
Konečně se nad Brdy objevily mráčky a zachytily slu-
neční paprsky, které nás sice krásně opalovaly, ale také
krutě vysušovaly všechno, na co dopadly. Dokonce
i myšlenky z našich ctěných hlaviček se rozplývaly
a draly se přes husté kštice i lesklé plešky někam k ne-
beským výšinám. Bylo potřeba zavodňovat a chladit, ně-
kteří z nás i zapivňovali a střikově zavíňovali. Poté se
myšlenky a nápady v hlavinkách rodily jak děti u spon-
tánních zdravých porodů v porodnicích. No občas, tak
jako u porodů, ale nastávají obtíže. Třeba takový nápad
hrát v dospělosti dětskou hru na tichou poštu. Tradiční
hra při soustředění obecnických kolařů a kolařek v již-
ních Čechách vyvolává potíže pravidelně. To sousedce
zašpitáte do ouška například: „Miluji svého manžela“,
proběhne kolo špitání a poslední v řadě ze sebe vyhrkne:
„S kým jsi mámo ležela.“ Nastává hurónský řev, tedy já
nevím, jak řvou Huróni, ale vím, jak řve banda bečánov-
ských indiánů a indiánek. Bohužel to slyší i zvědové ne-
přátelského kmene, kteří čekají, až bude pět minut po
desáté a vysílají kouřové signály do hlavního stanu tře-
boňských rangerů. A ti i letos přijeli na svých ořích po-
dívat se, jaké nám to vyrůstají v Brdech krásné indián-
ky. Ještě, že mají svůj rozum. Rozum většinou mají i ti
cyklisté, kteří si prohlédnou mapu míst kudy jezdí a ne-
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spoléhají se na to, že vždy za někým dojedou. To takhle
jedete za kamarádkou, která má modrou bundu, cestu
nehlídáte, proč také že? Kamarádka zahne a jede jinam,
než očekáváte. Když už je vám divné, že se vzdalujete
od směru k domovu, zavoláte: „Kudy to jedeš?“ Kama-
rádka v modré bundě se otočí a ejhle, není to kamarád-
ka. To je potom mapa dobrá, když nevíte, kde vlastně
jste. Tuhle jsem doma také chvíli nevěděl, kde jsem.
Doma po dovolené nebo v Národáku na Maryše? Každý
den si na noc vařím čaj. Přijdu do kuchyně, dotočím do
konvice vodu. Mám na čaj veliké hrnky. Manželka se po-
hybuje po kuchyni, občas na mne kouká, něco mi vy-
kládá. Nechal jsem čaj vylouhovat a odnesl hrnek do
ložnice. Před spaní si vždy loknu. Loknul jsem i te�,
polknul jsem a vyprskl na celou postel. A te� ten Ná-
ro�ák. Moje milovaná zahrála překvapenou Maryšu
a zařvala: „Jé já v konvici zapomněla ocet.“ Prskal
jsem okolo sebe jako Vávra, rozdíl byl jen v tom, že
s ním to šlehlo a já se začal mezi prskáním smát. Vyplá-
chl jsem si hubu od octového čaje a povídám: „Od te�ka
ti říkám Maryšo.“ Ještě že nečistila konvici nějakým
louhem. Přátelé, vy se mějte po prázdninách jako po
prázdninách a vy holky, až se budete chtít zbavit man-
žela, raději jej pošlete na pivo. bs

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do Zastupitelstva obce.

První den voleb jsou volební místnosti otevřeny v době od 14.00 do 22.00 hodin.
Druhý den pak od 8.00 do 14.00 hodin.

U nás v Obecnici jsou dva volební okrsky. Jeden ve Spol-
kovém domě č. p. 315 a druhý pro voliče z Oseče a přileh-
lé části Obecnice je v Oseči budově č. p. 4, bývalá budova
prodejny.
Do zastupitelstva obce Obecnice kandiduje celkem 18 kan-
didátů na dvou kandidátkách označených jako Sdružení
nezávislých kandidátů č. 1 a Sdružení nezávislých
kandidátů č. 2. Z těchto kandidátů se volí 15 členné
zastupitelstvo.
Hlasovací lístky pak voliči obdrží nejpozději 3 dny před
konáním voleb, tj. v úterý 2. 10. 2018.

Josef Karas, starosta obce
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Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme vás znova na mobilní rozhlas zavedený v naší obci. Bylo by
skutečně vhodné, aby alespoň jeden z rodiny se do systému zaregistroval
prostřednictvím webové aplikace: obecnice.mobilní rozhlas.cz
nebo aby se zašel zaregistrovat na Obecní úřad v Obecnici. Rozesílání SMS
zpráv je pro obecní úřad zpoplatněno, proto stačí, aby z každé rodiny se
do systému registroval pouze jeden mobilní telefon. V případě zpráv zasíla-
ných na e-mail je tato služba zdarma. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz,
obra	te se  na tel. 318 614 056 nebo 724 180 549.
Informovanost v důležitých situacích, které se v životě vyskytují,
je pro vás někdy velmi důležitá a potřebná.                        OU Obecnice

Registrace k zavedení
mobilního rozhlasu
na:
obecnice.
mobilnirozhlas.cz

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ v Obecnici a Oseči
Vážení spoluobčané,
nedobrý stav a zkušenosti s tříděním odpadů v naší obci
nás nutí připomenout, co do kontejnerů patří a jak je to
s ostatními netříděnými odpady. Od počátků, kdy jsme
v obci začali třídit odpady se mnohé změnilo a ještě změní.
Počet kontejnerů na různé druhy odpadů se podstatně zvý-
šil a s ním i místa, kam se dá tříděný odpad odnést. Základ-
ním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování
systému nakládání s komunálním odpadem, je fakt, že ten-
to systém budeme dodržovat. To znamená, že se musí od-
pad třídit správně a důsledně na jednotlivé složky. To je
právě problém v naší obci, protože se tak neděje. V naší
obci je plánováno v nejbližší době začít s budováním sběr-
ného dvora, který sice některé problémy vyřeší, ale správ-
né třídění opadů, které provádíme již v domácnostech a ná-
sledné vytřídění do kontejnerů bude stále nejdůležitější.
Co kam patří
Papír – modré kontejnery
patří do něj - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklam-
ní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly(např. sáčky)
nepatří do něj - mokrý, mastný nebo jinak znečištěný pa-
pír, uhlový (kopírovací) a voskovaný papír, použité plenky
a hygienické potřeby, na recyklaci by neměly jít ani papíro-
vé kapesníky, ubrousky, apod.
Plasty – žluté kontejnery
patří do něj - PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, klasické
(šustivé) pytlíky na pečivo z obchodů. Patří sem nádoby
od kuchyňských olejů, ale jedině vymyté teplou vodou
s přípravkem, jelikož zbytky oleje komplikují recyklaci.
Pro většinu obalů platí, že by v nich rozhodně neměly být
zbytky, tedy vysloveně vrstva jídla
nepatří do něj - novodurové trubky, linoleum (jde větši-
nou o PVC), kabely, guma, molitan, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), plastové
židle a jiný plastový nábytek, plastové hračky či plastové
kbelíky.
Sklo – zelené kontejnery
patří do něj - barevné sklo, lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, skleněné nádoby skleněné stře-
py – tabulové sklo
Sklo – bílé kontejnery
patří do něj - sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marme-
lád či zavařenin a rozbité skleničky ap.

nepatří do něj - keramika, porcelán, autosklo, drátěné
sklo a zrcadla, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohova-
né sklo vracejte zpět do obchodu.
Oranžový kontejner
patří do něj - krabice od džusů, od vína, od mléčných vý-
robků, od dětských výživ a pitíček
nepatří do něj - polohliníkové sáčky od kávy a jiných
potravin.

Vážení spoluobčané,
zamysleme se nad tím, že když nebudeme správně a co nej-
více třídit, bude v budoucnu pro obec neúnosné doplácet
na likvidaci vyprodukovaného směsného komunálního od-
padu. Poplatky za ukládání směsného komunálního odpa-
du se neustále zvyšují a v blízké budoucnosti (zákon říká
rok 2024) bude zakázáno ukládat nevytříděný směsný ko-
munální odpad na skládku. Princip ekonomického i ekolo-
gického šetření pro nás i pro obec je jednoduchý: Více tří-
děného odpadu - méně směsného odpadu ukládaného
na skládku - úspora finančních prostředků vynakládaných
na provoz systému nakládání s odpadem.
(pokračování příště) OU Obecnice (red)

Jubilanti
v měsíci říjnu oslaví své narozeniny

Jiří Kryll  50 let

Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny

v měsíci září a říjnu.

V této rubrice budou uveřejňovány
jména jubilantů (pokud nám k tomu dají

písemný souhlas), kteří v daném měsíci slaví
své 50., 55., 60., 65., 70., 75., 80. a 85. narozeniny.

Obecní úřad Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím uprostřed léta všechny čtenáře Obecnického
zpravodaje.

Když shrnu první polovinu prázdnin - byla pro nás po-
měrně v klidu. To se ale nedá říci o uplynulém měsíci. Prv-
ní akcí po uzávěrce minulého čísla byla soutěž v Suchodole
v sobotu 11. srpna, kam jsme zhruba po čtyřech letech za-
vítali. Jako obvykle nás čekal požární útok. Jeden z rozřa-
zovacích útoků se běžel v „top“ sestavě, na druhý útok se
posty losovaly. Z hlediska bezpečnosti zůstával post stroj-
níka. My jsme si sestavu vylosovali celkem dobře, proto
jsme byli spokojeni i s dosaženým časem. Po těchto útocích
následoval tradiční pavouk „play-off“. I zde jsme měli nád-
herné rozběhy. Bohužel jsme se o kousek nedostali do finá-
le (štěstí nám nepřálo), ale stejně to byl skvělý úspěch. Ani
při rozběhu o třetí místo jsme štěstí neměli, a tak jsme
skončili na hezkém čtvrtém místě. Pro mnoho našich klu-
ků to byla první soutěž mino náš okrsek a myslím, že se
moc líbila. Věřím, že příští rok se zúčastníme více soutěží.

pojeno mnoho cisteren. Naštěstí se oheň rychle podařilo lo-
kalizovat a uhasit. I tak ale zásah trval okolo čtyř hodin.

V pátek 31. srpna jste nás mohli potkat na koupališti,
kde Spolkový dům pořádal akci k ukončení prázdnin. Tuto
akci jsme i ozvučovali. Bylo docela chladno, proto jsme se
dlouho rozhodovali, zda máme udělat plánovanou pěnu pro
děti. Nakonec po rozhodnutí hlavních pořadatelů jsme ji
udělali. Jak bývá zvykem, dětem se velice líbila. S počasím sice
moc akci nepřálo, naštěstí den pro děti to nestačilo zkazit.

Jak už jsem předeslal, ke konci prázdnin jsme výjezdů
měli více. V pátek 17. srpna se nám v 18:24 hodin na hasi-
čárně rozezněla siréna. Byli jsme povoláni na pomoc při
hašení výrobní haly ve firmě Ravak. Myslím si, že hodně
z vás vidělo hustý kouř, který stoupal k obloze. Po příjez-
du na místo události jsme byli velitelem HZS rovnou pře-
sunuti na třetí hasební úsek, kterému velel náš velitel.
Jelikož se jednalo o velký požár, byly k němu staženy po-
malu veškeré cisterny z okolí. Hasební práce byly o to těžší,
že jsme zasahovali v dýchací technice. Zhruba okolo půl-
noci se oheň podařilo lokalizovat a dohašovaly se různá
ohniska. K ránu přijela těžká technika ze Zbirohu. My jsme
byli zpět propuštěni okolo půl čtvrté ráno. Všichni jsme
toho měli opravdu dost a byli jsme rádi, že jsme se dostali
do svých postelí.

Další akcí byl opět výjezd. Tentokrát v pondělí 27. srpna,
kdy hořelo v katastru Trhové Dušníky. Konkrétně na kopci
Strážný, kde hořel lesní porost. V okolí nebyl větší zdroj vody,
proto se musela voda dovážet a bylo do zásahu bylo opět za-

Hned v neděli 2. září nám siréna nedovolila se vyspat,
když se ve 3:36 hodin rozezněla. Byli jsme svoláni na požár
do Kovohutí. Zde „hořel“ sklad použitých autobaterií. Je-
likož tělesa, která jsou v bateriích, měla vysokou teplotu,
musela se část veliké hromady vyvézt ven a ochladit. Mož-
ná si spoustu lidí řekne, jak mohly autobaterie hořet, ono
to bylo spíše tím, že se silně zahřívaly, což bylo asi způso-
beno nějakou chemickou reakcí. Na tomto výjezdu, i když
vypadal banálně, kluci strávili celý den. Vrátili jsme se na
základnu okolo sedmé hodiny večerní.

Ve středu 5. září se nám opět rozezněla siréna na hasič-
ské zbrojnici. To jsme tentokrát byli povoláni na čerpání
vody ze sklepa ve firmě ve Lhotě. Zde jí měli asi půl metru
ve sklepě. Zde jsme tedy použili naše plovoucí čerpadlo.
Po vyčerpání nebyl shledán další důvod setrvání, a tak
jsme se vrátili domů.

V sobotu 8. září v Příbrami probíhalo několik akci
na jednou. Naše kluky jste ale mohli vidět u vlakového ná-
draží, kde se konal Den železnice. Zde byla k vidění parní
lokomotiva, kterou se dalo jet na vyhlídkovou jízdu. Jeli-
kož parní lokomotiva potřebuje vodu a plnící nádrže už
na nádražích nejsou, zajiš	ují plnění hasiči. Někteří naši
členové si užili i vyhlídkovou jízdu.

Hned druhý den jste nás mohli vidět na ukončení prázd-
nin v Lazsku. Zde jsme toho naštěstí tolik na starosti ne-
měli. Po soutěžích, které si pořádali místní, jsme děti povo-
zili v Sobolu. Nakonec jsme dětem udělali pěnu. Kdo chtěl,
mohl si poté zastříkat vysokotlakem, což některé děti vyu-
žily na opláchnutí od pěny.

Léto pomalu končí, a tak vám přeji krásné babí léto
a příští měsíc opět zde. Petr Zima, velitel SDH Obecnice



4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2018

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Fotostřípky
ze školy

„Nástup prvňáčků“

do školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Nový školní rok pro děti v MŠ Obecnici začal v pondělí
3. 9. 2018. Tento první týden byl pro děti plný změn. Ve tří-
dách se vyměnily učitelky. K žabičkám přestoupily nejstar-
ší děti z Berušek. Ve třídě Žabiček máme 15 budoucích
předškoláků a třídu doplnily tři nové děti. K Beruškám
nastoupilo 12 nových dětí. Ve školce se jim moc líbí, přes-
tože ještě občas ukápne slzička. Ale to jen na chvilku, než
jdeme dělat něco zajímavého. V prvním týdnu jsme se se-
znamovali s učitelkami, personálem, dětmi co přišli mezi
nás poprvé, hračkami, s režimem školky a bezpečností.

Prostředí naší školky je prostorné, účelně vybavené, pro-
sluněné a moderně zařízené. Celoroční pohybové využití
umožňuje krásná, rozlehlá zahrada s přírodními prvky,
(lanové prvky, menší svah, který plně využíváme v zimním
období, veliké pískoviště, prolézací lo�, altánek...).

Co nás čeká? A že toho zase bude! Spousta her, zábavy,
sportovních činností, ale také činnosti, které vedou ke zdo-
konalení našich dětí ve všech oblastech jejich vývoje. Až to
všechno zvládneme, budeme o něco větší a mnohem šikov-
nější a vzdělanější. Rodiče mají možnost své děti přihlásit
do mnoha kroužků, které každoročně mateřská škola na-
bízí. A to jsou angličtina, keramika, Všeználek, taneční
kroužek a určitě letos nebude chybět projekt Aktivní škol-
ka.

Přejeme všem dětem,
rodičům a celému kolektivu

mateřské školy
pohodový školní rok!
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Prázdniny nám skončily, ale ve spolkovém domě jsme si je
užili na plno. Přes léto jsme totiž v rámci prázdninového
programu tvořili, malovali, lepili, stříhali… Jindy jsme si
třebas jen tak četli a nebo jsme si vypravovali o tom, co
všechno máme naplánováno na prázdniny a nebo o tom, co
jsme si z plánů už splnili - kde jsme byli, co jsme zažili
apod. Dokonce jsme v těch největších horkých dnech cho-
dili na místní koupaliště, kde jsme si užili spousty legrace
a vodních radovánek. Že jsou prázdniny u konce? Vůbec
nevadí! Poslední den prázdnin jsme si totiž užili také spo-
lečně! Doslova jsme se s nimi rozloučili. A jak takové roz-
loučení probíhá? To se dozvíte v následujícím článečku. ☺

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

 V pátek 31.8. jsme se v odpoledních hodinách sešli na
místním koupališti, kde bylo nachystáno několik soutěž-
ních disciplín. Letos bylo „rozloučení s prázdninami“ po-
jaté v pohádkovém stylu a tak okolo bazénu vznikla menší
pohádková říše. Hned na prvním stanovišti čekala Křemí-
lek s Vochomůrkou, kterým bylo k dostání bodíku nutno
hodit míček do bříška. O kousek dál byla pohádka O veliké
řepě, kde děti zkou-
šely svou zdatnost
v hodu do dálky ře-
pou. V obou stano-
vištích děti proved-
la pohádková asis-
tentka Míša L. Pár
krůčků dál a najed-
nou se všichni ocitli
v pohádce o Pejsko-
vi a kočičce, kde jim
pohádková asistent-
ka Lenča K. ukáza-
la, jak mají pomoci
zvířátkům vyprat
prádlo na valše.
V další disciplíně če-
kal u zámku prin-
cezny Zlatovlásky
pohádkový asistent
Milánek S., který
děti prosil o pomoc
posbírat Zlatovlásce ztracené perly v trávě. Hned vedle
kouzelná Barča, v zástupu babky kořenářky, dávala dětem
očichat a rozpoznat různé druhy koření. Na druhé straně
bazénu čekala u Perníkové chaloupky asistentka Štěpán-
ka S., která v povolání Ježibaby dala za úkol dětem vyma-
lovat perníčky. Hned vedle chaloupky čekala Helenka S.,
která zastupovala pohádku A	 žijí duchové. V této posled-
ní disciplíně měl každý za úkol psát nebo kreslit poslepu.
Po splnění všech úkolů a sečtení bodů na každého soutěží-
cího čekal stůl plný odměn. Po vybrání odměny se každý
přesunul k zastoupení pana řezníka Krkovičky k Pavče S.,
kde dostal občerstvení v podobě špekáčku a limonády.
Na závěr pohádkové rozlučky na odvážlivce čekalo ještě
řádění v pěně. Akce se podařila, počasí nám nakonec přá-
lo. Moc bych chtěla poděkovat všem nosičům, kutilům, asi-
stentům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách
akce. Všem přeji krásný školní rok a těším se na další sou-
těžní akce. ☺
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Plánované aktivity ve spolkovém domě:

VŠEZNÁLEK MATEŘSKÁ ŠKOLA

Každé úterý 12.30 – 14.00 hodin.
Co nás čeká: keramika, různé sezónní dekorace, praktic-
ké pomůcky, malování, stříhání, lepení možná i pečení
a jiné tvoření.
Kroužkovné činí 500 Kč / na půl roku za dítko. Zájemci
prosím zapište svá dítka ve školce nebo v knihovně.
ZAČÍNÁME v úterý 25. 9. 2018.

VŠEZNÁLEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Každé pondělí 14.30 – 16.00 hodin.
Kroužek pro první + druhý stupeň MZŠ + i pro děti, kteří
nenavštěvují místní školu.
Co nás čeká: sezónní a jiné dekorace, praktické výrobky,
vyrábění dle vlastního nápadu, malování, keramika, kres-
by, lepení, stříhání, také možná pečení a jiné tvoření.
Kroužkovné činí 500 Kč / na půl roku za dítko.
Zájemci prosím zapište svá dítka ve školní družině nebo
v knihovně.
ZAČÍNÁME v pondělí 17. 9. 2018.

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

2 termíny:
Pondělí 16.30 – 18.00 hod. – ? Začínáme 24. 9. 2018
Úterý 14.30 – 17.00hod. – ? Začínáme 25. 9. 2018
Zájemci vyberte si variantu, která Vám vyhovuje a přij�te
se zapsat do knihovny. Přihlášení je závazné. Cena za ke-
ramiku činí 1 000 Kč / na půl roku za osobu.
Je možné s sebou vzít starší děti, kteří s námi zvládnou
tvořit. A pro dospělé, kteří nebudou mít hlídání je možnost
vzít dítka také s sebou. Mohou si v knihovně pohrát apod.
Co budeme tvořit? Nebojte se! Nepůjde o žádnou těžkou
keramiku. Budeme vykrajovat, hladit, tvořit, zkoušet, rýt,
obtiskávat apod. Například jednoduché misky, sezónní de-
korace, cedulky se jmény, cedulky na dveře, zápichy, ven-
kovní dekorace, jednodušší květináčky… Na každou hodi-
nu bude připraveno několik předloh pro inspiraci. Jinak
fantazii se meze nekladou a vlastní nápady jsou pak ty nej-
krásnější. ☺ Po skončení tvořicí hodinky se vždy domluví-
me, co bychom „keramikovali“ příště.

Akce co budou:

Opět běží projekt Celé Česko čte dětem – tentokrát je to
individuální. Každý, kdo má chu	 se zapojit, nech	 přijde
se svým dítkem v otevírací době do knihovny a stráví tu
nějakou dobu tím, že bude své ratolesti číst. Dítko pak za-
kreslí, o čem mu vypravěč četl. ☺

Po předchozích přednáškách o každodenní magii a zázrač-
né moci kamenů proběhne v úterý 18. 9. 2018 v knihovně
povídání s již známou paní Mgr. Hankou Szabad. Tento-
krát se z povídání dozvíme spousty faktů o PODZIMNÍ
ROVNODENNOSTI. Začínáme v 18.00 hodin.

31. 10. 2018 Dětský halloweenský ples. AKCE JE UR-
ČENÁ PRO VŠECHNY DĚTI! „Vstupenkou“ na ples je
strašidlácký kostým ☺. Co ještě si s sebou vzít? Dobrou ná-
ladu, taneční schopnosti a odhodlanost do soutěží. Na
všechny „děsivé nestvůrky“ se těšíme. Začínáme ve 13.00
hodin v místní Staročeské hospodě.

Aktuální dění a akce v knihovně také můžete sledovat na webových stránkách knihovny:
http://www.obecnice.knihovna.cz/ nebo na facebookových stránkách – Knihovna a Spolkový dům

Obecnice. V případě dotazů neváhejte knihovnu kontaktovat, ráda zodpovím veškeré dotazy. ☺
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Bylo klasické aprílové počasí, foukal studený vítr,
k tomu se občas přidala deš	ová přeháňka, ale i sluníčko
občas vykouklo a vypadalo to, že by mohlo vyhrát nad tím
psím počasím a trochu ohřát probouzející se jarní přírodu.
Postával jsem na zastávce na okraji vesničky Třebeň, ještě
chvíli jsem sledoval vzdalující se motoráček, ze kterého
jsem zde vystoupil, pak jsem ohrnul límec a vyrazil po-
šmourným počasím k první zastávce mého výletu, který
jsem si na ten den naplánoval. Polní cestou jsem zanedlou-
ho došel do Nového Drahova, do vesnické památkové re-
zervace, která chrání jeden z nejcennějších souborů cheb-
ské lidové architektury – uzavřené usedlosti, tzv. francké
dvorce z 18. a 19. století. Chebské statky patří mezi nejza-
jímavější památky hrázděných zemědělských usedlostí ne-
jen u nás, ale i v celé Evropě. Jejich základní podoba se
zřejmě zrodila již v polovině 17. století v Dolním Bavorsku,
odkud se šířila přes Horní Bavorsko až na Chebsko. Mezi
charakteristické znaky chebského statku patří čtyřstran-
ný dvůr s pravoúhle vázanými hospodářskými budovami,
obytný dům a kolna měly bohatě zdobené štíty, tvořící re-
prezentativní vstupní kulisu. Obvodové zdivo patra a štítů
je stavěno z hrázděné konstrukce. Původně bylo přízemí
roubené, od 2. poloviny 18. století bylo nahrazováno plnou
kamennou zdí. Konstrukční zvláštností chebského statku
bylo používání roubeného věnce k vynesení patra nad pří-
zemím, často s přesahem a pavlačí na nádvorní straně.
K nejcennějším usedlostem patří statek čp. 1 z 18. století,
přestavěný roku 1805 s hrázděným štítem a pavlačí s vyře-
závanými sloupky konstrukce patra. Vyšel jsem za humna
a pokračoval dále po červené turistické značce až ke vstu-
pu do národní přírodní rezervace Soos. Rezervace se nachá-
zí v centrální části Chebské pánve, 6 km východně od
Františkových Lázní. Vlastní chráněné území leží v dílčí
Sooské pánvičce vytvořené mezi tektonickými zlomy, které
dnes kopíruje Vonšovský potok na západě a potok Sázek
na východě. Mezi zlomy došlo v geologické minulosti k pře-
chodnému vyzdvižení bloku hornin o délce asi 2.200 metrů
a šířce 1.800 metrů a jeho následné denudaci – odnosu
materiálu z povrchu. Následným opětovným poklesem to-
hoto bloku vznikla samostatná, téměř bezodtoká pánvič-
ka, ve které se hromadila voda. Národní přírodní rezerva-
ce Soos, podle blízké osady též zvaná Hájek, se rozkládá na
ploše 221 ha a status rezervace získala v roce 1964. Část
tohoto území je zpřístupněna po povalovém chodníku.
Po pár desítkách metrů od vstupu jsem minul upravený
Císařský pramen, o kterém jsem se na místě dočetl, že se
jedná o nejteplejší přírodní vývěr v Chebské pánvi, jehož
teplota v jímce kolísá v závislosti na ročním období mezi
14-18 °C. Pokračoval jsem dál do nitra rezervace a najed-
nou jsem se ocitl ve zvláštní až neskutečné krajině. Jako
by tato krajina ani nepatřila do našeho světa, ale někam
do pohádkové říše divů. Území je totiž pozoruhodným do-
kladem pozdní vulkanické činnosti, která se tu projevova-
la až do začátku čtvrtohor. Naučná stezka vede po dně vy-
schlého jezera, jež bylo kdysi plné slané (minerální) vody.
V Soosu po něm zůstala skutečná evropská rarita, tzv. kře-
melinový štít – nahromaděná křemelina ze schránek jezer-

Krajem hrázděných statků a bahenních sopek

(pokračování na str. 9)

Nový Drahov

Rezervace Soos

Císařský pramen
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ních řas rozsivek usazených na dně jezera. Erozí narušená
vrstva této křemeliny, pokrytá bílou a žlutou vrstvou vy-
srážených minerálních solí, tak zde vytváří okouzlující
obraz oné pohádkové říše. Pohádkovost místa doplňují tzv.
mofety. Tyto nálevkovité prohlubně o průměru 10-80 cm,
vytvořené v mohutné vrstvě křemeliny nebo po jejích okra-
jích, se někdy nesprávně nazývají bahenní sopky. Po větši-
nu roku jsou mofety naplněny bahnitou vodou a vzhledem
připomínají miniaturní sopečné krátery. Probublává jimi
oxid uhličitý, který v případě jejich vyschnutí hlasitě syčí.
☺ Okruh rezervací jsem završil prohlídkou muzea a přileh-
lého pavilonu s expozicí „Dějiny země“. Pak jsem se podél
dnes již muzejní úzkorozchodné železnice, která byla vybu-
dována pro dopravu pórovinových a kaolinických jílů
z někdejšího největšího evropského neuhelného dolu v ne-
daleké Nové Vsi, vydal přes osadu Kateřina do 5,5 km
vzdálené obce Skalná, která byla cílem mého výletu. Skal-
né vévodí románský hrad Vildštejn, který vznikl na skal-
natém výběžku nad údolím Kateřinského potoka (dnes po-
tok Sázek) v letech 1166-1225. Hrad patří k nejstarším
vodním kamenným hradům v Čechách a byl postaven pod
vlivem blízké císařské falce v Chebu ve stylu štaufské
architektury. Opevnění hradu zesiloval důmyslný systém
s využitím toku potoka, který byl přehrazen a zatopil tak
prostor až k severní straně hradu. Původní románský
hrad byl několikrát přestavován, poprvé zřejmě kolem
roku 1400, kdy došlo k rozšíření obytné plochy hradu.
Další přestavba následovala v 16. století a poslední větší
úprava v 18. století, kdy vznikla nová zámecká budova
v předhradí, přestavěná později na rokokový zámek.
Od poloviny 16. století začal význam hradu upadat, na za-
čátku 19. století byl u zámku postaven pivovar a hrad pře-
stavěn na sladovnu. V současné době je hrad v soukro-
mých rukách a je postupně opravován. V interiéru hradu
si lze prohlédnout hradní muzeum, Královský sál, Muze-
um soudnictví a vězeňství a Muzeum hasičské techniky.
Než jsem se vydal na zpáteční cestu, tak jsem si poseděl
v příjemném prostředí stylové hradní restaurace. ☺ A po-
kud jste si stejně jako já někdy lámali hlavu nad tím, proč
rezervace Soos nese tento poněkud zvláštní název, který
nemá pranic společného s omáčkou, natož s telegrafickým
voláním o pomoc, tak jsem se dočetl, že pojmenování po-
chází ze zkomoleného německého slova Moos, což zname-
ná mech.

 Z cest Vás všechny zdraví
Martin Jarolímek

Krajem hrázděných statků a bahenních sopek
(dokončení ze str. 8)

Hrad Vildštejn

U Z Á V Ě R K A

říjnového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pátek 12. 10. 2018



10 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2018

 

 LÉKAŘ A VY • Zdraví na míru

Zdá se, že stojíme na prahu nové medicínské éry
– regenerativní medicíny. Lékaři od ní čekají

velké věci, protože by měla poskytnout nové možnosti léč-
by u stavů, se kterými si současná medicína neví rady. Re-
generace je obnova organismu, která může být přirozená,
nebo s pomocí zásahu zvenčí. Přirozená probíhá dnes
a denně od našeho narození. Kůže se vymění jednou za mě-
síc, sliznice střeva jednou za týden a celý náš organismus
se tak postupně vymění jednou za tři až šest let. Regenera-
ce probíhá i při poranění – řízneme se, pomocí vlastních
buněk krvácení za chvilku ustane, rána se zahojí a zůsta-
ne jizva. Jsou ale situace, se kterými si organismus sám
neporadí, a tam lze využít funkci buněk upravených mimo
lidský organismus – tzv. kmenových. Určité množství kme-
nových buněk si neseme do života a jejich dělení v buňky
svalové, nervové nebo jiné pokračuje celý náš život. Proč
se některá kmenová buňka umí rozdělit dvacetkrát a jiná
stokrát nevíme, ale každá je naprogramovaná na určitou
délku života a tam končí její schopnost regenerace. Cílem
regenerační medicíny je nějakou úpravou kmenových bu-
něk dospět k tomu, že bude možné vyrábět tkáně nebo
orgány, které by byly schopné nahradit nedostatečnou
funkci těch poškozených. Průkopnickou metodou léčení
kmenovými buňkami byla kdysi transplantace kostní dře-
ně, dnes standardní metoda v onkologii. Celý orgán je za-
tím hudba budoucnosti, ale některé „součásti“ lidského
organismu už lze vyrobit. Například specifická náhrada
hrudní kosti umožní přežít pacientům, kteří po rozsáhlých
nitrohrudních operacích přišli o hrudní kost a dostali se
tak do stavu neslučitelného se životem.Na hrudní kost
jsou uchycena žebra a bez nich nefunguje proces dýchání.
Dalším příkladem je amnioderm, biologická náplast vyvi-
nutá z buněk placentární tkáně, která se používá pro hoje-
ní chronických ran, jakými jsou například úporné bércové
vředy. Tenká placentární blána se používá i v očním lékař-
ství k hojení poškozené rohovky. Dalším příkladem je
chondrograft k léčení poškozené chrupavky. Samovolná re-
generace chrupavky je u dospělého člověka velmi omezená.
Pokud dojde k poranění, existuje za určitých podmínek
možnost odebrat pacientovi buňky z nezátěžové části chru-
pavky, tyto tzv. chondrocyty laboratorně namnožit a ope-
rativně vrátit na poškozené místo. Včasnou léčbou poraně-

né chrupavky pomocí chondrocytů se pak může pacient
vyhnout pozdější potřebě umělé náhrady kloubu. Jednou
z nejambicioznějších nadějí v rozvíjejícím se oboru regene-
rativní medicíny bylo vrátit zpět lidi s poškozenou míchou,
ale slibné výsledky v testech na myších se u složitějšího
organismu zatím neprojevily. Právě tak je používání kme-
nových buněk zatím nefunkční u artrózy. Ale studie s kme-
novými buňkami probíhají i v řadě dalších medicínských
specializací, v transplantacích, onkologii, v oblasti neuro-
degenerativních onemocnění, v problematice autismu, po-
ruch imunity, Crohnovy choroby atd atd. Vra	me se ještě
k placentě a pupečníku, které jsou jedinečným zdrojem
kmenových buněk pro regenerativní medicínu, její výzkum
i terapii. Za normálních okolností končí placenta jako bio-
logický odpad, přitom jedině při porodu lze získat dospělé
kmenové buňky ve vývojovém stadiu nula, což je jejich na-
prostá výjimečnost proti ostatním buňkám. V České repub-
lice je možné uchovat část pupečníku s pupečníkovou krví,
uchování celé placenty pro vlastní použití v budoucnu za-
tím není možné. Regenerativní medicína je mladý obor
od roku 1998. Za tu dobu se na celém světě shromáždilo
ve všech kryobankách asi 40 milionů vzorků. Zatím není
o tyto vzorky velký zájem. Při prvním schváleném léčeb-
ném postupu (například pro autimus) budou všechny kry-
osklady na světě prázdné do jednoho roku. Cena pupeční-
kové krve nebo placentární tkáně od dárce by pak narostla
do astronomických výšek. Pokud si rodina uchová tzv. pe-
rinatální tkáně, vytvoří i svůj vlastní biologický zdroj. Za-
tím se u nás uchovává pupečníková krev asi u 0,3% poro-
dů, na Slovensku je to zhruba 9% . Hlavním důvodem tak
malého procenta je nastavení, že české zdravotnictví je
zadarmo. Lidé nejsou vychováváni k tomu, aby se starali
o své zdraví a už vůbec ne k prevenci svého zdraví a nad-
standardy v Česku neexistují. Navíc o regenerativní medi-
cíně se málo ví a na lékařských fakultách se nevyučuje.
Cena uskladnění pupečníkové krve není malá, za odběr
a zpracování se platí kolem 20 000 Kč a další peníze
za uskladnění v kryobance, za dvacet let jde o částku bez-
mála 44 000 Kč. Léčba kmenovými buňkami tak je na jed-
né straně světový hit, ale ještě nějaký čas bude i zdrojem
mnoha kontroverzí.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo

VÝSTAVY

HISTORICKÉ VÝROČÍ

26. srpna 2018 uplynulo 740 let od bitvy na Moravském poli. Toto místo, německy zva-
né Marchfeld, se nachází v severovýchodním Rakousku při ústí řeky Moravy do Du-
naje. V roce 1260 zde porazil český král Přemysl II. Otakar Uhry. Českým králem se
stal v roce 1253 a kromě českých a moravských zemí vládl také alpským zemím. V roce
1278 však padl v bitvě s římskoněmeckým králem Rudolfem II. Habsburským právě
na Moravském poli.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o životě tohoto panovníka, jeho předcích a po-
tomcích, přečtěte si Přemyslovskou epopej I. až IV. díl od Vlastimila Vodrušky.

E.T.
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

JUNIOR CUP OBECNICE 2018
– V. ročník

Ve dnech 18. - 19. 8. 2018 se konal V. ročník turnaje mláde-
že JUNIOR CUP Obecnice konaný pod záštitou starosty
obce Josefa Karase. První den se jednalo o turnaj tří kate-
gorií a to předpřípravky, mladší a starší přípravky. Hrálo
se nejspravedlivějším systémem, a to „každý s každým“.
Největší náboj měl turnaj předpřípravek, kde nám děti roč-
níku 2012 a mladší předváděli nádherné výkony, které
strhly všechny přihlížející k neustálému fandění. Výsledky
u nejmenších nejsou podstatné, nicméně kluci z 1.FK Pří-
bram ukázali i v tomto věku fotbalovou kvalitu a turnaj
vyhráli.

(pokračování na str. 12)

Turnaj mladších přípravek byl v režii MFK Dobříš, která
postavila dvě družstva. První družstvo vyhrálo turnaj bez
ztráty jediného bodu a druhé družstvo obsadilo třetí pozi-
ci. Za zmínku stojí domácí družstvo Slavoje, které repre-
zentovalo šest děvčat a jeden borec, který kryl holkám
záda z brány.
Starší přípravky ovládlo družstvo z Čimelic, které také
neztratilo jediný bodík a za celý turnaj obdrželo pouhé dvě
branky. Turnaj starších přípravek nabídl fotbalovou kva-
litu a kdo byl přítomen, musí uznat, že jsme viděli mnoho
kvalitních utkání, které měly šmrnc.
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Druhý den turnaje se hrálo na celé hřiště a byla to kon-
frontace dospělého ženského fotbalu, které reprezentovalo
družstvo 1.FK Příbram hrající českou fotbalovou ligu žen,
dále dorosteneckého fotbalu – TJ Sokol Pičín a žákovské-
ho fotbalu, které reprezentovalo domácí družstvo Slavoje
a družstvo Milína. Po fotbalové stránce měli utkání sluš-
nou kvalitu, byly plné nádherných kombinací a tvrdých
soubojů. Po zásluze zvítězilo domácí družstvo Slavoje, kte-
ré předvádělo rychlý, oku lahodící, fotbal.

Výsledky z 18. 8. 2018
PŘEDPŘÍPRAVKY – 2012 a mladší
1. 1.FK Příbram - bílí 62:23 12 b
2. 1.FK Příbram - zelení 62:25 12 b
3. TJ Spartak Rožmitál 53:31 9 b
4. TJ Slavoj Obecnice 1 39:32 9 b
5. TJ Slavoj Obecnice 2 16:51 3 b
6. FC Mirovice 12:82 9 b
O třetím místě rozhodl vzájemný zápas.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKY – 2010 a mladší
1. MFK Dobříš 1 30:7 15 b
2. SK Březnice 1918 24:14 12 b
3. MFK Dobříš 2 26:11 9 b
4. FC Mirovice 17:14 6 b
5. SK Spartak Příbram 21:19 3 b
6. TJ Slavoj Obecnice 4:63 9 b
STARŠÍ PŘÍPRAVKY – 2008 a mladší
1. SK SIKO Čimelice 20:2 12 b
2. SK Spartak Příbram 18:13 9 b
3. TJ Slavoj Obecnice 20:9 6 b
4. TJ Sokol Pičín 5:14 3 b
5. SK Litavan Bohutín 4:29 0 b

Výsledky z 19.8.2018
1.FK Příbram – TJ Sokol Pičín 1:0
TJ Ligmet Milín – TJ Slavoj Obecnice 0:3
TJ Sokol Pičín – TJ Ligmet Milín 1:1
1.FK Příbram – TJ Slavoj Obecnice  0:0
TJ Ligmet Milín – 1.FK Příbram 2:2
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Pičín 4:2
1. TJ Slavoj Obecnice 7:2 7 b
2. 1.FK Příbram – ženy 3:2 5 b
3. TJ Ligmet Milín 3:5 2 b
4. TJ Sokol Pičín 3:6 1 b

Je na místě poděkovat part-
nerům a sponzorům, kteří
nám s turnajem pomohli fi-
nančními prostředky, občer-
stvením a nákupem cen.
• Obci Obecnice
• OFS Příbram
• Firmě Mattoni
V neposlední řadě chci podě-
kovat všem rodičů a přáte-
lům obecnického fotbalu, kte-
ří jakýmkoliv způsobem při-
spěli k tomu, že se turnaj
uskutečnil a byl zážitkem pro
všechny zúčastněné.

JUNIOR CUP Obecnice 2018

(dokončení ze str. 11)

(pokračování na str. 13)

Sezóna 2018/2019

2. 9. 2018 - žáci
Obecnice/Pičín – TJ Ligmet Milín 6:0 (3:0)
branky: Ježek 2, Roušal M., Štamberk, Papst, Novotný
Matějka - Locker, Polák, Holubec, Kadlec - Papst, Prokeš,
Roušal M., Roušal P. - Ježek - Štamberk
střídali: Novotný, Čermoch, Kočárek, Flohsová
Pěkné kombinační utkání, ve kterém se hrálo na jednu
branku a to Milínskou. Výsledek je pro soupeře ještě milo-
srdný. Šancí jsme měli na tři zápasy, bohužel nás pořád
trápí koncovka. První půle byla plná nádherných kombi-
nací, které zvedaly diváky ze sedaček. Co mi trošku chybě-
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lo, byly souboje po ztrátě míče. O půli jsme si tuto činnost
ujasnili a získali jsme díky tomu mnoho míčů, ze kterých
byly vyložené šance. Naše záložní řada jasně přehrávala tu
milínskou a když náhodou přišla ztráta, tak vše vyřešila
naše výborná obranná čtyřka. V utkání vynikal Jára Je-
žek, který si v útoku dělal co chtěl. Svou drzostí a výbor-
ným driblingem motal hlavy celé obrany soupeře a byla to
slast pro oči. Všem zúčastněným k výkonu blahopřeji
a věřím, že bude ještě gradovat. ☺

9. 9. 2018 - žáci
SK Litavan Bohutín – Obecnice/Pičín 1:4 (1:2)
branky: Ježek 3, Strniště
Matějka - Locker, Polák, Holubec, Kadlec - Hronza, Pro-
keš, Roušal M., Roušal P. - Ježek - Strniště
střídali: Novotný, Skrip, Kupči, Flohsová
V utkání jsme chtěli divákům ukázat kombinační fotbal,
ve kterém jsme měli být dominantní na míči. Bohužel se to
stalo pouze našim přáním. Nedokázali jsme dlouhodobě
udržet balón na našich kopačkách, čímž trpěla naše hra.
Byla plná soubojů a nebyla moc koukatelná. Otázkou je,
zda to bylo kvalitou soupeře, nebo naší neochotou hrát.
Produkovali jsme mraky ztrát po jednoduchých přihráv-
kách. Vůbec se nám nedařilo založit postupný útok od sto-
perské dvojice a ve hře bylo mnoho zbytečných nákopů.
Naštěstí jsme ve hře měli i světlé chvilky, ze kterých vyply-
nuly naše brankové příležitosti. Tady chci pochválit hlav-
ně naši pravou stranu, konkrétně Vojtu Kadlece a Pá	u
Roušala, která odehrála kvalitní utkání. Z pravé strany
přicházeli míče do vyložených šancí, které Jára Ježek do-
kázal využít. Jára odehrál vynikající utkání a díky jeho
produktivitě jsme dokázali utkání zlomit. Našim hráčům
se nedala upřít bojovnost, která byla enormní, bohužel fot-
balu bylo málo. Ale jak se říká, na všem špatném je něco
dobrého... I přes to, že se nám fotbalově nedařilo, jsme do-
kázali silný Bohutín přetlačit a vyhrát na jeho hřišti o tři
branky. Věřím, že toto utkání bude pro nás poučné a vez-
meme si z něj jen to dobré. ☺

12. 9. 2018 - žáci
TJ Spartak Rožmitál – Obecnice/Pičín 0:3 (0:0)
branky: Ježek, Roušal M., Polák
Matějka - Kupči, Polák, Holubec, Kadlec - Papst, Prokeš,
Roušal M., Roušal P. - Ježek - Locker
střídali: Novotný, Skrip, Hronza, Flohsová
Čekali jsme těžké utkání, což se tak úplně nenaplnilo.
Od začátku utkání jsme drželi míč na kopačkách a soupeři
jsme ho půjčovali minimálně. Bohužel jsme v první půli
kombinovali daleko od brány soupeře, proto šance nepři-
cházely. Báli jsme se střílet ze střední vzdálenosti a chtěli
jsme dovézt míč do prázdné branky. To nevycházelo a proto
první půle skončila bez branek. Do půle druhé byl zámysl
více přenášet hru z jedné strany na druhou a tím více roz-
hýbat obranu soupeře. A najednou to šlo. Dostávali jsme
se do vyložených šancí a hra měla spád. První branku vsí-
til Mára ROUŠAL po hezké střele z poza šestnáctky. Dru-
há branka byla typická, po kombinaci Páti ROUŠALA za-
končoval nekompromisní Jára JEŽEK. Poslední branka
byla trošku náhodná. Kuba POLÁK chtěl centrovat z pra-
vé strany a míč zaplul do brány soupeře. Za druhou půli
chci kluky pochválit. Byla živelná, plná energie a zápalu
do hry. ☺

9. 9. 2018 - dorost
Pičín/Obecnice - TJ Kovohutě Podlesí 3:1 (1:1)
branky: Vrátník 2, Krátký
Matějka - Simmer, Šefl, Prokeš, Polák Jakub - Zapletal,
Krátký, Kohout, Locker - Vrátník, Čermoch
střídali: Dieneš, Holubec, Polák Jonáš
První utkání našeho smíšeného družstva dorostu se nám
vydařilo hlavně výsledkově. První půle nebyla z naší stra-
ny dobrá. Na hřišti jsme se hledali a byli jsme pod neustá-
lým tlakem hostů. Jen díky skvěle chytajícímu Jon�ovi
Matějkovi jsme měli o co hrát i v půli druhé. První branku
vsítili hosté po křídelním útoku z pravé strany, kde útoč-
ník vylákal Jon�u na přední tyč a pak na stříbrném pod-
nose předložil míč spoluhráči na tyč zadní 0:1. Poté jsme
přežili čtyři vyložené šance hostů a v závěru poločasu jsme
dokázali skóre srovnat. Bylo to po nákopu ze zadních řad
a Petr Vrátník svou rychlostí zmizel zadákům hostů a pře-
loboval brankáře 1:1. Do druhé půle jsme se trošku pře-
skupili, nahecovali a najednou to šlo. Utkání se vyrovnalo
a byla to pravá válka. Honza Krátký podal výkon hodný
kapitána, dřel a šel všem příkladem a navrch vsítil nádher-
ný gól. Kuba Polák Honzovi přihrál na střed hřiště, ten si
ho navedl, ze 30 metrů napřáhl a vymetl pravou šibenici
2:1. Hosté vsadili vše na útok a to se jim stalo osudným.
V poslední minutě vsítil Petr Vrátník svou druhou bran-
ku, kdy z brejkové situace pelášil sám na brankáře a ne-
kompromisně zavěsil 3:1. Naši borci podali ve druhé půli
bojovný výkon a na hru se dalo koukat. Doufám, že naše
výkony půjdou ještě nahoru. ☺

9. 9. 2018 - dorost
SK Březnice 1918 – Pičín/Obecnice 12:1 (6:1)
branka: Vrátník
Matějka - Simmer, Šefl, Polák Jonáš, Novotný - Zapletal,
Krátký, Šika, Locker - Vrátník, Janák
střídali: Dieneš, Holubec, Polák Jakub, Hronza Š., Hron-
za J., Papst
Těžké utkání, kde jsme bojovali jako lvi, bohužel byl sou-
peř mnohem lepší. Těžko se toto utkání hodnotí... Soupeř
byl v průměru o dva roky starší a vyspělejší. Výsledek vy-
povídá o tom, jak to na hřišti vypadalo. Nicméně i přes
vysokou prohru si hráči zaslouží uznání, že bojovali až
do samotného konce. ☺

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice, trenér mládeže

SEZÓNA 2018/2019

(dokončení ze str. 12)
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Do nové sezóny 2018/19 na nových stolech
a s „D“ týmem Slavoje Obecnice

Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Let-
ní přestávka utekla jako voda a nás již na konci září čekají
první soutěžní utkání. Během léta jsme poctivě nabírali
energii ze sluníčka a v permanenci byla také naše mana-
žerská část, která usilovně sháněla posily☺. Nezapomněli
jsme ani udržovat dobrou náladu v týmu např. turnajem
v tenise s následným posezením, při opékání kýty.

Petr Steiner řádí na síti...

Dále mám velkou radost, že Vám mohu oznámit velkou
novinku. V nadcházející sezóně nás nově budou zastupo-
vat 4 týmy. Po dlouhých 11 letech se obnovuje v Obecnici
„D“ tým Slavoje. Na okrese Příbram jsme po Březnici,
Sokolu Příbram a Sedlčanech teprve čtvrtým týmem s tak-
to velkou hráčskou základnou. V krajských soutěžích nás
bude zastupovat „A“ tým a „B“ tým, v okresních zase „C“
tým a „D“ tým.

"A" tým bude nastupovat v Krajské soutěži 2. třídy sk.B,
která je tvořena především týmy z okresu Příbram, Beroun
a Praha západ. Naším cílem je probojovat se do play off,
kam se dostanou čtyři nejlepší týmy po základní části
a tam se pokusit uhrát co nejlepší výsledek. Dle již zveřej-
něných soupisek lze vytušit, že největšími soupeři by nám
měl být „A“ tým Benešova a „B“ tým Hořovic, se kterým
se utkáme hned v druhém kole.

Pozvánka na první domácí zápasy "A" týmu v tělocvičně ZŠ
Obecnice:
29. 9. 2018 od 17.00 hod.
Slavoj Obecnice "A" – TTC Kladno „D“
30. 9. 2018 od 10.00 hod.
Slavoj Obecnice "A" – TJ Sokol Hořovice "B"

"B" tým byl zařazen do Krajské soutěže 2. třídy sk.A,
kde se nachází týmy z velké vzdálenosti. Čekají nás výlety
např. do Lán, Slaného, Rudné, Kladna, Rakovníku atd.
Tato skupina je velmi silná a tak cílem je vyhnout se play
out, kam padá pět nejhorších týmů po základní části.

Pozvánka na první domácí zápasy "B" týmu v tělocvičně ZŠ
Obecnice:
23. 9. 2018 od 16.00 hod.
Slavoj Obecnice "B" – TJ Sokol Hředle
28. 9. 2018 od 17.00 hod.
Slavoj Obecnice "B" – TJ Sokol Stochov Honice

"C" tým a "D" tým budou nastupovat v Regionálním pře-
boru 2. třídy s odlišnými cíly. „C“ tým tvořen staršími hrá-
či by měl atakovat ty nejvyšší pozice a pokusit se obsadit
jednu ze dvou prvních příček, které zajiš	ují postup do
Okresního přeboru. „D“ tým tvořen našimi nejmladšími
bude pro změnu v této soutěži sbírat cenné zkušenosti, kte-
ré se při normálním tréninku nedají získat.

Rádi mezi námi uvítáme nové tváře
se zájmem o stolní tenis.
Dveře v tělocvičně ZŠ Obecnice
jsou Vám otevřeny každé úterý
a pátek od 17 hodin.

Pro v í c e  i n f o r m a c í  se můžete obrátit na tel. číslo
728 241 764 – Zdeněk Petráň.

Do sezóny vstoupíme na dvou nových stolech, které jsme
si pořídili až z Teplických Stínadel. S nákupem stolů nám
pomohl Slavoj, který jeden stůl zaplatil a druhý jsme uhra-
dili z vlastních zdrojů. Slavoji tímto velice děkujeme! Věří-
me, že nám tyto stoly přinesou štěstí.
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Informace k sezóně 2018/2019

Mužstvo Slavoje Obecnice bude hrát v nadcházející sezó-
ně 2018/2019 soutěž "Hokejový hobby turnaj O POHÁR
STAROSTY MĚSTA SEDLČANY - 14. ročník".

Meziokresní přebor byl bohužel z důvodu malého počtu
přihlášených mužstev zrušen, a proto se hledala možnost
jakou soutěž hrát, aby hokej v Obecnici nezaniknul. Vede-
ní turnaje v Sedlčanech, v čele s vedoucím zimního stadio-
nu panem Františkem Kadlečkem, nám vyšlo vstříc, a do-
datečně nás zařadilo do soutěže a za to jim patří náš veliký
dík.

Pohárová utkání se hrají pouze na zimním stadionu
v Sedlčanech, a proto nás bude čekat náročnější cestování
a v podstatě takto přijdeme o "výhodu" domácího prostředí.

Věřím, že i přes nutnost cestování, nám naši skvělí fa-
noušci vytvoří při utkáních v Sedlčanech "domácí" atmo-
sféru, na kterou jsme z uplynulých sezón zvyklí.

Jelikož pohár je soutěží pro neregistrované hráče, je pro-
to omezen počet hráčů, kteří v minulosti hráli výkonnost-
ní hokej, a z toho důvodu někteří naši hráči bohužel nemo-
hou za Slavoj Obecnice nastupovat. I touto cestou bych jim
rád poděkoval, že v minulosti Slavoj a Obecnici reprezen-

Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

tovali a přispěli k zisku mnoha „medailových“ umístění
a pohárů, dvakrát i titulu přeborníka Meziokresního pře-
boru. Všem vám ještě jednou veliký dík.

V nadcházející sezóně začneme psát novou historii obec-
nického hokeje a já doufám, že se nám podaří navázat na
naše dřívější úspěchy a budeme Obecnici dobře reprezento-
vat a dělat tím radost nejenom sobě jako hráčům, ale i na-
šim fanouškům.

Slavoj Obecnice budou v sezóně 2018/19 reprezentovat
tito borci: Brůček Tomáš, Dvořák Roman, Hladký
Aleš, Juhász Petr, Kortan Jan, Kubista Josef, Kub-
ják Radoslav, Lavička Adam, Matějka Dušan, Máša
Karel, Moser Jiří, Neliba Josef, Novák Marek, No-
votný Vladimír, Srch Oldřich, Střeska Jan, Střeska
Jaroslav, Uzel Tomáš, Uzel Zdeněk, Veselý David,
Větrovský František. Vedoucím mužstva bude Miroslav
Kryl, hrajícími trenéry Srch Oldřich a Střeska Jaroslav.

Přeji nám v nové sezóně 2018/19 hodně zdaru.
JSP

22. 9. so 18.15 hod. Čerti Křepenice – Obecnice
28. 9. pá 20.20 hod. Obecnice – Kačeři Příčovy

LESNICKÁ NAUČNÁ STEZKA KLOBOUČEK

Realizaci naučné stezky mají na starosti  Vojenské lesy
a statky ČR, s.p., grafický design Tereza Pejřimovská
& Lucie Marková, texty Václav Pernegr, foto Václav Per-
negr, Karel Hutr, podklady k mapám a grafům Pavlína
Čeperová, výroba panelů Reklama 99, Příbram, vyzna-
čení trasy, směrovky Klub českých turistů
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (Hořovice) připravují
naučnou stezku na Klobouček, se kterou vás budeme
postupně seznamovat. Možná jste si již v Obecnici všim-
li, že  Klub českých turistů se dal do své prospěšné práce
a zajiš	uje vyznačení zmíněné naučné stezky. Lesnická
naučná stezka Klobouček v Chráněné krajinné oblasti
Brdy bude mít dvanáct zastavení a bude začínat v Obec-
nici na parkovišti.

Toto bude text na panelu, který bude na prvním střano-
višti v Obecnici na parkovišti.
Nacházíme se v centru obce Obecnice, která je malebně
rozložena v široké kotlině při výtoku Obecnického (dří-
ve Čepkovského) potoka z brdských lesů v nadmořské
výšce 510 až 570 m. Ves je poprvé připomínána v roce
1394, kdy patřila zbraslavskému klášteru; později nále-
žela pánům z Valdeka a dalším často se střídajícím maji-
telům.  Od roku 1603 pak patřila Obecnice k panství
dobříšskému, které bylo v držení královské koruny
a od roku 1630 Mansfeldů, později po spříznění rodu

(pokračování na str. 16)

Pohled na Klobouček z Obecnice

Roubenka v Obecnici
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LESNICKÁ NAUČNÁ STEZKA KLOBOUČEK
(dokončení ze str. 15)

1. Obecnice – parkoviště
2. Křižovatka Zelená linie
3. Vstup do cenných

lesních porostů
pod Kloboučkem
u Jedlové studánky

4. Louka pod Kloboučkem
5. Vrchol Kloboučku

Colloredo zvaných Colloredo-Mannsfeld. I zdejší lesy
patřily až do roku 1927 tomuto rodu; poté byly vykou-
peny čs. státem pro zřízení dělostřelecké střelnice.
Vojenský prostor se zákazem vstupu pro veřejnost
zde existoval až do konce roku 2015; poté byl zrušen
a v jeho hranicích (s přičleněním Jižních – Třemšín-
ských Brd) vznikla Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Brdy.
Existuje pověst o vzniku jména Kloboučku... Komtesa
z rodu majitele zdejšího panství se na lesní louce usadi-
la k odpočinku s lesmistrem a další společností. Komte-
se se tu velmi líbilo, a tak sňala z hlavy klobouček,
hodila jej do trávy a vyslovila přání: A� je na tomto
místě postavena myslivna a k ní připojeno tolik lesa,
kolik ho stačí do večera objet na svém koni.
Skutečnost bude zřejmě prozaičtější; jméno dal vrchu
spíš jeho protáhle kulovitý tvar, který nad Obecnicí tvoří
pomyslný „klobouček”.

 Materiál dodal ing. Václav Pernegr
pro OZ upravil bs

Předpokládaný termín otevření Naučené stezky Klobouček
je plánovaný na čtvrtek 27. 9. 2018 v 10 hodin
na parkovišti v Obecnici.

6. Křižovatka u Schůdecké linie
7. U studánky pod Kloboučkem
8. Rozcestí pod bývalou hájovnou
9. „Rezervace“ u Bukové studánky

10. Smrčina
11. Vodní nádrž Obecnice čili Octárna
12. U bývalého Prvního hamru

Pohled na Obecnici od Oseče

Velký Veský rybník


