a
podle geologů se probouzí
zhruba každých 600 tisíc let.
Masa rozžhaveného magmatu má v hloubce 8 km, ale někde
pouhé dva km, rozměry 80x40km a její posun směrem vzhůru dokumentuje to, že se za posledních 100 let v jedné oblasti
parku zvedla země o 70cm. Scénář po výbuchu by byl děsivý,
lávové proudy by spálily rychlostí asi 800km/hod vše v okruhu 130km, a celé Spojené Státy by pokryla několikametrová
vrstva popela. Sopečný popel tvoří ostré mikroskopické
úlomky, které po vdechnutí do plic vytvoří spolu s tekutinou
hmotu podobnou řídkému cementu a znemožní dýchání.
Popel a oxid siřičitý by zastínily slunce a teplota by se snížila až o 20 st.C. Vulkanická zima a sucho by trvaly několik
let a svět by se vrátil do doby kamenné.
Tedy jedno téma dnes temnější než druhé, ale už klepe
na dveře měsíc adventu, Ježíškova narození, vánočních
překvapení a radostí. Vstupte do něho s předsevzetím,
že sopky nesopky se nenecháte strhnout k úklidovému
a nákupnímu šílenství a užijete si předvánoční čas alespoň
trochu v klidu.
Evas
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA
(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodr užně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š astný (dnes BS)

Kapitola XIV. • Kontakt
Ráno jsem se probudil... Vlastně, jaké ráno, podle mých
hodinek bylo skoro dvanáct hodin. Ale asi se nám nikdo
nemůže divit, po takové naprosto šílené noci je to čas celkem adekvátní prožitým hrůzám. Mrknul jsem vedle
na Joachima, který ještě pochrupával a napadlo mne, co by
asi říkal tomu, kdybych vzal atrapu Bílé paní, která nám
tak dala co proto, narafičil mu jí před spacák a pak ještě
vystřelil z revolveru. Asi by rozhodně vyjel z "peřin" jako
ten kocour Tom z kresleného seriálu, jehož furt týrá ta
proradná myš Jerry. Jenže to nemůžu Joachimovi udělat.
Už jenom z toho důvodu, že než by dojela erzeta k Valdeku,
tak by zde mohl vydechnout naposled. A to je ještě otázka,
jestli bych se vůbec dovolal ze svého mobilu.
Proto jsem podobné myšlenky na kanadské žertíky zapudil, rozepnul spacák a začal s "oživujícími" cviky. Pár sérií
leh sedů na břicho, kliky a troška amatérské jogy, sestávající z kontrolovaného dýchání v pozici lotosového květu.
Tedy, spíše chabého pokusu o tento jogínský sed, nebo šlachy a třísla již nejsou dávno tak pružné jako za mlada.
Joachim se mezitím obrátil na druhý bok a cosi zakvílel
ze spaní. Asi znovu prožíval úprk před "Bílou paní". Nechal
jsem ho ještě dřímat a jal se připravovat o kus dále snídani. Můj malý plechový vařič na pevný líh se osvědčil, by to
není trampské a brzy v ešusu bublala voda na čaj. Namazal jsem pár chlebů paštikou a sýrem a šel zatřást Joachimem.
"Was is das?" zašprechtil na mě naprosto dezorientovaný
a poulil vyděšeně svá malá očka.
"Was is das, psí ocas," odpověděl jsem mu říkankou z dětských let, nebo mi to v hlavě tak nějak samo infantilně
sepnulo.
"Jaká psí focas ty žíkala, Fasek," konečně se můj malý
Němčourek probral a natáhl do chřípí vůni černého čaje
a české játrové paštiky.
"Tady jsem ti připravil pastu z psího ocasu, aby si nabral
po namáhavé noci opět sílu," podstrčil jsem mu pod nos
namazané chleby.
"Hund," dodal jsem, ale jak se německy řekne oháňka,
to jsem si již fakt nevzpomněl.
"Ty si tělala sranda, fi , já tópše znát játrofá paštéta,
já ji pokažtý kupfofala, ktyž přijet do Česko," uzemnil mě
Joachim a tak jsem musel sklapnout.
Pak již nic nerušilo naši pohodu klapajících čelistí a srkání vroucího čaje z koflíků.
"Morgen tělat snítani já," zdůraznil ještě Joe, proti čemuž
jsem neměl žádných námitek. Naopak, uvidíme, jaké
západní pochoutky skrývá jeho obří bágl.
Po snídani jsme učinili zadost hygieně, alespoň té základní,
na což padla umělomotná láhev dobré vody, jíž vykouzlil
Joachim. Kámoš se pak odkolébal fyzicky si ulevit kamsi
mimo mou přítomnost a já jsem jenom doufal, že zase někam nespadne. Když se odnikud v následujících minutách
neozýval jeho jekot o pomoc, usoudil jsem, že je vše v pořádku a rovněž jsem si našel intimní místečko. Co naděláte, tělo chce své.
V souladu se svým předsevzetím jsem poté uchopil "deník
výpravy" a jal se psát stručný záznam dosavadního průbě-

hu expedice "Brdský Yetti". Byl jsem asi v polovině, když se
Joachim vrátil a zvědavě mi nakukoval přes rameno. Krátce jsem mu tedy vysvětlil, že si zapisuji prožité příhody,
abych měl podklady pro svůj chystaný seriál do novin
a jemu se to strašně zalíbilo.
"Já butu také šrajbn do notes, abych pak sfá toprotružstfí protala v Tojčland do cajtung," prohlásil ten dobrý
Bavorák a jal se hledat v ruksaku zmíněný notes. Takže
jsme po chvíli drásali papír společně a kdyby nás někdo
pozoroval, tak si řekne, že tu snad dva sebevrazi sepisují
dopisy na rozloučenou.
Já vím, te si asi říkáte:" A nezapomněl jsi holenku
na něco? Ne nezapomněl, je mi jasné, že Joachimovi musím po pravdě říci, proč jsem se vlastně vydal do brdské
divočiny. Vždy ještě nebyl čas, abych se mu se vším svěřil.
"Ty, Joe, dlužím ti ještě ze včerejška vysvětlení, po čem
vlastně v Brdech pátrám," obrátil jsem se k němu s poměrně vážným obličejem a můj druh tázavě zvedl obočí. Rázem
přestal pohybovat propiskou po stránkách svého bloku
a doslova mi visel na rtech.
"Ehm, musíš mi ale slíbit, že když se ti něco nebude pozdávat, tak mi to řekneš do očí a pak se přátelsky rozejdeme, protože bych tě nechtěl mít později na svědomí!"
"Mein Gott, ty mě už nenapínala na skřipec a mlufila,"
Joachim samým vzrušením poposedl a zčervenal ve tváři.
A tak jsem tlouštíkovi ve zkratce vše vyklopil. Jak jsem
našel v lese pouzdro s deníčkem a novinovými výstřižky,
mé pátrání v archivu a v Obecnici a další podrobnosti.
(pokračování na str. 10)
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Joachim ani nedutal a jenom zpocenými dlaněmi svíral
svou "óberflintu". Občas pouze prohodil cosi jako "donrvetr", což je asi nadávka, kterou jsem už kdesi četl. Snad
ve Švejkovi, ale mohu se mýlit.
Když jsem skončil s "přehledem informací", tak se Bavorák, rozzářil jako přerostlá světluška, nadmul hru jako
páv a div, že nezačal ručkama tleskat.
"To být ale skfjelá, to být úplná super bomba. Já se stát
členem fýprava na Yetti a nemuset ani jeztila na Chimaláj!"
Skoro to vypadalo, že Joachim začne na nádvoří hradu
samou radostí tancovat. Pak se na mě vrhl a nadšeně mne
objal.
"Já jít natůrlich s tebou a už se moc těšila, jak fyprášila
Prtský Yetti na kožich," jásal ten dobrý muž, až se mu zelený klobouček traláček natřásal na kulaté hlavičce.
"Ale považ, Joe, bude to určitě nebezpečné, vždy jsem ti
přece říkal, že nejméně dva lidé v téhle věci zemřeli za podivných okolností?" snažil jsem se ještě zvyklat jeho rozhodnutí.
"Já se s tebou nebála ani tojfl a konečně já zažít
tobrotružstfí jako od Kchárl May, kterýcho já tak ráta
čítala," nenechal si Joachim vzít svou představu lovu
na Yettiho. Je fakt, že podobnou safari do exotických zemí
by musel draze platit a tady jí má vlastně zadarmo. Takže
jsem ho už dále nezrazoval a vzal na vědomí, že expedice

Brdský Yetti je definitivně dvoučlenná a mezinárodní.
Vzhledem k tomuto slavnostnímu okamžiku jsem vytáhl
fotoaparát a samospouš nás vycvakla u zdi hradu v hrdinských pózách s kvéry bojovně připravenými. Kdyby nás
"opičáci" te zahlédli, tak určitě zalezou do zemljanek po
partyzánech a nikdy už nevystrčí nos.
První den a noc jsme tedy měli za sebou a musím uznat,
že jsme se nenudili. Nejprve mě málem polapili četníci, pak
jsem byl skoro napumpován olovem z Joachimova kulobroku a nakonec, jako třešnička na dortu, noční "bitva"
s iluzorní Bílou paní. Skoro bych byl pro, aby dnešek,
vlastně již jeho pouhá polovina, byl spíše odpočinkový.
Jenže člověk míní a okolnosti naše chtění často mění.
To se nám to hezky rýmuje.
Již sbalení a opět plni síly a odhodlání jako správní
badatelé a dobrodruzi, se vydala naše česko-německá expedice na další cestu. Jak jsem již v předchozích kapitolách
prozradil, neměl jsem nějaký přesný plán, ostatně nebylo
by to ani možné. Vždy jsem vůbec netušil, kde by se mohli
"opové" skrývat. Jediným záchytným bodem byl Červený
potok, v jehož blízkosti našel pan Břenda, dej mu Pán Bůh
věčnou slávu, tehdy před desítkami let ubitého lesníka
Tylše. Jelikož jmenovaný potok protékal zdánlivě neškodně kousek odtud přímo pod hradem, vypochodovala naše
výprava právě tímto směrem.
(Pokračování příště)

LOV PSTRUHŮ V MALÉM VESKÉM RYBNÍCE
V sobotu 12. listopadu se malým i velkým rybářům poprvé
naskytla příležitost
chytit si úlovek v Malém Veském rybníce.
Přes nečekaný nástup
zimy, kdy až očka na
prutech zamrzala,
tato událost přilákala 120 návštěvníků, z toho 30 rybářů.
Celkem bylo uloveno přibližně 100 ks ryb – pstruhů
duhových a potočních, sivenů amerických a okounů. Upozorňujeme, že okounů bylo chyceno kolem 60 ks, což nás
nemile překvapilo, jelikož tato dravá ryba zde nemá co dělat. Domů si rybáři odnesli 50 ks ryb, jež splňovaly míru
30 cm. Největší úlovek měřil 38 cm. Přítomní příznivci rybářského sportu se mohli občerstvit ve stánku paní Jany
Venerčanové (Habernalové) a pana Ladislava Pištěláka,
kterým tímto patří velký dík za nabídku nejen svařeného
vína, grogu a dalších teplých nápojů, ale i za špekáčky
a vynikající domácí zabijačkovou polévku tzv. prdelačku,
která šla obzvláš na dračku.
Tímto děkujeme hlavnímu pořadateli - panu Oldřichu
Srchovi za dohled nad průběhem lovu, paní Simoně Srchové a paní Habernalové st. za napečení sladkého v podobě
perníku, bábovky atd. a v neposlední řadě také obci Obecnice a panu starostovi, který se této mimořádné akce rovněž zúčastnil. Doufáme, že se první ročník lovu pstruhů
rybářům líbil, a věříme, že plánované zakoupení většího
počtu mladých ryb i posun termínu konání akce do teplejších dní přinese ještě více úlovků a že se rybaření na Malém Veském rybníce stane milou tradicí.
Martina Srchová a Jana Nováková

SOCHY A UŽITÉ UMĚNÍ
Až do 8. ledna 2017 je v obou poschodích Domu U Kamenného zvonu v Praze výstava soch, váz, pohárů, krbových
mříží, reliéfů, lunet a plastik Jaroslava
Horejce, který žil a tvořil v létech 1886
až 1983. Je to poprvé, co je jeho dílo takto uceleně představeno. Úžasně a precizně vytvořené jsou jeho dřevěné sochy z hruškového i jiných druhů dřeva. Během prohlídky
je možné shlédnout film, ve kterém sám autor vypráví
o svém životě a díle. Gotické prostory domu, ve kterém jsou
exponáty vystaveny, dokreslují celkový dojem. Návštěva
této výstavy, která je otevřena denně kromě pondělí od 10
do 18 hodin, je skutečným kulturním zážitkem.
E.T.
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ
Slavoj Obecnice „A“
16. 10. TJ Slavoj Obecnice – SK Klučenice 1:3 (0:2)
branka: Uzel z pk.
Musil – Pohořálek, Karas, Houžvička, Noha – Uzel, Boháč,
Přibík, Ručka – Šrámek, Kortán
střídali: Kratochvíl P., Lilling, Hejnic, Hošna, Kadlec
V předposledním podzimním utkání jsme přivítali fotbalisty z Klučenic. Hrálo se nadprůměrné utkání IV. třídy. Vše
bylo v tempu, bohužel nám občas překážel míč. Troufnu si
napsat, že jsme byli více fotbaloví, nicméně nás trápila
koncovka. Některé akce jsme nesmyslně přehrávali, jindy
nám naopak chybí troška klidu a rozvahy. Hosté se dostali
do vedení ve 22’ po individuální akci výborného útočníka
soupeře, kde udělal kuželky z našich dvou obránců a vystřelil z hranice vápna k levé tyči Musilovi branky 0:1.
Chtěli jsme co nejrychleji skóre zápasu srovnat. Do šancí
jsme se dostávali poměrně často, ale to proměňování… Ještě te Matěj Hošna přemýšlí nad svým sólem, kde byl tváří
v tvář brankáři soupeře a nedokázal trefit zařízení. A jak
se říká…nedáš, dostaneš… Ve 35’ namazal Pája Kratochvíl, kde chtěl z pravého beka nahrát Mílovi Houžvičkovi
na střed hřiště, místo toho našel útočníka soupeře, který
sám před Musilem nezaváhal 0:2. Následně se do vyložené
šance dostal Lukáš Ručka, který po hříchu pouze trefil
brankáře hostů. Bohužel se nám do půle vstřelit branku
nepodařilo. Ve druhé půli hráli hosté jednoduchý fotbal,
kde zalezli na svou polovinu a při zisku míče dlouhým nákopem vybízeli své útočné hráče k brejkům. Jinými slovy,
my jsme hráli fotbal a klučeničtí pouze bránili a odkopávali míče. Bohužel jsme se do vyložených šancí nedostávali,
jako tomu bylo v první půli. Náznaky tam byli, hlavně po
standardních situacích, které výborně kopal Luba Kortán,
ale vždy nám scházel nějaký krůček a troška štěstí. V 70’
vyšel hostům jeden z brejků, kde kapitán hostů se po nákopu zmocnil míče, přešel jeden na jednoho přes Toma
Hejnice a ve vápně podstřelil vyběhnuvšího Musila 0:3.
Až v 75’ po faulu ve vápně na Martina Šrámka přišlo snížení na 1:3. K pokutovému kopu se postavil Tomáš Uzel
a se štěstím propálil brankáře hostů. Herně se nám utkání
docela podařilo, ale bod nemáme žádný. Doufám, že v posledním utkání podzimu ve Višňové budeme mít více štěstí
v koncovce.
23. 10. FC Višňová – TJ Slavoj Obecnice
0:1 (0:0)
branka: Dvořák
Kortán – Kratochvíl, Houžvička, Boháč, Ručka – Uzel,
Škvára, Hejnic, Petráň – Lilling, Dvořák
sřídali: Hošna, Kadlec
Poslední podzimní utkání jsme odehráli na hřišti Višňové.
Bohužel se nám zranilo mnoho hráčů a utkání jsme museli
odehrát s mnoha změnami na klíčových postech. Ten asi
nejdůležitější post gólmana připadl na Lubu Kortána, který podal velmi dobrý výkon. Je pravdou, že naše obrana
Lubovi hodně pomohla a hosté se dostali pouze do dvou
šancí po standardních situacích, ale naštěstí jim v obou
případech chyběl pověstný krůček. V prvním poločase se
hrál vyrovnaný zápas, který byl plný soubojů. Hosté hrozili jen ze standardních situací a my se dostali do dvou
vyložených šancí. První z nich měl Zdenda Petráň, který
dostal nádherná pas za obranu soupeře na zadní tyč a
z jedničky zakončoval. Bohužel netrefil zařízení, ale akce
to byla nádherná. Druhou šanci měl Matěj Hošna. Bylo to

po výborném napadání Zdendy Petráně, který získal
na útočné polovině míč. Pelášili jsme ve třech na bránu
proti jedinému obránci. Zdenda posunul míč do vápna na
penaltu, kde byl osamocený Matěj, který po hříchu vysoce
přestřelil. Ve druhé půli jsme hosty vůbec nepouštěli do zakončení. Hrálo se výhradně ve středu hřiště. Do první vyložené šance v druhé části se propracoval Tomáš Hejnic,
kterého vybídl kolmou přihrávkou Péa Škvára, ale Tomáš
nechal vyniknout brankáře soupeře, který vyrazil jeho
střelu na rohový kop. Z toho padla jediná branka utkání,
kde se odraženého míče zmocnil Roman Dvořák a ten míč
technickým lobem uklidil do branky soupeře 0:1. To běžela
88’ utkání a zbytek času jsme si takticky pohlídali. Podali
jsme poctivý odbojovaný výkon, kde naše obrana hrála
velmi organizovaně a kompaktně. Co nás trošku v podzimní části sezóny trápilo, bylo proměňování vyložených šancí. Takže máme přes zimu na čem pracovat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Narysov
Klučenice
Milín B
Věšín
Obecnice
Rosovice B
Kamýk B
Višňová B
Sedlice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
4
3
3
2
2
1

0
1
1
2
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0
0
0
0

0
1
1
2
4
5
6
6
7

34:10
35:9
33:12
23:15
14:22
20:31
19:38
9:41
15:24

22
18
18
16
10
9
6
6
3

Pozn: za týmem jsou - počet utkání, vítězství v základní době,
vítězství po penaltách, remízy, prohry.
Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/fotbal_region/
jah-kam20161021.html

ŽÁCI
16. 10.
SK Litavan Bohutín – TJ Slavoj Obecnice 1:5 (0:3)
branky: Polák, Prokeš, Roušal P., Štamberk, Srch
Matějka – Roušal M., Skierski, Oktábec, Pergelt, Novotný
– Roušal P., Srch, Polák, Ježek, Štamberk – Prokeš, Locker, Hrubec
Odehráli jsme další poctivé utkání proti silnému Bohutínu.
Ze začátku jsme se nemohli srovnat s rozestavěním soupeře, který hrál na čtyři záložníky, tím pádem byla složitější
kombinace ve středu hřiště. My to ale brzy přečetli a začali
jsme těžit z toho, že za zálohou byli pouze dva bránící hráči a to byla voda na mlýn našim rychlým krajním záložníkům. Zjednodušili jsme kombinaci a bez zbytečného prodlení jsme dostávali míče za zálohu soupeře. Z toho vznikaly
přečíslení, ze kterých jsme bu skórovali, nebo se minimálně dostávali do vyložených šancí. Ukázkou naší rychlé
hry byla třetí branka. Tom Prokeš získal míč před naším
pokutovým územím a z druhého doteku vyslal dvacetimetrový pas na pravého záložníka Páu Roušala. Ten nastartoval své motory a s míčem u nohy unikl bránícímu hráči,
tváří v tvář brankáři nezaváhal a zavěsil. Celá tato akce
z obrany až do vstřelené branky trvala asi 7 vteřin. V první
půli jsem neměl klukům co vytknout. Nebyli líní na krok,
nabízeli se, bojovali a naše hra měla hlavu a patu. Druhá
půle byla více vyrovnaná a domácí se častěji dostávali
do našeho pokutového území. Ale tam to většinou, díky naši
skvělé obraně, končilo. Pouze jednou po nedorazu našich
obránců útočník soupeře vystřelil a míč se štěstím zapadl
do branky. Tím, jak se domácí hráči více hrnuli do útoku,
(pokračování na str. 12)
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vznikalo více volného prostoru ve středu hřiště a my jsme
mohli více kombinovat. Bohužel jsme v druhé půli zbytečně
zahodili mnoho brankových příležitostí, kde jsme situace
přehrávali, místo toho, abychom zakončili. Ale při pohledu
na skóre nás to mrzet nemuselo. Naše hra musela přihlížející diváky bavit a co je hlavní, baví hlavně naše borce.
23. 10.TJ Slavoj Obecnice – 1.FK Příbram 8:1 (3:0)
branky: Štamberk 3, Ježek 2, Prokeš 2, Roušal P.
Matějka - Roušal M., Oktábec, Pergelt, Novotný, Skierski
- Roušal P., Štamberk, Ježek, Srch, Polák - Prokeš, Locker,
Kadlec, Hrubec
V posledním domácím utkání podzimu jsme přivítali borce
z 1.FK Příbram. Musím uznat, že hosté byli fotbalovější.
Měli lepší pohyb, více se nabízeli a kombinovali už od brankáře. Jinými slovy, nebáli se hrát. Nám trošku chyběla
nabídka a často jsme zbytečně předržovali míč u nohy, místo toho, abychom rychleji kombinovali. Z toho vyplívalo
mnoho soubojů, které jsme ne vždy vyhrávali. Trošku nám
vázla rozehrávka a mnohdy jsme zbytečně nakopávali
míče. Ale abych nebyl tak kritický k našim borcům. Snaha
byla obrovská a co je ve fotbale důležité, dávali jsme branky, i když se nám tolik nedařilo fotbalově. Výborné utkání
odehráli naši krajní záložníci, kteří to vzali na sebe a individuálními průniky motaly hráčům soupeře hlavy. Zápas
jsme zlomili až v posledních desíti minutách, kde jsme vsítili čtyři branky. Tentokrát bych chtěl vyzdvihnout výkony Míši Štamberka a Járy Ježka, kteří v tomto mači byli
rozdílovými hráči.

jednu branku obdržet. Za stavu 4:1 musel do brány Samík
Oktábec. Na 4:2 snížil výborně hrající Páa Roušal po individuálním průniku z pravé strany. Záhy domácí zvýšili
na 5:2 po nedůrazu naší obrany, kde útočník Rožmitálu dorážel vyraženou střelu. Vrhli jsme vše do útoku a na 5:3
snižoval opět Páa po nádherné střele na zadní tyč. Bohužel se nám více branek vstřelit nepodařilo a po jednom z posledních brejků domácí navýšili skóre na konečných 6:3.
Utkání nám tolik nevyšlo, nicméně musím vypíchnout výkon Páti Roušala a Jardy Ježka, kteří na hřišti vyčnívali.
Jen je škoda, že jsme je více nevyužívali. V neposlední řadě
musím ocenit výkon Sama Oktábce v bráně, kde měl několik velmi dobrých zákroků a naši hru zklidnil.
1. Obecnice
12 10
0
2
94:18 30
2. Rožmitál
12
10
0
2
76:18
30
3. Bohutín
12
8
0
4
67:38
24
4. 1.FK Příbram
12
7
0
5
71:63
21
5. Milín
12
4
0
8
38:62
12
6. Tochovice
12
1
1 10
17:79
4
7. Drahlín
12
1
1 10
13:98
4

PŘÍPRAVKA
15. 10. TJ Slavoj Obecnice – TJ Ligmet Milín 4:10
branky: Švehla 2, Soukup, Srch M.
27. 10. 1.FK Příbram – TJ Slavoj Obecnice
11:4
branky: Soukup 2, Srch M. 2
5. 11. TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál 5:4
branky: Srch M. 2, Švehla, Soukup, Vohradský

Posvícení na hřísti
Dne 29. 10. proběh II. ročník posvícenského fotbálku, kde
se proti sobě postavila dvě nadupaná družstva. Byly to výběry našich borců s A týmu, mladších žáků a přátel fotbalu :-)

Ilustrační foto

31. 10. TJ Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice 6:3
branky: Roušal P. 2, Pergelt
(2:1)
Matějka - Roušal M., Oktábec, Skierski, Pergelt - Ježek,
Štamberk, Srch, Prokeš, Roušal P. - Locker, Kadlec, Hrubec
Poslední podzimní utkání jsme odehráli na hřišti silného
Rožmitálu. Již od úvodního hvizdu bylo zřejmé, že to bude
souboj těžkých vah. V první půli se hrál vyrovnaný mač.
První branka padla po nedůrazném bránění, kde útočící
hráč přetlačil naše obránce a Jonáš si na míč si sáhl, až ho
lovil z brány 0:1. Vyrovnání přišlo po rohovém kopu na
zadní tyč, kde Ondra Pergelt výborným tlakem donutil domácího obránce k chybě a skóre bylo srovnané 1:1. Bohužel po jednom z dalších útoků Domča Skierski nešastně
fauloval domácího hráče a ten se z pokutového kopu nemýlil 2:1. Do druhé půle jsme chtěli vytvořit na domácí hráče
ještě větší tlak aktivním napadáním a docela se nám to
dařilo. Byli jsme více na míči a domácí jsme zamkli na jejich polovině. Bohužel po jednom z brejků navýšili domácí
vedení na 3:1. To neunesl v bráně Jon a, který od té doby
na hřišti pouze stál bez zájmu o hru. To jsme ještě stihli

ŽLUTÍ
Matějka Jon a - Polák Radek, Houžvička Miloš, Srch
Míra, Lilling Michal, Karas Jan, Ručka Lukáš, Locker
Pavel, Matějková Hanka, Lockerová Klára, Locker Tonda,
Locker Lojza, Strniště Honza
MODŘÍ
Oktábec Samík - Musil David, Prokeš Petr, Hejnic Tomáš,
Valta Pavel, Uzel Tomáš, Boháč Jarda, Hošna Matěj, Kadlec Štěpán, Boháč Lojza, Oktábcová Hanka, Prokeš Tomáš
ŽLUTÍ - MODŘÍ
4:5 (2:2)
Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/fotbal_region/
jah-kam20161111.html

David Musil
člen výboru, vedoucí "A" mužstva,
trenér mladších žáků TJ Slavoj Obecnice
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Výsledky staré gardy
TJ Slavoj Obecnice – rok 2016
Za SG v roce 2016 nastoupili: Radla, Musil, Fink, Hájek,
Houžvička, Hrubý, Kozák, Matějka, Pohan, Smrček, Srch,
Uzel, Vacek, Valta Michal, Dolejš, Hladký, Boháč, Z. Vosolboně, Šrámek, Přibík, Škvára, Touš, Kratochvíl, Štefan,
Kocanda, Ručka, Větrovský, Noha, Pohořálek, Kozelka.
Soupeři SG v roce 2016 v přátelských zápasech: herci, hokejisté, Litavan Bohutín.
Soupeři SG v roce 2016 v turnajích v MK: Sokol Drahlín,
CJ izolace, Zaječov.
Střelci 2016: Zdeněk Kozák 6, Martin Šrámek 3, Tomáš
Hejnic 2, Robert Hájek 1, Radek Srch 1, Zdeněk Smrček 1
1. zápas 25. 6. Obecnice – Herci
3 : 2 (2:1)
Branky: Kozák 2, Srch. Sestava: Radla – Fink, Hájek,
Houžvička, Hrubý, Kozák, Matějka, Pohan, Smrček, Srch,
Uzel, Vacek, Valta Michal
V úvodu zápasu jsme si vypracovali tutové šance a za zmínku stojí zejména stoprocentní centr Smrčka do malého
vápna Houžvičkovi, který ho zakončoval dobrou a přesnou
trefou k tyči. Proti byl ale skvělý gólman hostů, který zákrokem dne našeho snajpra zneškodnil a během zápasu
předvedl celou řadu dalších hodně dobrých zákroků.
Do velké šance se dostali i hosté, když po rozehrávce našeho rohového kopu Hájkem se na velkém vápně netrefil
do balonu náš posledně postavený hráč Hrubý. Po této chybě se soupeř dostal do brejkového úniku. Stopku této akci
vystavil životní sprint Matějky, který společně s gólmanem
Radlou akci zlikvidovali. Nakonec nás však zahozené šance nemusely mrzet, protože 2 góly Kozáka a jeden Srcha
rozhodly o našem vítězství.
2. zápas 17. 7. Obecnice - Hokejisté
5 : 1 (1:1)
Branky: Škvára 3, Kozák, Přibík. Sestava: Musil – Dolejš,
Houžvička, Smrček, Hladký, Boháč, Z. Vosolboně, Šrámek, Hájek, Přibík, Škvára.Střídali: Touš, Kratochvíl,
Štefan, Kocanda, Kozák.
Do druhého domácího zápasu nastoupila garda se silnou
lavičkou náhradníků. Pouový duel se letos odehrál po intenzivní dešové přeháňce a místy stála na hřišti voda, která dělala oběma soupeřům problém s rozehrávkou. V úvodu zápasu si tým hokejistů vytvořil územní převahu, ale
nevytěžil nic z několika rohových kopů ani střeleckých
pokusů, které bravurně zlikvidoval svými zákroky gólman
David Musil. Naopak první udeřila garda a gólem Přibíka
šla do vedení. Následně začala více kontrolovat balon kombinací a převzala otěže zápasu. Soupeř ještě do přestávky
stačil vyrovnat z pokutového kopu po ruce Dolejše. Po přestávce ale garda svého soupeře kombinačně přehrála a po
pěkné akci připravené Z. Vosolboněm se prosadil Škvára.
Třetí branku vstřelil opět Škvára po další fotbalové parádě
Přibíka. Čtvrtou branku přidal Kozák a hattrickem Škváry byl uzavřen celkový výsledek zápasu se skórem 5 : 1.
3. zápas 23. 7. Litavan Bohutín – Obecnice 1 : 11 (0:3)
Branky: Šrámek 3, Hejnic 2, Přibík 2, Štefan 2, Hájek,
Ručka. Sestava: Musil – Ručka, Houžvička, Smrček,
Pohořálek – Hájek, Přibík, Šrámek, Větrovský – Hejnic,
Štefan. Střídali: Noha, Touš, Kozák.
Od začátku utkání byla zjevné, kdo bude tahat za delší
konec provazu. Hráli jsme velmi pohledný kombinační fotbal. První branka padla po krásné střele Martina Šrámka,
který ze střední vzdálenosti vymetl pavučiny v pravé šibenici domácího gólmana 0:1. Druhá branka padla po individuální akci Tomáše Hejnice, který předvedl vynikající dribling, obešel obránce a brankáře a poslal míč do prázdné

Ilustrační foto

brány 0:2. Do přestávky přidal Martin Šrámek třetí branku po křídelním úniku z pravé strany, kde chtěl předložit
míč Tomáši Hejnicovi před prázdnou branku, nicméně se
ukopl a míč poslal na přední tyč a překvapil domácího gólmana 0:3. Ve druhé půli se obraz hry nezměnil, Tomáš
Hejnic dostal kolmou přihrávku za obranu hostů a třetí
dorážkou překonal dobře chytajícího bohutínského brankáře 0:4. I hosté měli své ojedinělé příležitosti. Za zmínku
stojí pokutový kop, který si postavil nejstarší hráč domácího mužstva, nicméně svou šancí nenaložil úplně nejlépe
a kopl míč do středu brány. Pro Davida Musila nebyl problém míč zachytit. Přece jen se domácím fotbalistům podařilo vsítit branku. Bylo to po brejkové akci dva na jednoho, kde první střelu David Musil vyrazil, nicméně na dorážku byl krátký 1:4. I přes obdrženou branku jsme na
hřišti dominovali a Venca Přibík přidal pátou branku po
výborné práci Tomáše Hejnice, který obešel tři protihráče
a poslal mu míč. Venca tváří v tvář gólmanovi se nemýlil
1:5. Po páté brance domácí fotbalisté odpadli a zbytek
utkání byla exhibice našich borců. Šestou branku vsítil
opět Venca Přibík. Po přihrávce z pravé strany zpracovával míč na dlouhou nohu a nezbylo mu nic jiného, než napálit míč bodlem a ten zapadl k pravé tyči 1:6. Následně se
opět připomněl Martin Šrámek, který opět prošel přes
obranu hostů a vymíchal domácího brankáře 1:7. Osmá
branka byla jako z učebnice klamavých pohybů. Zády
k bráně přebral míč Robert Hájek, svými pohyby zmátl jak
obránce, tak brankáře a pohodlně kopl míč do odkryté
branky 1:8. Další branka padla po nádherném pasu Venci
Přibíka do pokutového území přesně na hlavu Jardy Štefana, který předvedl výskok jako Bony Wilfried a usměrnil
míč přesně k pravé tyči 1:9. Desátá branka padla po další
výtečné akci Tomáše Hejnice, který zatáhl míč po levém
křídle a před prázdnou brankou našel Jardu Štefana 1:10.
Poslední branku vsítil Lukáš Ručka po úniku z levé strany, kde prostřelil brankáře hostů.
4. akce: 27. 8.
turnaj SG v MK o Pohár starosty Obecnice
Branky: Kozelka 4, Kozák 3, Smrček
Sestava: Radla – Houžvička, Kozák, Smrček, Kratochvíl,
Hájek, Pohan, Zemek, Kozelka.
Pohořálek nastoupil za tým CJ izolace.
Výsledky zápasů:
Slavoj Obecnice – TJ Zaječov
2:2
Sokol Drahlín – CJ izolace
0:2
Slavoj Obecnice – Sokol Drahlín
4:2
TJ Zaječov – CJ izolace
2:3
Slavoj Obecnice – CJ izolace
2:2
Sokol Drahlín – TJ Zaječov
4:1
(pokračování na str. 14)
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Konečné pořadí:
1. CJ izolace
2. Slavoj Obecnice
3. Sokol Drahlín
4. TJ Zaječov

3
3
3
3

2
1
0
0

1
2
0
1

0
0
1
2

7:
8:
6:
5:

4
6
7
9

7
5
3
1

Závěrečnou akcí letošní sezóny byla organizace již 7. ročníku turnaje starých gard v malé kopané o Pohár starosty
Obecnice. K tradičním soupeřům ze Zaječova a Drahlína
jsme si letos přizvali tým CJ izolace Josefa Cifraina. Naše
první utkání se Zaječovem jsme nedotáhli do vítězného
konce a z našeho vedení 2:0 se díky nepozornostem v obraně nakonec stala remíza 2:2, která nás v konečném součtu
stála obhajobu loňského prvenství. Druhé utkání s Drahlínem jsme si už pohlídali a vyhráli ho 4:2. Do posledního
našeho zápasu jsme už podle průběžných výsledků věděli,
že pouze vítězství nad CJ izolace je klíč k celkovému úspěchu. Přestože jsme do tohoto zápasu dali všechno (Martin
Zemek i kus zdraví), tak to stačilo pouze na konečnou remízu 2:2. Ke konečnému druhému místu je třeba zmínit
i zisk ocenění pro nejlepšího střelce turnaje, které si vystřílel 4 góly náš gardista Martin Kozelka.
Poháry do turnaje včetně ocenění pro nestaršího hráče
a nejlepšího střelce zajistila finančně obec Obecnice, za což
jí patří velké poděkování od staré gardy Slavoje Obecnice.
Po turnaji se bilancovala sezóna společným posezením
Na koupališti. V letošní sezóně garda ani jeden zápas neprohrála a dosáhla celkového aktivního skóre 27:10
v součtu všech výsledků. Do klubu padesátníků se roce
2016 nově zapsali gardisté Pavel Valta a Petr Rampa –
blahopřejeme klukům a a jim to kope.

SLAVOJ Obecnice
Ahoj všem,
opět po roce nás již za měsíc čekají oblíbené vánoční turnaje pro neregistrované v naší Staročeské hospodě. Proto si
v kalendáři zarezervujte termín 29. 12. 2016. Turnaje
budou jako v loňském roce jak pro děti, ženy i muže.
Konkrétní časový harmonogram uvedeme v příštím zpravodaji. Budeme se na Vás všechny těšit. Nyní k výsledkům
našich týmů.
A tým po slibném rozjezdu, kde ze tří zápasů dva vyhrál,
nyní drží smutnou sérii čtyř proher v řadě. Tu se pokusíme zlomit hned v příštím dvojkole, kde zavítáme do Chaloupek a do Kladna.
SK Březnice – Slavoj Obecnice "A"
10 : 1
Sokol Hudlice – Slavoj Obecnice "A"
10 : 0
Slavoj Obecnice "A" – Mníšek pod Brdy
6 : 10
Slavoj Obecnice "A" – Králův Dvůr
4 : 10
Tabulka po 7. kolech:
1. TJ Sokol Hudlice
7 6 1 0 69:36 19
2. Sokol Lány
7 6 0 1 65:37 18
3. KST Rakovník "B"
7 5 0 2 65:37 15
4. TJ Sokol Králův Dvůr
7 4 2 1 65:42 14
5. TJ Sokol Mníšek p. Brdy "A" 7 4 1 2 61:53 13
6. SK Březnice
7 4 0 3 58:46 12
7. Kanoistický klub Rakovník 7 3 1 3 57:61 10
8. TJ Chaloupky
7 3 0 4 56:57
9
9. TJ Slavoj Obecnice
7 2 0 5 39:56
6

STOLNÍ TENIS

10. KST Rakovník "C"
7 1 1 5
11. TTC Kladno "C"
7 1 0 6
12. TJ Sokol Mníšek p. Brdy "B" 7 0 0 7

40:63
30:61
14:70

4
3
0

B tým si v Krajské soutěži 2. třídy zatím vede výborně.
Po odehrané třetině zápasů tuto soutěž dokonce vede!!!
Velká škoda jen remízy s Královým Dvorem, kde nás
od vítězství dělily jen dva míčky.
Slavoj Obecnice "B" – Sokol Žebrák
Slavoj Obecnice "B" – Králův Dvůr "B"
Sokol Hudlice "B" – Slavoj Obecnice "B"
SK Březnice "B" – Slavoj Obecnice "B"

13:5
9:9
8:10
14:4

(pokračování na str. 15)
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Tabulka po 7. kolech:
1. TJ Slavoj Obecnice "B"
2. TJ Sokol Příbram "B"
3. TJ Sokol Králův Dvůr "B"
4. TJ Spartak Čenkov
5. TJ Olešná
6. TJ Sokol Hořovice "B"
7. SK Březnice "B"
8. TJ Sokol Žebrák
9. TJ Tatran Sedlčany "B"
10. SK Březnice "C"
11.TJ Sokol Hudlice "B"
12. Sokol Nižbor "B"

8
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7

5
5
5
5
5
4
4
3
3
1
1
0

SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2
1
1
2
2
2
3
4
5
6
6
7

75:69
77:49
73:53
71:55
69:57
74:52
75:51
58:68
67:77
41:85
53:73
41:85

16
16
16
15
15
13
12
9
9
3
3
0

Za C tým, který v letošní sezoně hraje regionální přebor
2. třídy, si již odbyly svou premiéru naše mladé naděje.
Nutno podotknout, že si vůbec nevedly špatně :-).
Sokol Příbram "D" – Slavoj Obecnice "C"
2 : 16
Voznice "B" – Slavoj Obecnice "C"
12 : 6
Slavoj Obecnice "C" – Drahlín "B"
11 : 7
Slavoj Obecnice "C" – Sehaz Příbram
9:9
C tým se zatím s bilancí 3 výher, 1 remízy a 3 proher drží
na pěkném 6. místě.

SLAVOJ Obecnice
Zdravím všechny sportovní příznivce a florbalové zvláš.
23. října od 12 hodin jsme nastoupili proti předposlednímu
týmu tabulky - FbK Milín. Po dvou brankách Petra Svobody a jedné brance od Pavla Hudíka, Martina Stoklasy
a Lukáše Stejskala jsme zvítězili 5:3. Body: Petr Svoboda
2+0, Pavel Hudík 1+1, Lukáš Stejskal 1+1, Martin Stoklasa 1+0, Josef Neliba 0+1. Hráč zápasu Petr Svoboda.
Druhý zápas jsme očekávali těžší vzhledem k soupeři,
tým Green Bottles je nováčkem, složený z profesionálních
fotbalistů, takže rychlost a fyzička je na jejich straně.
Rychle jsme vedli 3-0, ale stejně rychle soupeř srovnal na
3-3. Do vedení jsme je nepustili. Nakonec jsme soupeře přehráli a zvítězili 8:5, po dvouch gólech Pavla Hudíka, Josefa Neliby, Pavla Steinera a Lukáše Stejskala. Body: Pavel
Hudík 2+2, Pavel Steiner 2+1, Lukáš Stejskal 2+0, Josef
Neliba 2+0, Tomáš Řepík 0+1. Hráč zápasu Pavel Hudík.
V sobotu 12.11. jsme odehráli zápas proti poslednímu
týmu tabulky a opravdu hodně jsme se báli o výsledek.
FC Křížák nás dost potrápil, nakonec jsme 3 body vybojovali výsledkem 6:5. Nezapomenutelný zápas prožila jediná
hráčka, která v PFL hraje, a my máme tu čest mít ji
v týmu ☺. Nikča Vokurková HATTRICKEM pomohla k této
výhře a moc jí gratulujeme ☺. Další góly ještě vstřelil Pavel Valach,
Martin Stoklasa a vítězný si připsal Pavel Steiner. Body: Nikola
Vokurková 3+0, Martin Stoklasa
1+2, Pavel Valach 1+0, Pavel Steiner 1+0, Josef Neliba 0+1, Lukáš
Stejskal 0+1. Hráč zápasu Nikola
Vokurková.
Druhý zápas byl proti silným
Rosenthal Lions a pro oko diváka
to musel být krásný boj. Vedli jsme
a už to vypadalo, že zápas si pohlí- Tři góly... pohodička ☺

Rozlosování MOP 2016/17
1. kolo: 5. 11. 2016
Obecnice – Cerhovice (ZS Příbram)
2. kolo: 12. 11.
Solopisky – Obecnice (ZS Černošice)
3. kolo: 19. 11.
Obecnice – Nové Strašecí (ZS Příbram)
4. kolo: 26. 11. v 17.00 hod.
Obecnice – Lány (ZS Příbram)
5. kolo: 4. 12. v 16.30 hod.
Mníšek pod Brdy – Obecnice (ZS Černošice)
6. kolo: 10. 12. v 17.00 hod.
Obecnice – Černošice B (ZS Příbram)
7. kolo: 17. 12. v 17.00 hod.
Příbram – Obecnice (ZS Příbram)
8. kolo: 8. 1. 2017 v 16.00 hod.
Cerhovice – Obecnice (ZS Hořovice)
9. kolo: 14. 1. 2017 v 17.00 hod.
Obecnice – Solopisky (ZS Příbram )

FLORBAL – PFL
dáme… ale bohužel soupeř vyrovnal na konečných 7:7
a rozhodovaly nájezdy, kde jediný skóroval Marek Roubíček.
Náš gólman Tomáš Řepík všechny vychytal - brali jsme
2 body. Body: Marek Roubíček 3+0, Petr Svoboda 2+1,
Josef Neliba 2+1, Lukáš Stejskal 1+1, Pavel Valach 0+1.
Hráč zápasu Petr Svoboda.
Pavel Hudík, Marek Roubíček, brankář Tomáš Řepík,
Lukáš Stejskal, Pepa Neliba a Nikča Vokurková také hrají
za ligové FbC Žraloci Příbram, Nikča za ženský tým a Lukáš s Pepou jsou v tomto týmu nováčci. Lukáš Stejskal se
ve třetím zápase startu za Žraloky dočkal své premiérové
trefy. I Pepa Neliba ve své premiéře asistoval na gól Pavlu
Hudíkovi. Bohužel A-tým Žraloků své zápasy nezvládl
a prohrál 4:9 a 5:6. Zato ženský tým zahrál na výbornou,
v sobotu 19. 11. holky porazily domácí Mladou Boleslav
těsně 1:0 a pak roznesly FBC Penguins Praha 13:2. Skórovala i Nikola Vokurková a své premiérové branky se ve
čtvrtém startu za Žraločky dočkala i dlouholetá fanynka
týmu Bečánova Radka Antropiusová. Tak a se daří! LS

PŘÍBRAMSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Sportovní hala Příbram (u Plav. bazénu) - Vavex

neděle 27. 11. 2016
od 13.00 h. Slavoj Bečánov – Brdskej Wentyl
od 16.00 h. Slavoj Bečánov – Lišáci PB

neděle 4. 12.
od 12.00 h. Slavoj Bečánov – Chlupatý Hokejky
od 16.00 h. Chlupatý Hokejky – Slavoj Bečánov

neděle 18. 12.
od 11.00 h. Slavoj Bečánov – Panthers PB
od 15.00 h. SkP Hunters PB – Slavoj Bečánov
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Vítání občánků 22. října 2016

Stela Vosolsobě
Jan Kříž

Marek Srch
Marek Dvořák

E

D

Jubilea v listopadu slaví a budou slavit
Miloslav Stočes
Martin Poplštein
Věra Steinerová
František Ježek
Marcela Čechová
Marie Stočesová
Božena Petáková
Vlasta Stěhulová

75 let
50 let
65 let
70 let
60 let
70 let
65 let
55 let

Jubilea v prosinci budou slavit
Alena Kadlecová 60 let
Milan Hejnic 65 let
Zdeňka Housková 75 let
Jaroslav Pour 50 let
Zdeňka Kozáková 65 let
Jana Venyercsanová 50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

D
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