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V letošním roce se vyplatilo počkat s dovolenou až na
říjen. Příjemné teplé počasí, jak se říká nádherné babí
léto. Již jsem několikrát psal, že já tomuto období říkám
dědí podzim. Nemusí se všechno nazývat podle žen,
dívek a babiček. Také chceme být v kurzu, že chlapi?
Zrovna nedávno jsem se pozastavil nad bilbordy propagujícími pracovní nářadí, vrtačku drží v ruce pohledná,
méně oděná dívka. Vrtačky jsem se všiml, až když jsem
jel okolo zobrazení počtvrté. Asi by si většina chlapů
raději koupila tu slečnu. No možná přeháním, třeba je
vaše manželka tak šikovná a pohledná jako slečna na
obrázku. Podle mne by statný chlap v montérkách při
propagaci práce s nástroji působil věrohodněji. Ženy to
také nemají s reklamními spoty jednoduché, například
propagace Clavinu s tím ábelským účinkem. Já nevím
děvčata jak vy, ale kdybych byl ženou, mne by takoví ábelští chlapi spíš vyděsili a odradili. Ale já nejsem žena,
že? Stejně vás obdivuji, jak to s námi vydržíte, já bych
sám se sebou asi dlouho nevydržel. Minulý týden jsme
byli s manželkou v kině na novém filmu režiséra Havlíka Po čem muži touží. Recenze, kterou jsem o filmu četl,
moc nechválila. Překvapilo mne, že v příbramském
v plném kině bylo asi deset chlapů a ostatní byly samé
ženy, dívky a pohledné babičky. Nic to nemění na faktu,
že jsem se této komedii o převtělení chlapa do ženy řeh-

tal jako všichni ostatní. Na konci při oblékání v šatně
jsem konstatoval, že by si to převtělení měli vyzkoušet
všichni chlapi. Hned bychom ženské chování chápali
lépe. Vedle stojící paní mne překvapila, když prohlásila:
„Ženský by to převtělení do chlapa potřebovaly taky.“
Jé, to by bylo na světě krásně, kdybychom se vzájemně
chápali. Jestli by nás to vůbec bavilo, vždy by nebyla
žádná legrace. Ovšem Anička Polívková byla ve své roli
skvělá. Vřele doporučuji film shlédnout, pomůže to i vašemu zdraví, protřese se vám bránice. Když už jsem
u kina, zašli jsme i na film Ondřeje Trojana s názvem
Toman. Též doporučuji, poučné z historie České republiky, poválečné období komunistického převratu se vším
všudy. Chvílemi vás bude mrazit. Ale vra me se zpět k dědímu podzimu či babímu létu. Ke vztahu mužů a žen, ten
si pěstujeme od útlého mládí. Příkladem může být i vztahová scéna synka a maminky. Maminka se k podzimnímu slunnému dni vyšňořila, ale měla odlakované nehty.
„Maminko ty jsi tak krásná. Ty červené náušničky, červená pusinka, červené nehtíky.“ „Děkuji ti Toníku, akorát ty nehtíky už nemám červené.“ Toník se zamyslel:
„Aha, ale to nevadí, stejně jsi krásná. Vypadáš jako šašek.“ Prostě my chlapci ženám lichotíme už od malička.
Proto nás mají rády i v pokročilejším věku. Tak podzimně.
Tak bez parohů. Nebo ne?
bs

Výsledky komunálních voleb – Obec OBECNICE
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
Pořadí
Josef Karas
Jan Karas
Pořadí
Jiří Oktábec
Pořadí
Markéta Švehlová
Pořadí
Václav Vohradský
Pořadí
Miroslav Srch
Pořadí
Naděžda Soukupová Pořadí
Zdeněk Petráň
Pořadí
Josef Hudeček
Pořadí
Dita Paboučková
Pořadí
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KANDIDÁTŮ č. 1 (63,21 %)
kandidátce: 1.
500 hlasů
kandidátce: 8.
399 hlasů
kandidátce: 4.
377 hlasů
kandidátce: 2.
359 hlasů
kandidátce: 3.
343 hlasů
kandidátce: 10.
339 hlasů
kandidátce: 9.
329 hlasů
kandidátce: 7.
326 hlasů
kandidátce: 5.
324 hlasů
kandidátce: 6.
286 hlasů

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
Bohumil Svoboda
Pořadí
Petr Zima
Pořadí
Jan Urbánek
Pořadí
Jan Zelenka
Pořadí
Martin Sirotek
Pořadí
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KANDIDÁTŮ č. 2 (36,79 %)
kandidátce: 2.
379 hlasů
kandidátce: 7.
318 hlasů
kandidátce: 3.
299 hlasů
kandidátce: 1.
252 hlasů
kandidátce: 4.
109 hlasů

(voleno 15 zastupitelů)

2

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2018

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Znovu objevený Poucholáč

v Obecnici a Oseči

Každý dříve narozený obecnický rodák ví, že polní cesta
z Obecnice a Oseče se nazývá Poucholáč. Název cesty vznikl podle stromu, který u ní stál uprostřed luk a polí mezi
Obecnicí a Osečí. Stará hrušeň stála asi uprostřed takzvaného koláče luk a polí, od toho se říkalo půl koláč, což zlidovělo na Poucholáč. Ve stáří byla hrušeň již dutá. Jako
malí kluci jsme se do ní při výpravách do přírody schovávali. Hrušeň nestojí u cesty asi od šedesátých let, kdy sešla
stářím, ale název cesty se používá dodnes. Chlapi, kteří
touto cestou chodí na procházky objevili v místě, kde hrušeň stála, mladou odnož. O tuto odnož se starali a pečovali
o ní. Poté její okolí upravili a u mladé hrušky postavili
pěknou dřevěnou tabulku s nápisem.

Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsme si zopakovali kam a do čeho
ukládat tříděný odpad v obci. K dalším druhům odpadů
vám několik informací předám z článku starosty Josefa
Karase, který byl uveřejněn již v roce 2015.
Biologický odpad je možno již několik let odkládat na
prostranství u ČOV. Zde je umístěn kontejner na biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva, zbytky rostlin apod.),
větve stromů a keřů je nutné dávat zvláš na vedlejší hromadu.
Kovový odpad je možné odkládat do určeného prostoru
za prodejnou COOP, kde jsou také umístěny kontejnery na
objemný komunální odpad. Prostor u kontejnerů je otevřen v pevně stanovenou dobu, a když je zde přítomna odpovědná osoba, a to ve středu od 15 do 17 hodin a v sobotu
od 9 do 11 hodin (mimo tuto dobu je zde skládkování odpadu zakázáno - pouze v případě předchozí domluvy na obecním úřadě je možno odkládat i mimo tento čas).
Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním
a likvidaci tohoto odpadu si zajiš uje na své náklady,
a to zákonem stanoveným způsobem osoba, která prováděla činnost, při které tento odpad vznikl. Není proto možné
jej ukládat za prodejnu nebo do kontejneru na velkoobjemový odpad.
Nádoba na textil
je umístěna vedle
prodejny společně
s dalšími kontejnery na tříděný odpad (sklo bílé, barevné, tetrapaky,
plasty a papír).
Kontejnery na tříděný odpad jsou
v umístěny Oseči u prodejny a v Obecnici na rozcestí
u Uzlů a v Nových Chalupách u zastávky.
Elektroodpad a drobné elektrospotřebiče lze ukládat na
chodbě obecního úřadu do určeného kontejneru.
Pro likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu
zajiš uje obecní úřad 2x ročně jejich sběr, vždy v pevně stanovenou dobu, do přistavených speciálních kontejnerů.
Dodržujte prosím obecně závaznou vyhlášku obce Obecnice č. 1/2015 o shromažování sběru atd., tím pomůžete
udržovat v obci pořádek i šetřit finance.
OU Obecnice
(red)

Touto cestou
chci jménem obce
poděkovat Jiřímu Novotnému,
Františku Prachařovi a Františku Steinerovi
st. za jejich zájem o přírodu
a historii v obci.
Jenda
Zelenka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na
V říjnu 2018 oslavila
své narozeniny
naše paní vedoucí Jana Karasová.

Janě přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a pracovních úspěchů.
Renata, Romana a Zdena

odběr krve
ve čtvrtek 15. 11.
v Příbrami

2018

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v Obecnici dne 13. října 2018

Emma Petráňová

Agáta Paboučková

Julie Kozáková

Oliver Steiner

E

D

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci říjnu a listopadu.
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

E

D
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
myslím, že všichni si užíváme „babí“ léto, které momentálně je. I my, hasiči, jsme za naší sezonou udělali takovou
tečku v podobě pečení prasátka. Sešli jsme se v sobotu
22. 9., vždy je lepší, sejít se na takovéto akci než někde
u požáru.
Protože „babí“ léto za chvilku končí - přináším pár rad
jak svá topidla připravit na topnou sezonu. I když se může
zdát, že je už pozdě na přípravu, přeci jen drobné opravy se
v tuto dobu ještě dají zvládnout.
A už se vám to líbí nebo ne, podzim je tady. A pokud vás
dostatečně nehřeje mládí, čtyřnohý chlupáč rozvalující se
ve vaší posteli nebo nevlastníte termoizolační oblek Yettyho,
asi se budete muset spolehnout na starou dobrou topnou
soustavu. Protože si od konce května užívala zaslouženého letního spánku, je třeba předtím, než ji uvedete do plného provozu, provést alespoň její základní revizi. Pojme si
shrnout základní činnosti, které je zapotřebí udělat:
- Provádět pravidelnou každoroční údržbu radiátorů, případně kotle a komína je v našem zájmu. Zaprvé tím předejdeme nepříjemným překvapením a rizikům, která
mohou vzniknout, pokud otopná soustava nefunguje
správně. Zadruhé díky tomu můžeme výrazně ušetřit. Základní kontrolu můžeme provést jednoduše svépomocí, pro
náročnější údržbu nebo vystavení revizních zpráv je třeba
kontaktovat odborníka.
- Jako první podrobte kontrole radiátory. Není potřeba hledat telefonní číslo technika. Připravit je na dlouhou zimu
zvládne každý sám. Topné těleso zkontrolujte pohledem.
Žebroví musí být čisté, bez prachu a nezakouřené. Jinak
se snižuje účinnost. Nánosů nečistot se jednoduše zbavíte
vysavačem. Kohoutky topení mohou být puštěné na plný
výkon, ale když nebudou radiátory odvzdušněné, bude
doma zima jako na Sibiři. Dvojnásob to platí pro byty
v posledním patře. Vzduch v topení citelně snižuje výhřevnost. Kde se v radiátorech bere? Mohou za to miniaturní
netěsnosti ve svárech. Vzduchové bubliny vznikají také při
rychlém napouštění vodou. Kromě snížené výhřevnosti se
zavzdušněné radiátory projevují zvukově. Hlasitě bublají.
Jestli máte na kraji topení malé ventily, pak problém vyřešíte velmi snadno. Připravte si kbelík a ventily pomalu
povolte. Kromě vzduchu se po čase začne řinout i voda.
Ve chvíli, kdy plynule vytéká je radiátor v pořádku. Pokud
bydlíte v bytovém domě a nemáte na topení ventily, raději
svěřte vyhánění vzduchu z trubek odborníkům. Je totiž
potřeba součinnost s ostatními partajemi. V mnoha domácnostech brání příjemné pokojové teplotě více či méně nenápadné překážky. Teplo z topného tělesa se rozvádí pomocí
vzduchu, který se zahřívá a následně proudí dále do místnosti. Proto radiátor nesmí být zastavěný a při rozmisování nábytku se s tím musí počítat. Proudění horkého
vzduchu překáží i záclony a těžké závěsy visící přes topení.
Nezapomeňte, že radiátor neslouží ani jako sušák na prádlo. Vadí i ručníky nebo tašky pověšené přes regulační termostatické hlavice.
- Majitelé krbů, kamen a kotlů na pevná paliva by měli
kontrolu provádět ideálně ihned po skončení topné
sezony. Platí však pravidlo lepší později, než-li vůbec. Pokud jste kontrolu v minulosti neprovedli, určitě to co nejdříve napravte. Demontujte a očistěte kouřové clony a rošty a nezapomeňte ani na spalinovou komoru. Tu můžete
očistit například pomocí ocelového kartáče. S kouřovody
vám pak pomohou speciální tvarovky, které jednoduše prostrčíte čistícími otvory.

- Dále je třeba prověřit samotné topidlo. Ujistěte se, že není
nijak mechanicky poškozené, vyzkoušejte, zda správně těsní a ověřte správnou funkci všech pohyblivých částí.
Důležité je také zkontrolovat před sezónou komín.
Pokud byste začali topit a komín by byl příliš zanesený,
hrozí otrava oxidem uhelnatým nebo vznícení sazí, které
následně zapříčiní požár, proto by ho měl každý rok prohlédnout a pročistit kvalifikovaný kominík. Svou pozornost
upřete i na údržbu kotle. Kontrolu spalinové cesty, přívodu vzduchu a samotného kotle by měl každoročně provést
certifikovaný technik. U plynových kotlů je nutné jednou
za tři roky uskutečnit kompletní revizi. Předejdete tím
nebezpečným otravám oxidem uhelnatým. Podle údajů
hasičů, zemře jen v České republice průměrně 150 lidí.
Pravidelná údržba kotle vám také ušetří spoustu peněz.
Například taková drobnost jako zanesení tepelného výměníku sazemi sníží účinnost kotle o 10 %. Návštěva
servisního technika stojí několik stokorun. V případě, že
má váš kotel už nejlepší léta za sebou (je starší než 10 let),
určitě není od věci začít pomýšlet na jeho výměnu. Od státu na to můžete získat dotaci.
Pokud toužíte po snížení svých nákladů za vytápění, jednou z možností je výměna termostatu. Výběr moderních
řídících jednotek je široký a většina z nich vám umožní nastavit stálou teplotu, a to i na dálku. Své topení můžete
ovládat např. přes mobilní telefon, notebook nebo tablet. Nikdy se vám tak nestanete, že přijedete a doma bude
Zdroj: www.usetreno.cz
podobné klima jako v mrazničce.
Chcete ušetřit za palivo a méně kouřem obtěžovat
své okolí?
Ve Výzkumném energetickém centru (VEC) se problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností
věnují již více než 20 let. Zkušenosti celého týmu zkušebny
byly formulovány do SMOKEMANova desatera správného
topiče, které zní takto:
• Nebu lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se
o to, co jde z tvého komína.
• Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
• Nespaluj odpadky.
• Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu,
oheň nedus.
• Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou
dávku za dlouhý čas.
• Pravidelně čisti kotel a komín.
• Používej moderní kotel či kamna.
• Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
• Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde
potřebuješ.
• Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.
Doufám, že tyto rady jsou pro Vás alespoň nějakým přínosem. Pevně věřím, že všichni udělali před zatopením
všechny úkony a nás nebudete potřebovat.
Přeji všem hezký zbytek prosluněného podzimu
Petr Zima
velitel SDH Obecnice
Vážení účastníci hasičské fontány,
pojme si ještě jednou připomenout Hasičskou fontánu.
Dne 27. října vysílá ČT2 ve 14.05 hodin dokument
Hasičská fontána Praha 2018.
Dne 28. října vysílá Art ve 22.40 hodin show Hasičská
fontána ke stému výročí státnosti.
Petr Juříček
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Po stopách rytířů z Libé
Hned druhý zářijový týden odcestovali žáci prvního
stupně poznávat přírodu a památky západních Čech.
„Po stopách rytířů z Libé“ navštívili žáci zámky Kynžvart,
Bečov a Libá, hrady Seeberg a Cheb. Podívali se i na zbytky tvrze Pomezná. Žáci si prošli naučnou stezku SOOS,
nedalekou záchrannou stanici zvířat a muzeum. Turistickou zdatnost prokázali na naučné stezce Kynžvartské kyselky, ochutnali některé léčivé prameny ve Františkových
Lázních. Zajímavostí se stala návštěva Motýlího domu,
kde žáci měli možnost vidět všechna vývojová stádia exotických motýlů. Na zpáteční cestě jsme obdivovali druhou
českou nejcennější památku - Relikviář sv. Maura na zámku Bečov.
Během pobytu v Libé děti využívaly solnou jeskyni, přilehlá sportoviště, učebny i knihovnu s tajnou komnatou.
Právě tajná komnata odkryla vítěznému rytířskému rodu
poklad?. Po celý týden plnili panoši a dvorní dámy rytířské
úkoly (tvorba erbu, vlajky, rytířská přísaha, turnaj, zdobení škapulíře, psaní husím brkem…). Poslední den byli
nakonec všichni pasováni na rytíře a princezny.
Celý týden nás provázelo krásné babí léto.
Kolektiv učitelů I. stupně

(pokračování na str. 6)
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(dokončení ze str. 5)

Problémy dnešní společnosti
Někdy mají rodiče i učitelé pocit, že je jejich snaha zbytečná. Následující úvahy žáků 9. třídy však dokazují, že to
není pravda. A proto se musíme snažit dál.

Chci být dobrým člověkem
Každý člověk za svůj život udělá spoustu chyb, ale měl
by vědět, že všechno se dá napravit. Lidé se občas stydí
vyjádřit svůj názor, protože by od společnosti mohli dostat
nepříjemné připomínky. Společnost téhle doby je velmi
zvláštní. Ne každý je stejný, ale ve většině věcí si jsou podobní. Trochu si protiřečím, ale je to pravda. Nechci se
ráno probudit a říct si: „Tohle si nevezmu, ve škole by se
mi určitě smáli, pomlouvali by.“ Nevyhnula bych se ani
trapným poznámkám. Každý by se nad sebou měl zamyslet. A už nad tím, jak se chová k ostatním nebo sám
k sobě.
Je velmi těžké najít sebe samou. Dle mého názoru je to
určitá schopnost jen vybraných lidí. Ostatní totiž zajímá,
co si o nich myslí společnost. Každý se chová jinak doma
a úplně jinak ve škole, aby nějakým způsobem zaujal společnost. Ovšem ne osobou, kterou je doopravdy, ale někým, kým se ve skutečnosti chová. Je velice jednoduché být někým, kým vlastně vůbec nejste. Naopak je
velmi složité a těžké být někým, kým doopravdy jste.
Silní lidé se nebojí vyjádřit svůj názor, víru, styl nebo
cokoliv jiného. Dá se říct, že je nezajímají názory společnosti. Slabí lidé jsou pouze roboti řízení společností.
Já také dělám chyby, pak mě to samozřejmě mrzí, ale vždy
se je snažím napravit. Já jsem samu sebe našla dávno, takže mě nezajímá, co si o mně ostatní myslí. Měli by mě brát
takovou, jaká jsem. Jenže to je problém dnešní společnosti. Jen věřím v to, že nikdy nezapomenu, kdo opravdu jsem!
Žákyně 9. třídy
Chci být lepším člověkem? Ano. Lidé si myslí, že vše je
o výchově. Můj názor: „Není to pravda.“ Každý má právo
zvolit si svou vlastní cestu. Každý je jiný a rozhoduje sám
o svém životě. Každý člověk má své svědomí, a i když něco
udělá, řekne si: „Je to správně?“ Nemusíme být špatní,
stačí se nad sebou zamyslet. Náš život se zdá být krásný,
ale není jen o nás. Lidé jsou sobečtí a vždy myslí jen na
sebe. Bylo by skvělé, kdyby každý udělal dobrou věc pro
někoho jiného. I maličkost vždy může potěšit, vykouzlit
úsměv na rtech. Udělat dobrou věc pro jiné, to se dnes už
moc nevidí.
Důležité je také mít svůj vlastní názor. Každý má právo
říct, co si myslí. Někdy i názor může zlepšit náladu. A nejtěžší na tom všem je přiznat svoji chybu. Lidé si myslí, že
vše, co dělají, je správně, ale někdy můžeme věcmi, co děláme pro sebe, ublížit ostatním. A to já rozhodně nechci.
Žák 9. třídy

KULTURY SE NEBOJÍME
Dne 8. 10. 2018 se uskutečnilo první divadelní představení v Příbrami pro tzv. Klub mladého diváka, do kterého
jsou přihlášeni někteří žáci druhého stupně ZŠ. Na pololetí jsou připraveny tři představení. První z nich, Číňani,
se odehrávalo na malé scéně.
Sešli jsme se všichni před divadlem, poté jsme vešli do
sálu, kam začali přicházet žáci z celého okresu Příbram.

Po chvíli zazvonil zvonek
naposledy, zhasla světla
a na pódium vstoupil Jaromír Nosek (Stephen) a
Anna Fixová (Jo). Ti začali prostírat stůl pro návštěvu. Manželé pořádali
večeři pro své staré známé a omylem pozvali rozvedený pár, a takhle se
vše zamotá. Na představení nás nejvíce zaujalo,
že celou divadelní hru zahráli pouze dva herci.
A proč právě název Číňani? Protože manžel hostitelky si pletl jména všech
svých známých a říkal, že
všichni jsou stejní jako
Číňani.
Už se těšíme na další
představení, Archiv jazyků a Habaůra, ty už se
budou odehrávat na velké
scéně.
Žáci Klubu mladého diváka

Nezapomenutelná návštěva v družině
V pondělí 1. října k nám zavítala paní chovatelka z kozí
farmy. Přivezla své tři kozy, které se nám postupně představily. Kozy byly opravdu slušně vychované, a tak nás jedna po druhé pozdravily. Následovala beseda o jejich podrobnějším životě. Dozvěděli jsme se, i prakticky, co mají,
a naopak nemají, rády k jídlu, jak tráví svůj volný čas,
z jakého důvodu se kozy chovají. Prakticky jsme měli možnost vidět i správný postup dojení. Vrcholem představení
bylo několik tanečních prvků a sestaviček, kdy nám za doprovodu básní postupně všechny kozy zatančily. Dokonce
jsme zhlédli i tance na střeše jejich auta. Všechny děti
za diváckou podporu dostaly razítko s kozím ornamentem
a měly možnost si kozu pohladit a provést na vodítku. Byl
to pro nás zajímavý zážitek. Děti byly nadšené, některé
měly zájem i o připravený kozí kalendář a knížku. Na závěr jsme popřáli kozičkám i majitelce spoustu úspěchů
do budoucna, rozloučili jsme se a ještě dlouho si v herně
povídali o nezapomenutelné návštěvě.
Pavla a Hanka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Začátek školního roku je za námi
a nás nyní obklopuje podzim v celé
jeho kráse. Přečtěte si, jaké aktivity
obohatily naše dny, a co jsme s dětmi
mohli společně zažít.
18. 9. Třída Žabiček se vydala na celodopolední vycházku do lesa spojenou
se stezkou odvahy. Dětem přálo slunečné počasí, cestou určovaly druhy
stromů, sbíraly žaludy, šípky a jeřabiny. Pro zpestření výletu děti zdolávaly
překážky nejen v lese, ale i na louce.
Za odvahu a vytrvalost si zasloužily
diplom.

19. 9. Starší třída dětí Žabiček navštívila místní knihovnu. Nově příchozí děti se dozvěděly o chodu této veřejné
instituce. Hlavním tématem bylo povídání o letních prázdninách, během kterého měl každý příležitost zavzpomínat
a povyprávět, jak je prožil.

20. 9. Navštívila školku zkušená chovatelka
psů, která nám ukázala, jak správně takové
zvíře krmit, hladit
a naučit ho povelům.
Děti měly možnost se
s nimi pomazlit a prožít
tak na vlastní kůži přímý kontakt správně
naladěné terapie pod
odborným dohledem.

1. 10. Dalším zážitkem
pro děti byly živé tančící kozy, které jsme
shlédli na zahradě.
Při tomto programu
se děti dozvěděly zajímavosti ze života koz.
Podílely se při cvičení
a krmení. Paní cvičitelka dětem představila kozu s titulem miss
jménem Julča. Sudokopytníci nám zatancovali v doprovodu
básniček o školce.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice
Co proběhlo...
Ve středu dne 10. 10. 2018 proběhlo v knihovně Autorské
čtení z knihy Manekýni. Četl nám sám autor pan Pavel Hénik. Čtení bylo velice zajímavé, poutavé, ale hlavně zábavné. Autor nás dokonale přenesl do příběhu. Kniha „Manekýni“ je k zapůjčení u nás v knihovně. Nebyli jste na čtení? Nezoufejte… třeba se k nám do knihovny pan Hénik
rád vrátí…

Co bude...
Dne 26. 11. nás opět přijede navštívit paní spisovatelka
Danka Šárková, která u nás měla loňský rok autorské
čtení. Tentokrát k nám zavítá s besedou na téma Všude žijí
lidé. Začínáme v 19.00 hodin. Knihy od paní Šárkové jsou
k vypůjčení v naší knihovně.

Z kroužku VŠEZNÁLEK
Od konce září jsme začali s kroužkem Všeználkem. Velice
mě těší, že obsazenost kroužku je o dost větší než loni.
A tak nás každý týden vytváří veliká skupina fajn lidiček.
Všeználek opět funguje jak pro děti školního tak i předškolního věku. Hned ze stratu jsme se nechali inspirovat
krásným barevným podzimem a tak jsme vytvářeli s velkými dětmi draky, ježky z keramické hlíny, zkoušeli jsme
malovat obraz a nebo jsme si třeba vytvořili stojánky na
tužky. Ani s malými dětmi jsme nezaháleli. Hned první
kroužek jsme si vyrobili zápichy do květníčků v podobě
podzimních dráčků. Jindy jsme zase tvořili želvičky z keramické hlíny a tak mohli všichni ukázat jak krásně umí

pracovat s prstíky. Nejvíce nás bavila práce s prašnými křídami, kdy byla barevná snad i celá knihovna. Všichni jsou
moc šikovní a rádi vytváříme nápady navrhnuté v kolektivu. ☺ Další kroužky už budou chytat spíše adventní atmosféru. Zima a Vánoce se blíží, a tak toho musíme využít.
(pokračování na str. 9)
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Z keramiky pro dospělé
Každé pondělí a úterý v odpoledních hodinách se scházíme
v komorních skupinkách ve spolkovém domě a matláme si
ručky v keramické hlíně. Někdo už s hlínou dělal, někdo ji
držel v rukách poprvé… Jedno je ale jisté! Pod rukama
„dospělých výtvarníků“ vznikají krásná díla. Je moc fajn,
že většinou má každý návštěvník svůj nápad a společně ho
tady dotáhneme do konečné podoby. A když zrovna nápad
není, mrkne se do předloh a je po problému. Pokud máte
zájem, stále je možné se na keramiku přihlásit. A že jste
úplný začátečník? Nevadí! Ničeho se nebojte a přijte si to
vyzkoušet. Třeba v sobě objevíte „uměleckou múzu“. ☺
Zatím jsme vytvářeli různé podzimní a domovní dekorace,
svícny či cedule se jmény a jiné krásné věci. Nevěříte?
Mrkněte sami na ještě nedohotovené výrobky. ☺

KOLEDY
Nácvik koled ke zpívání u štědrovečerního stromečku začíná v úterý 6. 11. 2018 od 18.00 hod. ve spolkovém
domě. Přijte podpořit naši „bečánovskou“ tradici a zabékat a secvičit několik krásných vánočních koled. Vítána
je veškerá věková kategorie. Od těch nejmenší, nejmladších až po ty největší, nejstarší. Na dalších zkouškách se
pak domluvíme společně. Těším se na všechny, kteří se přidají ke kolednickému sboru. ☺
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
Návštěva u Zapadlých vlastenců
Malebné městečko Lázně Bělohrad leží v podhůří Krkonoš v nádherné, ekologicky čisté kotlině říčky Javorky.
Pod původním názvem Nová Ves je poprvé zmiňované
ve 13. století. Kdysi zde stávala dřevěná tvrz zvaná Koštofrank, která byla kolem roku 1550 renesančně přestavěna
ve tvrz kamennou. Poddaní jí zřejmě pro její zdi z bílého
kamene začali říkat Bílý hrad – Bělohrad, z čehož pak vznikl i název města. Na počátku 18. století nechal Berthold
Vilém z Valdštejna celou tvrz do základů přestavět v barokní zámek podle návrhu známého architekta Jana Blažeje
Santiniho, který byl v té době zaměstnán výstavbou Karlovy Koruny, zámku v nedalekém Chlumci nad Cidlinou.
Zámek v nynější podobě byl dokončen v roce 1724 novým
majitelem, hrabětem Janem Arnoštem Antonínem Schaffgottschem. V roce 1945 se stal majetkem státu, poté byl
využit jako internát středního odborného učiliště, dnes je
prázdný a veřejnosti nepřístupný. Na východní straně
čtyřkřídlého zámku je menší park s pozdně empírovou
oranžérií, vybudovanou v roce 1831, která sloužila k pěstování jižních plodů a okrasných květin. V roce 1959, při
příležitosti stého výročí narození slavného bělohradského
rodáka, spisovatele a básníka Karla Václava Raise, byla
oranžerie přebudována na jeho památník, aniž byl narušen
empírový ráz budovy. Tento přední představitel realistické
venkovské prózy, který svým dílem navázal na Boženu
Němcovou, Vítězslava Hálka a Karolínu Světlou, vášnivě
lnul ke svému rodišti a rodnému kraji – Podzvičinsku, které ve svých románech tak věrně zvěčnil. Svůj kraj a lidské
osudy jeho obyvatel vyjádřil s přesvědčivostí, která bude
ještě dlouho dojímat každého čtenáře jeho díla. Kdo by neznal jeho výbor povídek a básní Cestička k domovu či romány Zapadlí vlastenci nebo Pantáta Bezoušek? ☺ Po prohlídce spisovatelova památníku jsem se po 5,5 km dlouhé
okružní naučné stezce vydal na procházku městem a jeho
přilehlého okolí. První zastávka byla v horní části náměstí, na místě, kde stával rodný domek K. V. Raise. Toto místo připomíná pamětní deska, osazená na domě čp. 160,
ve kterém dnes sídlí CK Hoška-TOUR. Odtud jsem podél
říčky Javorky pokračoval ulicí, kde se nachází několik roubených stavení, až k rozcestí turisticky značených cest,
které je umístěno naproti lékárně. Další zastávkou byl pomník K. V. Raise od Bohumila Kafky z roku 1928, stojící
v parčíku před Fričovým muzeem. To vzniklo v roce 1904
z popudu věhlasného paleontologa a geologa prof. Antonína Friče, který vyučoval na Karlově univerzitě. V muzeu
jsou vystaveny přírodniny a vlastivědné exponáty. Budovu
muzea projektoval architekt Otto Tille z Prahy, který mu
vtiskl podobu antického chrámu. Minul jsem Kostel Všech
Svatých s přilehlým hřbitovem, na kterém se nachází hrob
rodičů slavného spisovatele. Opět jsem přešel říčku Javorku, vyšel jsem za město a po značené cestě jsem pokračoval okolo Nového Dvora na návrší s poutním kostelíkem
sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Je to idylické místo s dalekým rozhledem v malebné krajině na rozhraní Podkrkonoší
a Českého ráje, ke kterému se ovšem váže příběh vskutku
hororový! Karel Jaromír Erben totiž na přilehlý hřbitov
zasadil děj své balady Svatební košile z básnické sbírky
Kytice. Původně zde existovala i ves, která však zanikla
ve třicetileté válce. Zajímavostí je, že v 2. polovině 19. století se tu usadil poslední poustevník v Čechách, Augustin
Hoření, který zřídil původní křížovou cestu, opravenou

Památník K. V. Raise

Památník K. V. Raise

a vysvěcenou v roce 2002. U vchodu do kostelíka je kámen
se dvěma dolíky – podle pověsti to jsou otisky kolen
sv. Petra, který se modlil za odpuštění obyvatelům vísky,
kteří žili velmi nezřízeným životem. Nakonec se celá ves
i s hříšníky propadla do země, na svém místě zůstal jen
kostelík. Z návrší jsem sešel k rybníku Byšička, minul
jsem Annamariánský pramen, prošel jsem lesoparkem Bažantnice, kde jsem se zastavil u stejnojmenného pramene,
od kterého jsem už měl na dohled centrum bělohradských
lázní. Ty byly založeny v roce 1885 pruskou hraběnkou
Annou z Asseburgu pro léčbu všech forem kloubního i svalového revmatismu, artrózy, stavů po úrazech a ortopedických operacích atd.
Zhruba 8,5 km vzdušnou čarou východním směrem
od centra města Lázní Bělohrad se v krkonošském podhůří nachází výrazný vrch Zvičina (671 m.n.m.). V roce 1706
nechal na jejím vrcholu postavit tehdejší majitel panství
hrabě Kotulínský barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.
Na vrchol hory se pořádaly pravidelné Krkonošské poutě
a tábory českého lidu, především v dobách RakouskaUherska. K vrcholu patří i turistická chata s rozhlednou,
postavená roku 1904 na místě hospodářského stavení
a později hostince, jenž byl roku 1898 zakoupen Národní
jednotou severočeskou a roku 1900 Klubem českých turistů. V roce 1925 byla nad střechou chaty zřízena otáčivá
prosklená vyhlídková nástavba. Kopuli navrhl a její ocelovou konstrukci postavil továrník Kraus z Pardubic a stavební úpravy chaty byly zadány ing. Štěrbovi z Těšnova.
Slavnostní otevření rozhledny proběhlo dne 25. dubna
1926. Dne 29. května 1927 byla na chatě odhalena pamětní
deska K. V. Raisovi a od té doby nese chata jeho jméno –
Raisova chata na Zvičině. Zvičina byla totiž oblíbeným Raisovým místem. Napsal o ní: „Zvičino, Zvičino, ty horo vysoká, myslím si na tebe, co je dní do roka …“.
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Daruj krev – daruješ život...
Dárcovství krve má v Obecnici dlouhou tradici.
Mnoho let se dvakrát ročně schází u darování
krve 20 – 40 lidí různého věku a povolání a několik desítek
z nich je nositelem Janského plakety různého stupně. Krev
neumíme vyrobit, a tak je to ta nejcennější věc, kterou má
medicína k dispozici v době klidu a míru, ale i ve válečných
konfliktech nebo při hromadných neštěstích. Uvědomímeli si, že trvanlivost transfuzního přípravku je 42 dnů,
obnova odebrané a zpracované krve musí být relativně pravidelná a častá. Je tedy potřeba dostatečného počtu lidí,
kteří budou dávat krev pravidelně. České nemocnice denně
potřebují krev z více než tisícovky odběrů. V České republice je v současné době asi 250 tisíc registrovaných dárců,
ale postupně jich ubývá. V roce 2009 se rozhodlo poprvé
darovat krev 61tisíc lidí, v roce 2015 už je 42 tisíc. Ideální
stav by měl být asi 100tisíc, a tak chybí rezerva pro mimořádné situace. Jediným možným způsobem, jak uchovat
krev na dlouhou dobu, je její hluboké zmražení, tedy kryokonzervaci krevních buněk. Díky tomuto programu lze
budovat a doplňovat tzv. strategickou banku s universálními krevními skupinami pro krizové situace. Oficiálně
tak lze uchovat krev 10-30 let, fyziologicky vlastně nekonečně dlouho. Nejžádanější je samozřejmě univerzální
krevní skupina z hlediska červených krvinek, protože ty
jsou zásadní pro doplnění při těžkých ztrátách – tedy krevní skupina 0, ideálně Rh negativní. Ještě něco málo o krvi
– představuje polovinu celkového počtu buněk v našem
těle. Bez ní by nefungoval žádný orgán. Červená krvinka
procestuje za svůj asi 130 dnů trvající život našimi tepnami a žílami asi 500 kilometrů. Představují 96 % krevních
buněk, bílých krvinek jsou 3 % a destiček zbylé procento.
Každou hodinu vyrobí naše tělo v kostní dřeni deset miliard nových krvinek a stejné množství jich zanikne ve slezině a játrech. Jak je to s krevními skupinami? Červené krvinky nesou na svém povrchu zjednodušeně řečeno bílkovinu, která je řadí do příslušné skupiny A, B, AB nebo
0– tedy nemá na svém povrchu žádnou z těchto bílkovin.
V krevní plazmě naproti tomu kolují protilátky proti bílkovině, která na červené krvince přítomná není, tedy například červené krvinky nesou znak (antigen) A, v krevní
plazmě kolují protilátky proti antigenu B. Důvod, proč lidský organismus vytváří protilátky k antigenu, se kterým
se nikdy nesetkal, není vědecky popsán. Vědci předpokládají, že určité bakteriální antigeny jsou stejné jako antigeny A i B a protilátky vytvořené proti těmto bakteriím reagují s krví cizího typu. Objev krevních skupin spadá do
začátku minulého století a všechny čtyři popsal v roce
1907 český psychiatr Jan Janský. Každý z nás svou krevní
skupinu zdědil po svých rodičích a dědičnost zjednodušeně
popisuje tabulka.
Dědičnost krevních skupin
Matka\Otec
0
A
B
AB

0
0
0, A
0, B
A, B

A
0, A
0, A
0, A, B, AB
A, B, AB

B
0, B
0, A, B, AB
0, B
A, B, AB

AB
A, B
A, B, AB
A, B, AB
A, B, AB

Druhý významný rozlišující typ je tzv. Rh faktor objevený u opice makak (Rhesus macaque) a má několik podskupin. Nejsilnější je antigen D; pokud je antigen D přítomen
na povrchu červených krvinek, označuje se krev jako Rh+,
v opačném případě pak Rh–. Na světě je nejčastější krevní

typ 0, ale v některých oblastech (například ve Švédsku
a Norsku, ale také u nás) je nejběžnější typ A. Typ AB je
nejméně častý. Jsou popsána určitá regionální a rasová
rozdělení lidské krve. Například u jihoamerických a mexických indiánů je v 90 % krevní skupina 0 a krevní skupina
A se mezi nimi prakticky nevyskytuje. Příčina není přesně
známá, předpokládá se, že většina Mayů a Aztéků vymřela
na černé neštovice a právě nositelé krevní skupiny A mají
větší úmrtnost na tuto nemoc. Právě tak se předpokládá,
že epidemie moru v Evropě mají za následek nižší procentuální zastoupení skupiny 0. U Evropanů je asi 16 % Rh
negativních, v africké populaci 0,9 a v neafrické neevropské 0,1 %. Lidé s krví bez antigenu D nemohou přijímat
krev Rh+, protože by si proti antigenu Rh faktoru vytvořili protilátky. Pokud jde o krevní skupiny A, B , AB a 0,
jak bylo výše řečeno, v krvi už protilátky proti chybějícímu antigenu už kolují. Výhodu mají lidé se skupinou AB.
Ti mají oba antigeny, a proto mohou dostat jakoukoliv
skupinu, jsou tedy universální příjemci. Naopak lidé se
skupinou 0 mají ve své plazmě protilátky proti oběma antigenům, mohou tedy dostat jen krvinky bez obou antigenů
a naopak jejich krev může dostat každý, jsou tedy universálními dárci.

dárce

→

kompatibilita
krevních skupin

0–
0+
B–
B+
A–
A+
AB–
AB+


















































0– 0+

B– B+ A–

A+ AB– AB+

příjemce ↑

Dospělý muž má 4–6 litrů krve, žena 4–5. Ztrátu 15 %
objemu člověk ani nepocítí, do 30 % je ještě docela dobře
kompenzovatelná z vlastních zdrojů organismu. Větší ztráta už je kritičtější a při ztrátě 40 % (tedy asi 2,5 litru) už
nastává závažné ohrožení života. Krevní transfuze se dnes
z operačních sálů přesunuly spíše do urgentní medicíny,
kde při polytraumatech dochází k masivním ztrátám krve,
z operací jsou to hlavně kardiochirurgické výkony a transplantace. Další odborností, která je na dárcích závislá,
jsou onkologové a hematologové léčící zhoubná onemocnění, leukemie a selhání kostní dřeně. A kdo že to tedy může
být dárce krve? Dárcovství je založeno na dvou podmínkách, nepoškodit dárce a neohrozit příjemce. Ideální dárce
je proto zdravý člověk ve věku mezi 18 a 60 lety, neměl by
mít za sebou vážná onemocnění ani akutní zdravotní potíže, a hlavně by měl chtít darovat krev. Ani transfuze není
zcela bezpečný výkon, jako nakonec nic v medicíně. Rizika
se dají minimalizovat, ale ne vyloučit. Krví se dají přenést
některé choroby, například před mnoha lety se nevědělo
nic o žloutence typu C a krev se na tuto chorobu nevyšetřovala, ale není ani v silách medicíny všechny potencionální choroby vyšetřit. Nezbývá než si přát, abychom krevní
převod nikdy nepotřebovali a pro ty, co nebudou mít takové štěstí, aby bylo dost dobrých lidí, kteří jim svou krev
poskytnou. Smekám před nimi.
Z veřejných zdrojů
upravila Drsvo
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Hana Podolská
- legenda české módy
Výstava s tímto názvem je až do 20. ledna 2019
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Ve vitrínách
je vystaveno více než 50 šatů, které jsou naaranžovány
na figurínách, ty nejstarší z roku 1919 jsou položeny (jsou
totiž hedvábné a pošité korálky, a proto jsou těžké, a po tak
dlouhé době i chatrné). Rovněž jsou vystaveny střevíčky,
další módní doplňky, také hedvábné krajky, pláště i vlněné
kabáty. Prostě móda 1. republiky. Můžeme si prohlédnout
různé střihy, také materiály, ze kterých se šilo, a kterých
se můžeme i dotknout nebo prozkoumat jejich strukturu
pod mikroskopem. Salon Podolská byl nejoblíbenějším
a nejznámějším módním salonem meziválečné české společnosti. Své róby si v něm nechávaly šít herečky, dámy z vyšší společnosti a mnohé známé osobnosti. Na výstavě se seznámíme také s historií salonu, životem a osudem Hany
Podolské a její rodiny.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, v úterý až do 20 hodin.
E.T.

ÚSPĚŠNÁ BIKROSOVÁ SEZONA
Další bikrosová sezona je
pomalu za námi. Spousta
poctivých, pravidelných
tréninků a soustředění přineslo očekávanou odměnu
v podobě pohárů a medailí
z jednotlivých závodů. Nejúspěšnějším riderem se stal
Lukáš Kadlec, který si
odnesl titul Mistra a Vícemistra sezony, kde mu
k 1. místu chyběl pouhé
4 body. Ani Kryštof Kadlec
se ve velké konkurenci neztratil a obsadil krásná
pátá místa v hodnocení
celé sezony. Jen Tomáš měl
opět smůlu a musel se potýkat se zdravotními problémy, které ho potkaly v květnu zlomený kotník na nějaký čas ukončil závodění.
I po těchto úspěších, kluci stále trénují a čeká je dokonce
i soustředění v zahraničí.
Příští víkend se v Praze - Řepích jede poslední závod této
sezony nazvaný Žendarace - jde o charitativní závod, který
se jede na počest zemřelého bikrosového jezdce Robina
Ženíška. Veškeré vybrané finanční prostředky jdou na dětskou onkologii nemocnice Motol. Tohoto prestižního závodu se vždy účastní početná skupina závodníků ve všech
kategoriích a proto všem držíme palce - a se daří!!!
ev

UZÁVĚRKA
listopadového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v pondělí 12. 11. 2018
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Slavoj Obecnice

STOLNÍ TENIS

Áčko a Déčko vítězně do nové sezóny!
Příjemné podzimní dny Vám všem. Pojme se podívat co se
u nás na přelomu září a října odehrálo. Největší radost
jsme měli z našeho „D“ týmu, který jasně ovládl svůj první zápas což nikdo nečekal. Do nové sezóny vstoupil vítězně rovněž náš „A“ tým. Již o něco méně se dařilo „B“ týmu
a „C“ týmu. Několik z nás se také zúčastnilo svatby našeho kamaráda Pavla Hály. Tomu tímto přejeme spoustu
š astných chvil do nové životní etapy.

Tzv. otázka za bludišáka ze zápasu Obecnice B – Stochov
Honice. Co tam dělají? ☺ Své odpovědi můžete posílat na
e-mail: pincesobe@seznam.cz do 11. 11. 2018. Nejoriginálnější odpově vyhrává hodnotnou cenu a bude uveřejněna
v příštím čísle zpravodaje. ☺

„A“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. B:
Slavoj Obecnice – TTC Kladno „D“ 14:4 (body Obecnice –
čtyřhry 2, Hála 3, Srch 3, Tůma 3, Petráň Z. 1, WO 2)
Slavoj Obecnice – TJ Sokol Hořovice „B“ 11:7 (body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 3, Hála 2, Tůma 2, Petráň Z. 2)
TJ Sokol Žebrák – Slavoj Obecnice 5:13 (body Obecnice –
čtyřhry 1, Srch 4, Hála 3, Brabenec 3, Petráň Z. 2)
TJ Sokol Králův Dvůr „B“ – Slavoj Obecnice 8:10 (body
Obecnice – čtyřhry 2, Srch 4, Hála 2, Tůma 1, Petráň Z. 1)
Tabulka:
1. TJ Sokol Hudlice B
4 4 0 0 0 51:21 12
2. ST Benešov A
4 4 0 0 0 51:21 12
3. TJ Slavoj Obecnice A
4 4 0 0 0 48:24 12
4. SK Březnice B
4 3 0 1 0 48:24 9
5. TJ Spartak Rožmitál
4 2 1 1 0 38:34 7
6. TJ Broumy
4 2 0 2 0 36:36 6
7. TJ Sokol Mníšek p. Brdy C 4 2 0 2 0 35:37 6
8. TJ Spartak Čenkov
4 2 0 2 0 33:39 6
9. TTC Kladno D
4 0 1 3 0 28:44 1
10. TJ Sokol Žebrák
4 0 0 4 0 23:49 0
11. TJ Sokol Hořovice B
4 0 0 4 0 22:50 0
12. TJ Sokol Králův Dvůr B
4 0 0 4 0 19:53 0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Mníšek p. Brdy B
Sokol Nižbor
KST Rakovník D
STC Slaný A
TJ Sokol Hředle
TJ Sokol Stochov Honice
TJ Sokol Buštěhrad
TJ Slavoj Obecnice B
TSM Kladno
Sokol Lány B

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
2
0
1
1
0

1
1
1
1
2
1
3
3
3
4

0 40:32
0 40:32
0 37:35
0 36:36
0 41:31
0 37:35
0 33:39
0 26:46
0 25:47
0 28:44

9
9
7
7
6
5
3
1
1
0

„C“ tým, Regionální přebor 2. třídy:
TJ Sokol Hluboš/Paseky „B“ - Slavoj Obecnice „C“ 13:5
(body Obecnice – Vinš 2, Brabenec 2, Podsedník 1)

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy:
Slavoj Obecnice „D“ – TJ Sokol Příbram „D“ 14:4 (body
Obecnice – čtyřhry 2, Petráň O. 4, Steinerová 3, Landsperská 3, Krátká 2)

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A:
Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Hředle 3:15 (body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 2)
Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Stochov Honice 9:9 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Steiner Fr. 3, Steiner Petr 2, Lukeš
2, Pilecký 1)
KST Rakovník „D“ – Slavoj Obecnice „B“ 11:7 (body Obecnice – Steiner Fr. 3, Steiner Petr 3, Lukeš 1)
Sokol Nižbor – Slavoj Obecnice „B“ 11:7 (body Obecnice –
Steiner Fr. 1, Steiner Petr 1, WO 5)
Tabulka:
1. Sokol Rudná A
4 4 0 0 0 46:26 12
2. TTC Kladno C
4 3 0 1 0 43:29 9

Vítězná radost „D“ týmu Slavoje.

Pozvánka na příští zápasy Slavoje do tělocvičny ZŠ
Obecnice:
27. 10. 2018 od 13.30 h. TJ Slavoj Obecnice „B“ – Sokol
Mníšek pod Brdy „B“
27. 10. 2018 od 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice – Sokol Mníšek pod Brdy „C“
28. 10. 2018 od 10.00 h. TJ Slavoj Obecnice – ST Benešov
28. 10. 2018 od 13.00 h. TJ Slavoj Obecnice „B“ – TTC
Kladno „C“
Zdeněk Petráň
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ
Výsledky staré gardy TJ Slavoj Obecnice – rok 2018
Za SG v roce 2018 nastoupili: Musil, Houžvička, Smrček,
Hrubý, O. Srch, Velvarský, Hejnic, Boháč, M. Valta, Uzel,
Šrámek, Štefan, Hošek, Kratochvíl, Kozelka, Kocanda,
R. Srch, P. Valta, Hladký, Hájek, L. Vosolsobě, L. Procházka, K. Procházka, Dvořák, Větrovský.
Soupeři SG v roce 2018 v přátelských zápasech: herci,
hokejisté.
Soupeři SG v roce 2018 v turnajích v MK: Sokol Drahlín,
CJ izolace, Zaječov.
Tabulka střelců 2018: Zdeněk Kocanda
3
Pavel Valta
3
Miloš Houžvička
3
Martin Kozelka
2
Michal Valta
1
Zdeněk Smrček
1
Statistiky:
Počet zápasů
Počet výher
Počet remíz
Počet proher
Počet vstřelených gólů
Počet obdržených gólů
Skóre

zápasy

turnaje MK

celkem

2
1
1
8
9
8:9

3
1
1
1
5
4
5:4

5
2
1
2
13
13
13:13

1. zápas: Obecnice – Herci
1 : 5 (0 : 1)
Hráno 30. 6. 2018
Branky: Kocanda
Sestava: Musil – Houžvička, Smrček, Hrubý, O. Srch, Velvarský, Hejnic, Boháč, M. Valta, Uzel, Šrámek
Střídali: Štefan, Hošek, Kratochvíl, Kozelka, Kocanda,
R. Srch, P. Valta
Komentář: Do prvního zápasu se letos podařilo svolat tolik gardistů, že nám poprvé nestačily dresy. Naše silná sestava včetně lavice ale nemohla fyzicky a zejména rychlostně konkurovat soupeři. Ten letos hodně omladil
a prakticky všechny branky jsme obdrželi z rychlých brejkových úniků, které jsme nedokázali zachytávat. Čestný
úspěch gardy zaznamenal Z. Kocanda.
2. zápas: Obecnice – Hokejisté
7 : 4 (5 : 1)
Hráno 15. 7. 2018
Branky: Valta P. 3, Houžvička 3, Valta M.
Sestava: Musil – Hladký, Hrubý, Smrček, Hošek,
Houžvička, Štefan, M. Valta, Hájek, P. Valta, M. Srch
Za soupeře nastoupili gardisté Šrámek, R. Srch, O. Srch
Komentář: Druhé domácí vystoupení gardy se muselo divákům líbit zejména z pohledu nastřílených branek.
Za gardu se prezentovali oba útočné hroty nastřílenými
třemi brankami. Garda zápas rozhodla již v prvním poločase, ve kterém soupeře přestřílela 5:1. Druhý poločas soupeř ke konci zápasu pouze korigoval výsledek na konečných 7:4 z pohledu gardy.
3. akce: turnaj SG v MK o Pohár starosty Obecnice
– 9. ročník
Hráno 25. 8. 2018
Branky: Kozelka 2, Kocanda 2, Smrček
Sestava: L. Vosolsobě – Hrubý, Hejnic, Kocanda, Smrček,
Kozelka
Střídali: L. Procházka, K. Procházka, Dvořák, Větrovský,
Velvarský

Poháry do turnaje včetně ocenění pro nestaršího hráče a nejlepšího střelce zajistila finančně obec Obecnice. Předání cen v rámci vyhlášení výsledků turnaje provedl zástupce starosty obce
pan Hudeček.

Výsledky zápasů:
Slavoj Obecnice – TJ Zaječov
Sokol Drahlín – CJ izolace
Slavoj Obecnice – Sokol Drahlín
TJ Zaječov – CJ izolace
Slavoj Obecnice – CJ izolace
Sokol Drahlín – TJ Zaječov
Konečné pořadí:
1. Sokol Drahlín
2. CJ izolace
3. Slavoj Obecnice
4. TJ Zaječov

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
1
0

0
0
1
3

3:1
1:1
1:2
0:9
1:1
5:1
8:3
11 : 2
5:4
2: 17

7
5
4
0

Komentář: Závěrečnou tradiční akcí letošní sezóny byla
organizace 9. ročníku turnaje starých gard v malé kopané
o Pohár starosty Obecnice. První utkání se Zaječovem
jsme zvládli výsledkově i herně 3:1. Druhé utkání s Drahlínem jsme byli herně lepší a zejména druhou polovinu se
dostali do spousty šancí. Bohužel bez gólového zakončení
se utkání vyhrát nedá a letos nás ztráta s Drahlínem vyřadila předem z útoku na první místo. Do posledního zápasu
jsme přesto šli stejně hladově jako náš soupeř za vítězstvím a bohužel zejména druhou polovinu se na hřišti dost
zajiskřilo na úkor fotbalové krásy. Konečný remízový výsledek nakonec nejlépe vyhovoval Sokolu Drahlín, který si
letos z Obecnice krom vítězného poháru odvezl i ocenění
pro nejlepšího střelce a nestaršího hráče turnaje.
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DOROST
16. 9. 2018
Petrovice/Krásná Hora – Pičín/Obecnice
6:1 (4:0)
branka: Locker
Ehrlich - Simmer, Šefl, Rakovský, Novotný - Velebil, Krátký,
Šika, Locker - Zapletal, Papst
Střídali: Dieneš, Polák Jonáš, Hronza
Utkání, ve kterém jsme zaspali začátek utkání. Nedokázali jsme
udržet míč a souboje také nebyly naší silnou stránkou. Po deseti
minutách jsme prohrávali o čtyři branky a bylo po zápase. Druhá půle byla vyrovnaná a je otázkou, jestli naším lepším výkonem, nebo jestli soupeř jen nekontroloval výsledek. Bohužel bez
toho, abychom chtěli hrát do těla, se v dorosteneckém fotbale
vyhrávat nedá.
23. 9. 2018
Pičín/Obecnice – Dolní Hbity/Zduchovice
1:2 (1:1)
branka: Krátký
Matějka - Simmer, Holubec, Polák, Velebil - Zapletal, Krátký,
Prokeš, Locker - Zholudev, Vrátník
Střídali: Dieneš, Hronza, Šefl, Janák, Fiala
Smolné utkání, ve kterém jsme si nezasloužili prohrát. Soupeř
hrál jednoduchý fotbal, který byl plný tvrdých zákroků. Bohužel
některé z nich hraničily se zákeřností... Honza Krátký by mohl
povídat... Opět jsme prvních deset minut prospali a zaplatili za
to vedoucí brankou soupeře. Jakmile jsme hráli fotbal po zemi
a rychle od nohy, tak jsme soupeře jasně přehrávali. Vyrovnali jsme
po hezké akci Peti Vrátníka, který přešel ve vápně přes soupeře
a předložil míč Honzovi Krátkému a ten se v těchto situacích
často nemýlí. Ve druhé půli jsme chtěli více střílet ze střední
vzdálenosti, bohužel se nám to nedařilo. Co naopak vycházelo,
byly nádherné centry Toma Prokeše za obranu soupeře, žel bohu
jsme to nikdy nedotáhli do brankového konce. Bohužel v době,
kde jsme mohli skórovat, jsme inkasovali po rohovém kopu, kde
jsme si nepohlídali prostor první tyče. Kuba Polák mohl srovnat
skóre po nádherné akci, kdy z levého křídla přešel přes dva bránící hráče, ale to finále...místo střelby zvolil přihrávku a bylo po
šanci. Další tutovku měl na kopačce Petr Vrátník, který ve vápně tvrdě vystřelil, bohužel jen do břevna... V závěru jsme hrozili
nákopy do vápna soupeře, bohužel nic se neujalo. I přes prohru
naši borci podali dobrý výkon, na kterém se dá stavět. ☺
30. 9. 2018
TJ Sokol Jesenice – Pičín/Obecnice
6:1 (4:0)
branka: Prokeš
Matějka - Papst, Holubec, Prokeš, Polák - Zapletal, Krátký, Koffi, Locker - Zholudev, Vrátník
Střídali: Šefl, Hronza, Simmer, Janák, Šika
Nepovedené utkání, které bylo v první půli na ručník. V kabině
si řekneme, jak chceme hrát a na hřišti se děje úplně něco jiného.
Soubojů se bojíme jak čert kříže, neochota hrát fotbal a o kvalitě
ani nemluvím. Smutné je, že našim nejlepším hráčem byl třináctiletý Sebík Koffi, který se nebál hrát a chodil nebojácně do soubojů. Všechny branky padly po našem naivním bránění, ve kterém jsme soupeře pouze stínovali. V půli jsem hráčům opět
objasnil principy dorosteneckého fotbalu, který se hraje ostře
bez pardónu. Půle druhá měla z naší strany kvalitu větší a dali
by se najít momenty, které snesly kritické měřítko. Hlavně výkony Toma Prokeše a Kuby Poláka vyčnívaly. Kuba z pravého
křídla několikrát ohrozil bránu soupeře a Tom na defenzivním
záložníkovy nechal na hřišti duši. Do dalších zápasů se kluci
musí zamyslet nad tím, proč první půli vždy prospí a co každý
z nich může pro mančaft udělat. Věřím, že se kluci poučí... Jak
se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. ☺
7. 10. 2018
TJ Kovohutě Podlesí – Pičín/Obecnice
6:2 (3:0)
branky: Šefl, Čermoch
Ehlrich - Simmer, Šefl, Rakovský, Novotný - Zapletal, Krátký,
Šika, Locker - Zholudev, Vrátník
Střídali: Hronza, Dieneš, Čermoch
Výsledek koresponduje s děním na hřišti. Domácí byli fotbalovější, rychlejší a silnější. Nicméně i my jsme měli mraky šancí, které
jsme nedokázali proměnit... Honza Krátký by mohl povídat. ☺

13. 10. 2018
Pičín/Obecnice
– SK Březnice 1921
0:14 (0:6)
Ehlrich - Dieneš, Krátký, Rakovský,
Novotný - Zapletal, Zholudev T.,
Šika, Locker - Zholudev M., Vrátník
Střídali: Hronza, Janák, Čermoch
Hráli jsme s Březnicí otevřenou partii a to se nám vymstilo. I přes naši
snahu, téměř každá ztráta míče
končila obdrženou brankou. Ale jak
se říká... co nás nezabije, to nás posílí. ☺

ŽÁCI
16. 9. 2018
Obecnice/Pičín – SK Jince 1921
12:0 (3:0)
branky: Roušal P. 3, Locker 3, Ježek 2, Roušal M., Strniště,
Hronza, Prokeš
Matějka - Kočárek, Polák, Holubec, Kadlec - Locker, Prokeš,
Roušal M., Roušal P. - Ježek - Strniště
střídali: Novotný, Kupči, Hronza, Flohsová
Povedené utkání, které bylo plné nádherných kombinací a nebezpečných útoků. První půle byla z naší strany malinko pomalejší, kde jsme se zbytečně přizpůsobili tempu soupeře. Nicméně je pravda, že míč jsme hostům půjčovali sporadicky. V půli
druhé jsme zařadili na vyšší rychlostní stupeň a v té chvíli nám
jinečtí dělali jen komparz. Jona v naší bráně byl unuděn k smrti a jediné co mohl pro tým udělat, bylo fandit spoluhráčům.
Všichni naši hráči předvedli parádní výkon a přihlížející fanoušci si lebedili blahem. Už poměr střel na bránu je vypovídající
37:1. Doufám, že obdobný výkon předvedeme již v příští víkend,
kde hrajeme derby na hřišti Drahlína. ☺
22. 9. 2018
TJ Sokol Drahlín – Obecnice/Pičín
0:15 (0:6)
branky: Prokeš 3, Strniště 2, Ježek 2, Skrip 2, Roušal P, Locker,
Flohsová, Štamberk, Papst, vlastní
Matějka - Novotný, Polák, Holubec, Kadlec - Locker, Prokeš,
Štamberk, Roušal P. - Ježek - Strniště
střídali: Kočárek, Kupči, Flohsová, Papst, Skrip
Utkání, které se hrálo na jednu bránu. První půle byla ospalá,
ale i to stačilo na domácí, kteří na fotbal rezignovali a jen odkopávali míče. Z čeho jsme mohli mít v první půli radost, byla
efektivita. Ze sedmi střel na bránu jsme vsítili šest branek. Půle
druhá měla z naší strany kvalitu. Hráli jsme ve větším tempu
a domácí byli bezradní. Bohužel je to už takovým našim koloritem, že až v půli druhé hrajeme kvalitní rychlý fotbal. Pro nás to
byl tréninkový zápas, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet mnoho
variant rozestavení. Z čeho mám radost je to, že se branky rozprostřely mezi devět střelců, což vypovídá o naší variabilitě.
Našim borcům k výkonu gratuluji. ☺
28. 9. 2018
SK Březnice 1918 – Obecnice/Pičín
0:12 (0:7)
branky: Prokeš 3, Ježek 2, Roušal P, 2, Locker, Kočárek, Novotný, Polák, Matějka
Matějka - Kočárek, Polák, Holubec, Kadlec - Locker, Prokeš,
Štamberk, Roušal P. - Ježek - Strniště
střídali: Novotný, Kupči, Flohsová, Hronza
Utkání proti Březnici byl jen o tom, kolik vstřelíme branek.
Domácí pouze odkopávali míče a k naši bráně se vůbec nedostali, na tož aby ji ohrozili. My jsme hráli bago, na které se dalo
koukat. V půli byl stav 7:0 pro nás. Do druhé půle jsme poslali
do brány Honzu Kupčiho a zmrzlý Jona šel do útoku, kde byl
cítit. Druhé dějství se hrálo jen z povinnosti a skóre se zastavilo
na čísle 12, což bylo pro domácí ještě milosrdné. Hlavní zásluhu
na tom měl domácí brankář, který předvedl mnoho bravurních
zákroků. Kluky chválím hlavně za první půli a jediné, co musíme zlepšit, je proměňování brankových příležitostí. Proti silnějším soupeřům by nás tento nešvar mohl mrzet.
(pokračování na str. 16)
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1. 10. 2018
TJ Kovohutě Podlesí – Obecnice/Pičín
0:14 (0:5)
branky: Ježek 3, Polák 3, Matějka 3, Roušal P, 2, Papst, Kadlec,
Novotný
Kupči - Kočárek, Polák, Holubec, Kadlec - Papst, Prokeš, Štamberk, Roušal P. - Ježek - Matějka
střídali: Novotný, Locker, Flohsová, Hronza, Skrip
Další tréninkové utkání, ve kterém jsme fotbal hráli až druhou
půli. První byla rozpačitá, plná nepřesností a nedorozumění.
Přesto jsme ji vyhráli zaslouženě o pět branek. Ve druhé půli
jsme začali hrát fotbal, který snesl kritické měřítko. Hráli jsme
přes ostrá křídla, konkrétně Pá u Roušala a Kubu Poláka, kde
každá jejich akce byla cítit po gólu. Nicméně i v druhém dějství
jsme se nevyvarovaly zbytečných chyb, po kterých musel Honza
Kupči ukázat své brankářské umění. Je pravdou, že se do zapeklitých situací dostával Honza sám nepřesnou rozehrávkou... nejspíš si chtěl zachytat. Je evidentní, že kluci okresní soutěž převyšují a nedostáváme se pod tlak soupeře, ve kterém bychom
museli hrát více do těla. To pořád spatřuji jako naši slabinu.
Snad nás příští týden prověří Spartak Příbram hrající krajský
přebor, se kterým máme domluvený přátelský mač. ☺
7. 10. 2018
Obecnice/Pičín – Spartak Rožmitál
1:2 (0:2)
branka: Prokeš
Matějka (Kupči) - Locker, Polák, Holubec, Kadlec - Roušal M.,
Prokeš, Štamberk, Roušal P. - Ježek - Strniště
střídali: Novotný, Kočárek, Flohsová, Hronza, Skrip
Smolné utkání, ve kterém nevyhrálo lepší družstvo. Je fakt, že
první půle nám nevyšla. Naše hra byla naivní, nepřesná, bez
chuti a zápachu. Už fakt, že se první střela na bránu soupeře
uskutečnila až ve 21 minutě, mluví za vše. Naše obrana byla nekompaktní. Obranná čtyřka hrála daleko od sebe a vznikaly skulinky na útoky rožmitálských, kde bohužel dva z nich skončily
v naší síti. My jsme se vůbec nedostávali do křídelních útoků
a bránu soupeře téměř neohrozili. O poločasové přestávce jsem
po několikáté důrazně vysvětlil principy naší hry a jak by se kluci
měli na place prezentovat. Do půle druhé vyběhl úplně jiný tým.
Bylo nás všude plno a byla vidět vůle s nepříznivým stavem něco
udělat. Bohužel nám v koncovce nebylo přáno a jedinou naši
branku vsítil Tom Prokeš z pokutového kopu. Dle mého názoru
jsme odehráli nejlepší poločas ve starších žácích a že to nakonec
nevyšlo? To je mi úplně jedno... Naše družstvo ukázalo charakter,
fotbalovost, tvrdost, disciplínu, emoce a toho si cením. ☺
10. 10. 2018 - přátelské utkání
SK Spartak Příbram – Obecnice/Pičín
2:4 (0:2)
branky: Roušal P. 2, Ježek, Matějka
Kupči - Novotný, Polák, Holubec, Štamberk - Papst, Roušal M.,
Prokeš, Roušal P. - Ježek - Matějka
střídali: Kočárek, Flohsová, Hronza, Skrip
Abychom dostali naše hráče trošku pod tlak, tak jsme domluvili
utkání proti Spartaku hrající krajský přebor. Sám jsem byl zvědavý, jak to naši borci zvládnou a musím konstatovat, že téměř
na výbornou. Od prvního hvizdu jsme byli dominantní na míči
a ovládali střed pole, z čehož resultovali naše brankové příleži-

Slavoj Obecnice
Odehrané zápasy:
28. 9.
Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčov
5. 10.
Bubák Chlum – Slavoj Obecnice
10. 10. Slavoj Obecnice – HC Votice

tosti. Soupeř nás v prvním poločase téměř neprověřil, vůbec nedokázal delší dobu udržet míč a bylo to naším výborným presinkem. Naopak naši hráči neustále hrozili z křídelních prostorů,
hlavně přes pravou stranu, na které větral obránce Pá a Roušal.
Po jedné z takových akcí Pá a otevřel skóre. Druhou branku přidal Jára Ježek, kde po krásné kombinaci ve středu hřiště dostal
Jára přihrávku za obranu a v těchto situacích se náš snajpr často
nemýlí. V závěru poločasu zahrávali domácí přímý volný kop, ze
kterého vznikl v pokutovém území faul Joni Matějky na útočníka soupeře. Domácí exekutor pokutový kop nezvládl a vůbec
netrefil zařízení. To byla jediná šance příbramských v první půli.
Do druhé půle domácí prostřídali a hra se opticky vyrovnala,
přesto šance domácích nepřicházely. Naopak agilní Jona Matějka vsítil třetí branku a vypadalo to, že to domácí zlomí. Bohužel
jsme za nedlouho nezvládli útočný rohový kop, který soupeř odkopl a Marty na stoperu místo nákopu zpět do vápna zvolil přihrávku do nohy obsazeného Vojty Kočárka, který míč ztratil
a valilo se to na naši bránu tři na jednoho. V této situaci si domácí poradili a snížili na 1:3. Po obdržené brance nás domácí trošku přehrávali a to do chvíle, než se míče zmocnil rychlík Pá a.
Ten si narazil s Jardou Ježkem a Pá a prostřelil domácího brankáře po druhé 1:4. V samotném závěru domácí zkorigovali na
konečných 2:4 po naši chybě v napadání, kde jsme trošku propadli. Odehráli jsme výborné utkání proti soupeři hrající o dvě
soutěže víš a to vypovídá o naší kvalitě. Hráli jsme rychle, agresivně a na hru se dalo koukat. Klukům k výkonu gratuluji. ☺
13. 10. 2018
Obecnice/Pičín – SK Březnice 1918
12:0 (8:0)
branky: Prokeš 5, Roušal P. 2, Matějka 2, Ježek, Strniště, Locker
Kupči - Locker, Polák, Holubec, Kadlec - Papst, Roušal M., Prokeš, Roušal P. - Ježek - Matějka
střídali: Kočárek, Novotný, Strniště, Flohsová, Hronza, Skrip
Utkání na jednu branku. Hosté byli menší, pomalejší a proti našim habánům moc šancí neměli. Honza se v bráně mohl opalovat
a fandit. Pro nás to bylo jedno z dalších tréninkových utkání,
které se hrálo z povinnosti. Na čem musíme neustále pracovat
je proměňování brankových příležitostí, kde vidím jisté rezervy.Tom Prokeš nazul střelecké kopačky a pěti brankami a v zakončení vynikal. Přesto doufám, že jsme naši hrou fanoušky pobavily.
David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice, trenér mládeže

LEDNÍ HOKEJ
2:2
2:5
7:4

Další zápasy:
3. 11. Huroni Vršovice – Slavoj Obecnice
5. 11. Slavoj Obecnice – Olbramovice
17. 11. Žabáci Solopysky – Slavoj Obecnice
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