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Květnové pranostiky většinou varují před množstvím
vody, a to na obě strany. Když bude hodně pršet, i když
bude pršet málo, tak si vyberte. Trochu mě zarazila pranostika o chroustech: „Mnoho chroustů v máji, bude
dobrý rok“. Na Hodonínsku z této předpovědi určitě
radost nemají. Letos je chroustový rok, chrousti se rojí
po čtyřletém intervalu. Než se vyrojí, žijí vývojové fáze
pod zemí a živí se kořeny, poslední rok se ukryjí do
hloubky šedesáti centimetrů a zakuklí. Následující jaro
se vyrojí dospělí jedinci a předchozí škody na kořenech
rostlin dokončí likvidací listů. A začne boj, ochránci preventivní postřik nechtějí kvůli ptačí oblasti, lesáci se
zlobí, protože sedmdesát procent výsadby je zničeno,
a babo ra. Tady neporadí ani Děd Vševěd. Nikde jsem
nenašel žádnou pranostiku o kůrovcích, kteří ničí lesy
ještě víc než chrousti. Lesáci si asi už neví rady, co
s kůrovcem udělat, proto jim na pomoc přispěchali ministři s premiérem. Také na Hradě se jali řešit kůrovce,
expertní tým si k řešení pozval brabce. Pardon, pana
ministra životního prostředí Richarda Brabce. Nevím,
k čemu všichni dospěli, co panu ministrovi a lesákům
poradili, já bych radu měl, asi trochu blbou. Což takhle
nechat pracovat odborníky, nebo postřikem naočkovat

Na místní faře se zdárně dokončují stavební úpravy.

kůrovcovi chu na řepku. V přírodě by ubylo žluté
a mohlo by se zase víc zelenat. Poslední dobou také občas zelenám. V pátek jsem chtěl odjet z Příbrami z práce
domů, klíče od auta nikde. Manželka byla dost v klidu,
ani nenadávala. „Kde jsem je mohl nechat? Asi mně vypadly z kapsy v jídelně nebo někde po cestě, když v práci
nikde nejsou.“ No nic, zavolal jsem taxíka. Ženu poté
odvezla domu dcera a mne večer zpět s náhradními klíči
pro auto. V pondělí sedím v práci u počítače, když mě
začaly bolet záda, zvedl jsem se a protahoval. Můj zrak
padl na okno, které je nahoře u stropu. Co to tam je?
Klíče od auta. Asi jsem v pátek zavíral okénko. Ach jo,
už vím, proč mi všichni říkají, že bude hůř. Minule jsem
psal o vnukovi a jeho meditování o neslušných slovech.
Polepšil se, te si musím dávat pozor já při hlídání.
Občas mi to ulétne a okamžitě se odněkud ozve káravé:
„Dědo, to se neříká!“ Hodně slov se neříká, ale v květnu by se měly říkat hlavně ty o lásce. Vždy je květen
lásky čas. Víte například, jaký je rozdíl mezi láskou
a nočníkem? Žádný. Oba dělají kruhy. Láska pod očima,
nočník na zadku. Proto raději více milujte a nesete
dlouho na nočníku.
bs

Foto Jan Zelenka
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Vážení spoluobčané,
upozorňujeme vás znovu na mobilní rozhlas zavedený v naší obci. Bylo by
skutečně vhodné, aby alespoň jeden z rodiny se do systému zaregistroval
prostřednictvím webové aplikace: obecnice.mobilnirozhlas.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
zasílaných na e-mail je tato služba zdarma. Pokud budete mít jakýkoliv
dotaz, obrate se na tel. 318 614 056 nebo 724 180 549.

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

Informovanost v důležitých situacích, které se v životě vyskytují,
OÚ Obecnice
je pro vás někdy velmi důležitá a potřebná.

E

D

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci květnu a červnu.
V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice

E

D

VÝROČÍ
Letos 2. 5. uplynulo 500 let
od úmrtí Leonarda da Vinci
(1452–1519). Tento italský
rodák byl malířem, sochařem,
architektem, vynálezcem, vědcem, byl to všestraně nadaný
člověk. V roce 1472 byl přijat
do malířského cechu ve Florencii, poté tvořil ve službách milánského vévody. Sám pro sebe se zajímal o různé
obory a studoval architekturu a anatomii. Je též
autorem mnoha vynálezů. Ke konci života přešel
do služeb francouzského krále Františka I. z Valois,
který byl označován jako renesanční monarcha.
Na jeho zámku Clos Lucé také Leonardo zemřel.
Jeho hlavní a nejznámnější malířská díla jsou Poslední večeře, což je nástěnná malba v refektáři dominikánského kláštera v Miláně a obraz Mony Lisy, který vystavuje pařížský Louvre. Zajímavostí je, že
v této době pracuje při opravě věže Jakobínka hradu
v Rožmberku nad Vltavou středověký jeřáb sestrojený současnými odborníky podle kreseb a plánů
Leonarda da Vinci.
E.T.

Připravujeme na červen:

6. června 2019
zahájení výstavy

JAN ČÁKA
GRAFIKA,
ILUSTRACE
Výstava je ohlédnutím za tvorbou jedné
z nejvýznamnějších osobností Příbramska,
výtvarníka a spisovatele Jana Čáky.
Je věnována nedožitým umělcovým devadesátinám.
Tě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u
Hana Ročňáková
ředitelka Galerie Františka Drtikola Příbram
Tyršova 106, 261 01 Příbram I
www.galerie-drtikol.com

UZÁVĚRKA červnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE bude 12. 6. 2019
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc opět uběhl jako voda, a tak přináším informace,
co se událo u vašich hasičů. Začátek měsíce byl celkem poklidný... po uzávěrce minulého zpravodaje, se nám ale
rozezněla siréna - ve čtvrtek 14. dubna. Ve 14:07 jsme byli
povoláni na dopadovou plochu Brda, konkrétně k trhacím
jámám. Za pomoci pyrotechniků se zde prováděl řízený odstřel munice. Bohužel spousta střepin z trhací jámy vylétla a začal hořet okolní porost. Požár se celkem rychle podařilo lokalizovat a zneškodnit, přesto zasažená plocha
byla zhruba 10 hektarů. Jediné štěstí bylo, že hořel pouze
spodní porost, koruny stromů naštěstí zasaženy nebyly.
To by poté hořelo rychle, protože tento den foukal i vítr.
Neuplynul ani týden a opět jsme byli povoláni k požáru
lesa. Tentokrát v katastru Jince hořelo na kopci Velcí.
Jako obvykle, byl zde velice nepřístupný terén. Auta nedokázala dojet dostatečně blízko, tak se muselo natáhnout
hodně vedení. Naše Tatra byla jedna z mála aut, která se
dostala co nejblíže. Na tuto událost bylo povoláno více jednotek, oheň se podařilo rychle zlikvidovat. Shořelo okolo
4 ha. Proto opět apeluji na turisty v CHKO, aby se k lesu
chovali slušně!
V úterý 30. dubna jsme se konečně dostali k příjemnější
akci. Jak asi každý ví, tak posledního dubna se slaví tzv.
Pálení čarodějnic. Už v odpoledních hodinách byl připraven program na zahradě u Mateřské školy. My jsme se
stali jeho součástí, celou akci jsme ozvučovali. Myslím si,
že i přes drobné problémy (dodávka elektrické energie)
se akce náramně povedla. Jsme rádi, že je v našich možnostech pomáhat při akcích v obci. Alespoň jsme více vidět než
na výjezdech, kde jsme spíše slyšet.
V pátek 10. května jste nemohli slyšet sirénu, ale naše
vozidla určitě. V tento den bylo naplánované prověřovací
cvičení na Masarykově základní škole v Obecnici. Pro ztížení podmínek evakuace byl suterén zakouřen. Kluci, kteří šli do těchto prostor, museli použít dýchací techniku.
Podle poplachového plánu školy v době našeho příjezdu by
všichni měli být již venku. To se také stalo, tedy kromě
zraněných osob. Ty byly postupně, jak probíhal průzkum,
evakuovány ven, kde je hasiči předávali do péče zdravotníkům. V suterénu byla jedna zraněná osoba, která se musela transportovat na nosítkách. Po odvětrání školy a úklidu naší techniky jsme v tělocvičně akci vyhodnotili. Pokud
se podívám na samotnou akci, řekl bych, že všichni jsme
se mohli ponaučit, jak se správně zachovat, čeho se vyvarovat při takové situaci.
Hned druhý den, tj. v sobotu 11. května, se nám v 10:47
na hasičárně rozezněla siréna. Byli jsme povoláni na technickou pomoc při nouzovém přistání letadla na letišti
v Dlouhé Lhotě. Zde si jiný pilot všiml, že letedlo, které
je ve vzduchu nemá část podvozku. Informoval tedy řídicí
věž a ta konala. Letadlo se udrželo ve vzduchu zhruba
do dvanácté hodiny. To proto, aby prolétalo co nejvíce paliva a eliminovalo se tak vznícení letadla. Mezitím se mohla
přistávací dráha na přistání. Na dráhu se aplikovala
kluzná pěna, která měla za účel vytvořit kluznou vrstvu
a zamezit případné vznícení od případné jiskry. Po přistávací ploše byly rozmístěny cisterny, aby dojezd k hořícímu
letadlu byl co nejrychlejší. Letadlo přistálo naštěstí dobře
a jelikož zastavilo blízko u nás, naši kluci byli u letadla
první. Vše dobře dopadlo.

Poslední akcí z tohoto měsíce byla oslava Dne matek,
která se konala v neděli 12. května od 14 hodin v sále Staročeské hospody. Zde jsme sice nějak neúčinkovali, ale pomohli jsme s organizací akce a jejím ozvučením a poskytli
jsme mikrofony pro lepší slyšitelnost. Myslím, že všem se
oslava Dne matek líbila.

Přeji všem příjemný zbytek jara
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Tvůrčí psaní
Žáci 5. ročníku se na chvíli stali básníky a vytvořili krásné limeriky.
Limerik - je zábavný literární poetický útvar, říkanka o pěti verších, které se rýmují podle schématu AABBA. Tedy první
a druhý řádek se rýmují s pátým a třetí se čtvrtým.

Na závěr se rozloučíme úvahou o naší budoucnosti
od žáka 9. třídy.

Pohled do budoucnosti
Občas přemýšlím nad tím, jak to bude vypadat v budoucnosti. Co vše se změní? Jak bude svět vypadat? Jak se budou lidé chovat k přírodě? Je jednoduché tyto otázky položit, ale je těžké lidi přimět chovat se k přírodě hezky.
Lidé by měli více třídit odpad, a i když je to jen „pitomá“
pet láhev, mohli by ji vyhodit alespoň do popelnice a ne ji
pohodit do příkopu. Také by se mohly více třídit materiály
jako například železo, cín atd. Všechny tyto věci se dají
znovu použít a nemusí se jen tak odložit na skládku, kde
mohl být les. Tímto tempem za pár let bude naše planeta
jen koule pokrytá „nepořádkem“.
A jak to bude vypadat s ozonovou vrstvou? Za chvíli v ní
budou jen díry. Chápu, že lidé mají rádi motory, které řvou,
ale kdyby takových motorů bylo méně, bylo by to lepší jak
pro planetu a ozonovou vrstvu, tak pro lidi a ovzduší. Dalo
by se na naší planetě lépe dýchat.
Znečišování vody a kácení lesů. V budoucnu snad budou
existovat ekologičtější způsoby jak provozovat továrny.
Velké továrny znečišují vodu a vzduch, které mohli lidé pít
a dýchat.
Výroba elektřiny je další věc. Kdyby bylo méně jaderných
elektráren, určitě by to pomohlo světu.
No jo… tohle všechno by bylo super, ale bylo by lepší,
kdyby se to dalo zrealizovat. To je ovšem těžké, ale třeba to
někdy vyjde.
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Slet čarodějnic ve škole

Mořský svět

V úterý 30. 4. 2019 se zase po roce
slétli čarodějové a čarodějnice do Masarykovy ZŠ Obecnice. První vyučovací hodinu se všichni žáci 1. stupně
sešli v maskách v tělocvičně, kde na
několika ukázkách ze známých českých pohádek poznávali strašidelné
čarodějnice. Poté proběhlo hlasování
o nejděsivější čarodějnici, kterou se
s počtem 60 hlasů stala Čarodějnice
z Černých lesů z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Tuto
čarodějnici ztvárnila česká herečka Helena Růžičková.
Na závěr zaznělo několik čarodějných písní, při kterých se
všechny neposedné ježibaby proletěly po tělocvičně. Poté
vyučování probíhalo v kmenových třídách, kde si učitelé
pro své žáky připravili pestrý program. Žáci se seznámili
s tradicemi a zvyky oslav svátku čarodějnic, plnili oborové
dovednosti a řešili mnoho zajímavých úkolů. Projektový
den byl završen zábavným odpolednem ve školní družině.
Čarodějky Evelína a Bylinářka

Dne 7. 5.2019 se
žáci osmé a deváté
třídy zúčastnili výletu do Mořského
světa v Praze. Z
Příbrami jsme jeli
vlakem na Hlavní
nádraží, odkud jsme se pomocí MDH dostali na Výstaviště
v Holešovicích. V Mořském světě se nás ujal průvodce, který nám řekl zajímavé informace o vodních živočiších. Byli
tam žraloci, rejnoci, humři, klauni a další. Zaujal nás žralok černoploutvý. Dozvěděli jsme se o něm, že je to druh
žraloka z čeledi modrounovitých a je snadno rozpoznatelný podle černého zašpičatění ploutví (zejména hřbetní
a ocasní). Tento žralok dorůstá délky až 2 m a váží asi
45 kg. Je to rychlý plavec díky hydrodynamickému tvaru
těla a zdržuj se převážně v mělkých vodách. Na závěr naší
exkurze jsme zhlédli zajímavý dokument, u kterého jsme
vyplňovali pracovní listy. Poté jsme se vydali směrem na
Václavské náměstí, prohlédli jsme si historické památky
a zajímavá místa Prahy. Výlet jsme ukončili v nákupním
centru, kde jsme se občerstvili a navštívili různé obchody.
Tento výlet si všichni žáci velice užili a doufáme, že další
výlet bude co nejdříve.
Žáci 8. ročníku

Turistický den páté třídy
Dne 7. 5. 2019 se naše 5. třída vydala na turistickou celodenní vycházku. Ráno jsme se svezli autobusem do Lhoty u Příbramě, odkud jsme šli pěšky zadem do Trhových
Dušníků. Zde jsme se museli vyfotit na mostě nad Litavkou. Někteří totiž vůbec nevěřili, že to Litavka je. Přes
Trhové Dušníky jsme se vydali k hájovně, která stojí
v místě dnes zaniklé vesnice Skorotín. U této hájovny jsou
v oboře mufloni, daňci a divoká prasata, která jsme s nadšením nakrmili. Když jsme se dostatečně pokochali a posvačili, vydali jsme se na další část cesty. Tedy směr Příbram. V Domě Natura nám vyšli ochotně vstříc, i když
jsme nebyli nahlášení, pán se nás ujal. Vyslechli jsme si
přednášku o vzniku života na Zemi, která se opírala o aktuální výstavu obrazů Jana Sováka. Po přednášce jsme se
porozhlédli po celém Domě Natura. A na závěr? Než jsme
šli na autobus, který nás odvezl do Obecnice, zašli jsme na
sladkou tečku celého dne… Na točenou zmrzlinu ☺
Žákyně 5. třídy

Školní družina
Dnešní děti znají les jenom z pohádek
Toto rčení ovšem neplatí pro děti ze školní družiny.
Dne 12. 4. jsme opět vyrazili za doprovodu lesní pedagožky
Petry Večeřové a s redaktorkou Českého rozhlasu Barborou Kvapilovou do lesa. Jelikož je jaro, zvolili jsme téma
Mláata, na které nám byl připraven výukový program vojenských lesů. Děti cestou hledaly stanoviště vyznačené
krepovým papírem, kde byly obrázky lesní zvěře a jejich
paroží. Následovala pohybová hra, kde mláata vyhledávala své rodiče. Na závěr děti měřily lesnickým pásmem
délku stromu a určovaly stopy zvěře.

Čarodějnický rej
Dne 30. 4. na dětském školním hřišti proběhl čarodějnický rej. Děti se proměnily v malé čaroděje, čarodějnice, černé kočky a různé potvory z černé magie. Na začátku děti
dostaly čarodějnou listinu, kde byly vypsány úkoly, které
musely splnit, aby získaly čarodějnickou maturitu. Průběžně prošly 13 stanoviš, kde pod vedením žáků 9. třídy
splnily zadané úkoly, za které dostaly žetony. Ty se proměnily v čarodějném obchodě za laskominky, hračky, pomůcky apod. Na závěr jsme si opekli čarodějnické špekáčky.
Po celou dobu čarodějného reje nám vyhrávala stylová muzika, kterou výborně obsluhoval DJ Pea Zima. Tímto mu
děkujeme, poděkování patří i žákům deváté třídy a všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce.

Návštěva místní čističky odpadních vod
V pátek dne 3.5. jsme se školní družinou navštívili místní čističku. Zde nás provedl celým objektem pan Lukáš
a vysvětlil nám celý systém procesu čističky. Děti si měly
možnost vše prohlédnout. Na závěr nám pan Lukáš zodpověděl všechny otázky ze strany dětí a odcházeli jsme spokojeni s novými překvapivými informacemi. Tímto děkujeme panu Jindrovi Lukášovi za pěkný výklad a vstřícný
přístup.
Pavla a Hanka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Jako každý rok tak i letos v měsíci duben proběhl Den
otevřených dveří pro rodiče a děti, kde se uchazeči o zápis
do naší školky seznámili s novým prostředím, hračkami
a s dětmi, které se nově příchozím představily a měly možnost si společně pohrát.
Děti a paní učitelky z mateřské školky vyjely na zotavovací pobyt nedaleko Orlické přehrady ve vesnici Kožlí, kde
jsme společně prozkoumávaly krásy přírody a okolí. Celé
čtyři dny byl pro děti připraven zábavně vzdělávací program s názvem Putování se skřítkem Vítkem. S dětmi jsme

napsali a nakreslili pohledy domů, přečetli psaní které jim
přišly, vydali na Schwarzenberskou hrobku, parník,
na který se děti velice těšily, také jsme navštívili vyhlídku,
kde jsme mohli shlédnout zámek Orlík, vypravili jsme se
na stezku odvahy do lesa, kde byly připraveny pro děti
úkoly na jednotlivých stanovištích, mezi ně patřilo i stavě(pokračování na str. 7)
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ní domečků pro skřítky. Na konci stezky odvahy na děti
čekal sladký poklad od skřítka Vítka, který musely děti
najít v areálu penzionu. Při chvilce volna jsme navštěvovali dětské hřiště, kde probíhala volná hra a mnoho dalších venkovních a sportovních aktivit. Všechny děti celý
pobyt krásně zvládly a už te se těšíme na další společné
putování. Každý den, jsme rodiče informovali na webových
stránkách http://www.mssj-obecnice.estranky.cz/
co děti zažily, co je ten den ještě čeká a vkládali jejich fotky.
Tímto by jsme ještě jednou chtěli moc poděkovat naší uklízečce ze školy Evě Kuchtové, paní Ladě Míkové a zdravotnici Marušce Matulové za jejich účast a 100% nasazení na zotavovacím pobytu.

Dne 29. dubna starším dětem ze třídy Žabiček začala první
lekce plaveckého výcviku. Cílem výcviku není to, aby děti
na konci lekcí uměly plavat, ale aby se v bazénu pohybovaly beze strachu, uměly se potopit, seznamovaly se s vodou
apod. Děti se tak postupně zbavují strachu a nejistoty.
V bazénu mají k dispozici řadu pomůcek, se kterými si na
konci lekce za odměnu můžou pohrát. Všechny činnosti
v bazénu jsou dělány formou her.

V úterý 30. dubna v odpoledních hodinách proběhl na zahradě čarodějnický rej. Děti se scházely převlečené za čarodějnice a čaroděje. Pro všechny děti bylo na zahradě

(pokračování na str. 8)
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připraveno několik stanoviš, kde plnili různé úkoly například přičichnutí k různým lektvarům a pochutinám čarodějnice. Za splněné úkoly děti dostaly žetony, za které si
mohly nakoupit odměny. Na závěr čarodějnického odpoledne jsme si společně opékali buřty a netradičně jsme si užili
celé odpoledne.

V úterý 7. května si děti ze třídy Berušek a Žabiček přichystaly vystoupení ke Dni matek, na které se velice těšily.
Děti svým maminkám zpívaly, tancovaly a recitovaly básně k jejich svátku. Na konci vystoupení měly připravený
malý dárek pro maminky. Výkony dětí odměnili potleskem
a pochvalou. Celé vystoupení děti ukázaly veřejně v neděli
12. května ve Staročeské hospodě v Obecnici.

Ve čtvrtek 9. května proběhl ve školce zápis do třídy berušek. V pátek 10. 5. při cestě na společnou vycházku berušek a žabiček, jsme se nachomýtli a rovnou přihlíželi na
zkušební záchrannou akci v MZŠ. Ozývaly se hlasité výkřiky ,,HOŘÍ!!!“ a všichni zasvěcení věděli, že je třeba
urychleně opustit školu. Naštěstí se nejednalo o skutečný
požár, ale o předem nahlášené požární cvičení, jehož cílem
bylo vyzkoušet evakuaci všech osob ze školy. Dětem ze
školky jsme vysvětlili, že je to celé jako, aby se nebály.
Všechny děti a personál z MZŠ se podařilo v krátké době
za asistence hasičů dostat do bezpečí, ale některé děti takové štěstí neměly. Jedna slečna byla zraněná a bylo nutné
vynést ji na nosítkách, druhá byla lehce popálena a doprovázena do sanitky.

První květnový týden nás navštívila ve školce slečna
Strmisková ze Spolkového domu - knihovny s tématem
Léto a Den matek. Děti se seznamovaly s tradicemi léta,
povídaly si, co vše v přírodě a ve svém okolí můžou vidět
v toto roční období. Druhým tématem byl Den matek.
Na toto téma se každé dítě rozpovídalo o své mamince.
Na závěr děti z berušek vymalovávaly obrázek s beruškou
a žabičky dokreslovaly zvířátkům jejich čumáčky.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Co proběhlo...
V pondělí 15. 4. se ve Spolkovém domě konala přednáška
o Severním Laosu. Přednášku doprovázenou projekcí fotografií z cest si pro návštěvníky připravil pan ing. Petr
Ježek z VHSB(vojenského historické sdružení Brdy).
Ve středu 17. 4. se Spolkový dům proměnil
ve velikonoční dílnu.
Konala se totiž již tradiční „Bečánovská
kraslice“ . Celá akce
začala v 16.30 hodin.
Pro všechny tvořitele
bylo nachystáno několik výtvarných technik
a stůl plný různých potřeb ke zdobení. Bylo
možno využít například
klasickou
voskovou
techniku, barvit temperami, barvit glitrovými
gelovými barvami, lepit
na
kraslice
různé
doplňky - glitry, kytičky,
oči… Kraslice bylo možno vytvořit i z několika barevných a různě tvrdých, krepatých či vlnitých papírů. K dispozici byly čtvrtky, nůžky, lepidla, lepenky a tak se barvilo, lepilo, tavilo, voskovalo.

Zkrátka každý si zde přišel při tvoření na své. Nejvíce se
však ujala technika enkaustika, kdy se na lesklé papírové
kraslice zažehloval vosk speciální žehličkou. No, a když
náhodou došla inspirace – sezobla se sušenka a další
nápad byl hned na světě! Každá kraslice byla naprosto
překrásným unikátem. Na konci programu si tvořitelé
domu odnesli odměnu za perfektní práce. Celý program
se vydařil a společně jsme si užili báječnou velikonoční
atmosféru. ☺
V úterý 23. 4. se konalo předávání cen za recitační soutěž
a také za soutěž o nejlepší škrabošku. Všichni účastníci
se nahromadili v tělocvičně základní školy, kde byli vyhlášeni vítězové a následně jim byly předány ceny.
Výsledky recitační soutěže
I. místa: Andrea V., Vendula K., Karolína K., Vojtěch K.
a Vanessa S.
II. místa: Antonín M., Jan P., Matouš S., Vincent J.,
a Anna B.
III. místa: Kateřina D., Rudolf Č., Liliana N., Denisa S.,
a Karolína H.
Výsledky soutěže o nejlepší škrabošku
I. místa: Vít K., Jan P., Eliška Š., Dominik R., a Natálie N.
II. místa: Eliška B., Adéla P., Vendula K., Kryštof, K.,
a Michal Š.
III. místa: Kristýna Š., Matyáš B., Tomáš Ch., Marek S.,
a Marek Š.
Ve středu 30. 4. se konal Čarodějnický rej . Všichni se
společně sešli ve13 hodin na hřišti v areálu MŠ a ŠD. Více
o celém kouzelném odpoledni se dočtete v předchozích článcích v rubrice MZŠ.
Ve čtvrtek 9. 5. se konala tradiční návštěva mateřské školy v knihovně. Tentokrát to bylo ale obráceně. Děti zůstaly
v mateřské škole a já jsem za nimi šla s připraveným programem. Mladší děti měly za úkol vybarvit berušku, dokreslit jí kytičky a vymyslet vlastní cestičku, kam by měla
beruška pokračovat v letu. Starší děti zase měly za úkol
dokreslovat jednotlivé hlavy zvířat. S oběma skupiny jsme
si povídali o jaru, o zvířatech a o všem co k probouzení jara
patří. Děti byly moc šikovné a práci zvládly naprosto s přehledem.
V neděli 12. 5. se konal na sále staročeské hospody Den
matek. Pro všechny maminky, babičky i tety, zkrátka pro
všechny byl nachystán zábavný program. Děti z mateřské
školy si s paní učitelkami připravily pásmo plné tance,
(pokračování na str. 10)
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říkanek a písniček. Po skončení jejich vystoupení přišla
na řadu základní škola. Paní učitelky společně s dětmi
ze základní školy připravily několik básní a písní pro maminky, které byly proloženy hrou na flétny. Skvělý program doplňovala káva a perníkový zákusek. Vše se povedlo, jak mělo. Obě vystoupení byla naprosto fantastická
a myslím si, že nejedno oko maminky nezůstalo suché.
Na konci programu děti rozdávaly kytičky maminkám,
babičkám a paním učitelkám. Avšak ani na ně samé se
nezapomnělo. Za své výkony dostaly malou, ale sladko odměnu. O ozvučení celé akce se postarali hoši z místního
SDH. Všem, kteří se podíleli na přípravách akce, patří
velké poděkování.

Z kroužku Všeználek
a Keramiky
Na všech tvořících kroužkách je stále
co dělat. Léto je před námi a tak je potřeba připravit si pár letních dekorací,
či různých užitečných pomůcek. Nebo si
tvořit jen tak pro radost. ☺ Nejradši
společně tvoříme z různorodých papírů,
rádi lepíme, malujeme nebo nás baví keramika, kde si vytvoříme to, co každý chceme. Na červen toho máme
v plánu opravdu hodně, proto se budete mít v dalších dílech na co těšit.

Co se chystá...
V měsíci červnu nás čeká několik akcí. V rámci kroužku se
staršími dětmi se bude spát v knihovně, kde bude přichystaná speciální tematická noc s bojovkou, jako již tradiční zakončení kroužkového roku. Termín bude dětem
a rodičům upřesněn. S mladšími Všeználky zasejc vyrazíme na závěrečný výlet, který se pro nás stal také tradiční
záležitostí, jak si doužít poslední chvíle kroužkového
roku. Na keramickém kroužku se chystá závěrečné posezení. Další akcí ve spolupráci se základní školou bude pasování prvňáčků na čtenáře, o této akci budou také
všichni děti a rodiče včas informovaní. O tom, jak probíhaly tyto akce, budete informováni v dalších číslech zpravodaje.

Ve čtvrtek 6. 6. 2019
se bude konat na místním fotbalovém hřišti

DĚTSKÝ DEN .
Pro děti bude nachystán zábavný program,
ve kterém si každý přijde na své!
Bude spousta soutěží a různých úkolů.
Na závěr, v případě příznivého počasí,
bude zajištěna pěna a opékání špekáčků.

Začátek akce ve 13.00 hodin.

Co už je jisté
Ve středu 19. června se pojede s místními seniory
na VÝLET. Tentokrát si to společně namíříme na Zámek
Kozel, kde si dáme dobrý oběd. A poté zajedeme na prohlídku do pivovaru Gambrinus. Odjezd v 8.00 hodin
od Spolkového domu.
Předpokládaný návrat
mezi 17.00 – 18.00 hodinou. Přihlašujte se prosím na tel. 725 428 280.
Místa jsou omezena! ☺

Kristýna Strmisková

11

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2019

STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Chomutov – středověká brána do Krušných hor
Byla polovina dubna, venku bylo takové to typické aprílové počasí, a já přemýšlel, co bych mohl o volné sobotě
podniknout. Mám jí strávit doma u televize nebo nedbat
na počasí a vyrazit na výlet? Variantu „A“ jsem téměř
ihned zamítnul, zvítězil výlet. Ale kam? Někam kde bych
se mohl případně schovat a něco u toho viděl, kdyby si počasí nedalo říct a postavilo si hlavu, že mi ten výlet bude
chtít znechutit třeba přívalovým deštěm, nečekaným blizardem, mrznoucí mlhou nebo kdo ví čím vším dalším. ☺
A najednou se mi odněkud z hloubi paměti vybavil postarší
nápad navštívit Železniční depozitář Národního technického muzea, který se nachází v prostorách bývalého lokomotivního depa v Chomutově. Nahlédnutím na webové stránky muzea jsem zjistil, že by mělo mít otevřeno a tím pádem
bylo rozhodnuto, jak strávím sobotu. Vlakem jsem byl
z Prahy v Chomutově za necelé dvě a půl hodiny, počasí se
vcelku umoudřilo, tak jsem se rozhodl pro krátký poznávací okruh městem. Koneckonců, v Chomutově jsem ještě
nebyl, budu tedy mít návštěvnickou premiéru. Vystoupil
jsem z vlaku v zastávce Chomutov-město a přes Sady Čs.
armády jsem si to namířil do centra města. Na okraji městského parku mě zaujala budova Městského divadla, reprezentativní stavba z roku 1905, vystavěná v neorenesančním slohu s prvky secese, jejímuž symetrickému průčelí
dominují po stranách dvě věže. Odtud to bylo už jen pár
minut chůze do historického centra, které bylo v roce 1992
prohlášeno městskou památkovou zónou. Jádro města si
zachovalo původní uliční sí a středověký půdorys, typické
znaky pro historické tržní sídlo. Výškovou dominantu náměstí tvoří městská věž, která přiléhá k jižnímu průčelí
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Spodní část byla zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou včetně točitého schodiště již na přelomu 15. a 16. století. Dostavěna byla po požáru města roku 1525. Na konci 19. století byla naposledy
přestavěna v novogotickém stylu, v současné době se v ní
nachází expozice historického vývoje Chomutova. Přiléhající děkanský kostel vznikl na místě původního dřevěného
kostela ve 14. století. Roku 1516 byla dokončena jeho velká pozdně gotická přestavba, objekt byl několikrát poškozen a přestavován, poslední velké úpravy proběhly v letech
1913-1915. Kostel byl obklopen původním městským hřbitovem, který byl roku 1810 přesunut na jiné místo. V této
části náměstí, na protější straně, se nachází budova radnice, na jejímž místě stávala tvrz Načeradců, která byla
po roce 1252 přestavěna na komendu Řádu německých
rytířů. Rozlehlá komenda byla ve 2. polovině 15. století
a v průběhu 16. století přestavěna na renesanční zámek
s množstvím bohatě vyzdobených sálů. Po vykoupení města z poddanství roku 1605 byl zámek přestavěn na radnici,
která byla do současné podoby upravena na konci 19. století. Dnes zde sídlí Oblastní muzeum s barokní lékárnou,
Fialovým betlémem, zbrojnicí a líbezným Mnišským dvorkem, opředený prastarou pověstí o strážci města. S budovou historické radnice sousedí kostel sv. Kateřiny, nejstarší chomutovský kostel, pocházející z 2. čtvrtiny 13. století.
Prostranství mezi oběma kostely vyplňuje barokní sloup
Nejsvětější Trojice, který měl chránit město před hladem,
válkou a smrtí. Vznikal od konce 17. století do poloviny
18. století a na současné místo byl přenesen v 60. letech
20. století z jiné části náměstí. Z řady měšanských domů
na náměstí si asi největší pozornost zaslouží dům čp. 9, tzv.

Kollinův dům, vyzdobený v loubí náměstí i
v přízemních sálech
sklípkovými klenbami.
Ve vedlejších renesančních domech (čp. 12, 14
a 15) se v roce 1813 sešli pruský král Friedrich, ruský car Alexandr a rakouský císař
František k jednání
Městská věž v Chomutově
o koalici proti Napoleonovi, která vyvrcholila téhož roku bitvou národů u Lipska. Za pozornost rovněž stojí bývalý jezuitský areál, který přiléhá k náměstí a zahrnuje několik staveb – budovu
bývalé jezuitské koleje, galerii Špejchar, kostel sv. Ignáce
a Dům Jiřího Popela z Lobkowicz (bývalé jezuitské gymnázium). Výstavba areálu započala roku 1590 a trvala až do
dokončení kostela sv. Ignáce roku 1668. Na výstavbě kostela se podílel významný italský architekt Carlo Lurago.
Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byly objekty využity pro vojenské účely. Nyní budovy slouží pro kulturní vyžití, mimo muzea a jeho stálých expozic zde sídlí galerie,
knihovna a kavárna. A protože se obloha nad hřebeny
Krušných hor začala potemňovat, byl nejvyšší čas vyrazit
směrem k chomutovskému hlavnímu nádraží na prohlídku bývalého lokomotivního depa, které ukončilo provoz
k roku 2006 a od tohoto roku je zde budován depozitář
železničních kolejových vozidel. Návštěvníci si ve dvou rotundách mohou prohlédnout na 100 kolejových vozidel
různých typů i rozchodů – od drezín přes salonní, osobní
i motorové vozy až po parní, elektrické i motorové lokomotivy. Největším lákadlem jsou zajisté parní lokomotivy
v čele s nejstarším strojem řady 322.302 „Donnersberg“
z roku 1870 nebo rychlíkovým „Albatrosem“ 498.106,
který v srpnu 1964
vytvořil dosud nepřekonaný rekord
parních lokomotiv
tehdejších Československých státních drah rychlostí 162 km/h.
Ke skvostům sbírky patří vedle technicky a především
esteticky obdivo- Parní lokomotiva 322.302 Donnersberg
vané parní lokomotivy 475.1142 zvané „Šlechtična“ z roku 1951 i zcela poslední parní lokomotiva vyrobená v ČKD řady 477.060
„Papoušek“. Elektrickou trakci zastupuje legendární „Bobina“ řady E 499.089 z roku 1958, v té době určená pro
vedení rychlíků na elektrifikovaném páteřním tahu Praha
– Košice. Z motorových lokomotiv bych zmínil především
oblíbeného „Brejlovce“ T 478.3016 z roku 1971 nebo „Hektora“ T 435.001 z roku 1958 či „Čmeláka“ T 669.0069
z roku 1968, který se vyráběl neuvěřitelných 32 let a s počtem přes 8.000 vyrobených kusů se stal nejpočetnější
lokomotivou světa. Tak mě napadá, kolikpak kusů lokomotiv ročně se asi u nás vyrobí v současné době?
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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OBECNICKÝ SOKOL
Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje, začneme zase provádět sondy do obecnické historie. Jak kdosi řekl, člověk se
učí opakováním a nikomu asi neuškodí po čase si publikovanou historii znovu připomenout. Dnes se zastavím u tělovýchovné organizace Sokol. Ta v Obecnici již mnoho let není, ale byla zde od června 1920. V Příbrami byl sice Sokol založen
již roku 1862, ale v dělnické Obecnici měla větší šanci DTJ - Dělnická tělovýchovná jednota. Ta zde byla již od března
1919. První pokus založit Sokol v obci se konal 16. června 1920, bohužel byl překažen příznivci DTJ. Nakonec se podařilo Sokol založit o pár dní déle. Tělocvičnu měl U Křečků (bývalé kino), ale akce pořádali i U Zelenků (Staročeská) nebo
Na Knížecí (č.p. 2). Po likvidaci pily si upravili Sokolové hřiště na jejím místě (pod školou), svou činnost kromě sportu,
gymnastiky, volejbalu nebo lehké atletiky, soustředili i na vzdělávací činnost, zpěv a lidový tanec. Také účast na sokolských sletech byla pro členy Sokola velmi prestižní. Mnoho dokladů se nezachovalo, proto jsem zajásal, když se objevil
Vašek Strniště s dopisem adresovaným náčelnici Tělovýchovné jednoty Sokol v Obecnici. Dopis mě zaujal svou bezprostředností a dobovým nadšením, a vlastně tak trochu i svým humorem. Proto Vaškovi moc děkuji a vám jej předkládám
jako krásný důkaz z historie obce.

Písek,19. května 1948
Sokolská župa Jeronýmova Písek

Sestro náčelnice!
Po zkušenostech z veřejných cvičení Tě upozorňuji na
nedostatky, které se vyskytují. Předně, cvičební úbory
musí míti všechny složky vzorné, čisté, žákyně musí míti
černé cvičky, žádná nebude na župním sletě cvičiti,
která nebude bezvadně oblečená. Na veřejném cvičení
v Březnici měla jedna sestra, nevím, z které jednoty, pod
sukénkou bílé otevřené spodky. Spodky musí býti dole
na gumu a barvy tmavě modré.
Při řazení musí býti dochvilnost, rychlost a hlavně
ticho. Není myslitelné, abychom svolávaly sestry rozhlasem. Cvičte pilně na značkách, probírejte 4 oddíl
sudé a liché pětice. Není dovoleno nikde, aby šly v průvodu sestry v cvičebních úborech, rovněž nesmí sestry
chodit ve cvičebním úboru mezi obecenstvem, bude-li některá sestra přistižena, bude z účasti na sletu vyloučena
pro nekázeň, nepomohou ani přímluva, ani pláč. Máme
mnoho sester nových, které nemají kázeň vžitou, tedy se
jí musí učit. Žákyně upozorněte a se dobře obléknou
a vezmou si svetry, jídla a si vezmou jen tolik, kolik
snědí, a si nepokazí žaludky a tím si celý slet zkazí.
Vezměte sebou dost zkušených vedoucích, jak k žákyním,
tak k dorostenkám. Všechny žákyně III. oddílu musí
míti v hlavách bílé a červené pásky dle pokynu Cvičitelky. Sestro, náčelnice spoléhám na Tebe, že se postaráš,
aby Tvá jednota byla vzorná. Napiš si již doma inkoustem seznam, kolik vezeš sebou žákyň I., II., III. oddělení
a nezapomeň napsat z které jednoty jsou. Rovněž tak
dorostenky, nemusí být jmenný seznam, jen počet, ale
čitelně, a to nemusím luštit jako křížovku, na pořádném papíru, né na nějakém okraji novin. Odevzdej to
pak sestře okrskové náčelnici.
Nazdar!
mma Baierová, náčelnice župy
Na závěr řečeno, neměly to náčelnice ani cvičenky jednoduché. A prosba, pokud máte doma podobné dokumenty,
fotografie, které můžete postrádat, nebo je alespoň dát
k dispozici ke skenování (na počkání oskenuji) budeme
vám moc vděční.
Bohouš Svoboda, red.
místostarosta
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STOLNÍ TENIS

Drama ve Všetatech pro Obecnici!
konec sezony má již za sebou také náš „A“ tým a „B“ tým
v kraji. „A“ tým v semifinále bohužel padl s Hudlicemi
a do vytouženého finále se nepodíval. O to větší radost
nám udělalo naše Béčko, které hrálo o udržení v soutěži.
Po prvních dvou neúspěšných pokusech s Buštěhradem
a Stochovem Honice na nás čekala zrádná kvalifikace
ve Všetatech. Tam se v jeden den utkaly 4 týmy o poslední
dvě místa v kraji. Obecnice „B“ tam hrála první zápas
s Lokomotivou Nymburk a prohrála. Ve druhém zápase si
zase poradila s Žebrákem. Vše tak rozhodoval až poslední
zápas s domácím týmem Všetat. Tuto nervy drásající bitvu,
která trvala více, jak tři hodiny nakonec ovládli hráči
z Obecnice! Díky tomu tak i v příštím roce budeme mít
dvojí zastoupení v krajských soutěžích!!!
Dopinknou jsme měli jako již tradičně ve Staročeské hospodě. A že bylo co slavit. ☺ Postup Céčka do okresu, udržení Béčka v kraji a vůbec
další vydařenou sezonu
pro stolní tenis v Obecnici. Vyhlašovali jsme také
kategorii „nejlepšího
pekaře“, kterou již potřetí za sebou vyhrál
Radek Srch. Další kategorií byl „Skokan
roku“, konkrétně pro
sezonu 2018/19 tedy
skokanka roku – Vanda
Steinerová. ☺
Gratulujeme.

„A“ tým – Krajská soutěž 2. třídy sk. B
semifinále:
TJ Slavoj Obecnice“A“ – TJ Sokol Hudlice „B“
(body Obecnice: čtyřhry 2, Srch 4, Tůma 1)

7:10

Konečné pořadí:
1. ST Benešov A
2. TJ Sokol Hudlice B
3. TJ Slavoj Obecnice A
4. TJ Spartak Rožmitál
5. SK Březnice B
6. TJ Sokol Hořovice B
7. TTC Kladno D
8. TJ Sokol Mníšek pod Brdy C
9. TJ Broumy
10. TJ Sokol Žebrák
11. TJ Spartak Čenkov
12. TJ Sokol Králův Dvůr B

„B“ tým – Krajská soutěž 2. třídy sk.A
Play out 1:
TJ Sokol Stochov Honice – TJ Slavoj Obecnice „B“ 10:7
(body Obecnice: čtyřhry 1, Herink 4, Lukeš 1, Steiner Petr 1)
TJ Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Stochov Honice 8:9
(body Obecnice: čtyřhry 2, Lukeš 3, Herink 2, Pilecký 1)
Play out 2:
TJ Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Buštěhrad
1:10
(body Obecnice: Steiner Petr 1)
TJ Sokol Buštěhrad – TJ Slavoj Obecnice „B“
9:6
(body Obecnice: Lukeš 2, Herink 2, Pilecký 1, Steiner Petr 1)
Konečné pořadí:
1. STC Slaný A
2. Sokol Nižbor
3. Sokol Rudná A
4. TTC Kladno C
5. KST Rakovník D
6. Sokol Lány B
7. TJ Sokol Hředle
8. TJ Sokol Stochov Honice
9. TJ Sokol Buštěhrad
10. TJ Slavoj Obecnice B
11. TJ Sokol Mníšek pod Brdy B
12. TSM Kladno

„B“ tým – Kvalifikace o Krajskou soutěž 2. třídy
ve Všetatech
TJ Slavoj Obecnice „B“ – Lokomotiva Nymburk
3:10
(body Obecnice: Lukeš 1, Herink 1, Pilecký 1)
TJ Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Žebrák 10:5
(body Obecnice: čtyřhry 2, Herink 4, Steiner Petr 2, Pilecký 2)
TJ Sokol Všetaty - TJ Slavoj Obecnice „B“
6:10
(body Obecnice: čtyřhry 2, Herink 3, Steiner Petr 2, Lukeš 2,
Pilecký 1)
Konečné pořadí kvalifikace:
1.
2.
3.
4.

TJ Lokomotiva Nymburk A
TJ Slavoj Obecnice B
TJ Sokol Všetaty A
TJ Sokol Žebrák

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

0
0
0
0

30:12
23:21
22:24
12:30

9
6
3
0

Zdeněk Petráň
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TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Naše přípravka se díky výkonům v podzimní části sezóny
dostala do skupiny o 8. až 14. místo. Myslím si, že v konkurenci 28 družstev je to velký úspěch a je vidět práce trenérského tandemu Venda Vohradský – Míra Srch. V této
kategorii tak úplně o výsledky nejde, ale o to, aby se kluci
nebáli hrát fotbal a jen neodkopávali míče. Kdo nějaké to
utkání naší přípravky viděl, musí uznat, že kluci hrají pěkný fotbal a ne ošklivou kopanou. ☺
13. 4. 2019
SK Spartak Příbram "B" – TJ Slavoj Obecnice 5:14
branky: Švehla 6, Bartoš 3, Srch M. 2, Soukup Z., Srch R.,
Vohradský
19. 4. 2019
TJ Slavoj Obecnice - TJ Ligmet Milín
4:9
branky: Švehla 3, Srch M.
21. 4. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Rosovice
8:7
branky: Švehla 2, Srch M. 3, Srch R. 2, Vohradský
28. 4. 2019
MFK Dobříš "B" – TJ Slavoj Obecnice
7:7
branky: Švehla 3, Srch M. 4
1. 5 .2019
TJ Stará Hu – TJ Slavoj Obecnice
10:6
branky: Srch M. 2, Karas, Soukup, Vohradský, Bartoš
5. 5. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Stará Hu
10:5
branky: Švehla 3, Srch M. 3, Karas 2, Vohradský, Soukup M.

STARŠÍ ŽÁCI
Naši borci drtí jednoho soupeře za druhým a jediným
jejich cílem je titul přeborníka okresu Příbram. ☺
17. 4. 2019
TJ Spartak Rožmitál – Obecnice/Pičín
1:2 (0:1)
branky: Matějka, Locker
Milis - Kadlec, Polák, Locker, Kočárek - Roušal. P., Roušal M.,
Prokeš, Ježek - Matějka - Štamberk
střídali: Novotný, Hronza, Oktábec, Skrip
Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání a to se potvrdilo.
Rožmitál byl na nás velmi dobře připravený. Napadal naši
rozehrávku a nenechával nám ani kousek prostoru zadarmo. Museli jsme na tuto situaci reagovat a udělali pár
změn v rozestavení, což se ukázalo jako dobrý tah. Tom
Prokeš s Jonou Matějkou odehráli druhou půli na stoperské dvojici a tím se nám zkvalitnila přihrávka od zadních
řad. Kuba Polák hrál ofenzivního záložníka a podržel mraky míčů, které dále rozdával útočným hráčům. Hra strhla
i diváky, kteří místy vytvářeli bouřlivou kulisu. I přes velmi bojovné utkání byli naši borci lepším družstvem a po
zásluze vyhráli.
21. 4. 2019
Obecnice/Pičín – TJ Obořiště
21:0 (8:0)
branky: Prokeš 7, Ježek 3, Hronza 3, Roušal P. 2, Kadlec
2, Matějka, Polák, Oktábec, Strniště
Skrip - Kadlec, Matějka, Locker, Kočárek - Roušal. P.,
Roušal M., Prokeš, Ježek - Polák - Štamberk
střídali: Novotný, Hronza, Oktábec, Flohsová, Strniště
Tréninkové utkání, ve kterém jsme dominovali úplně
ve všem. Hráli jsme proti méně vyspělému soupeři, které-

ho mě bylo ke konci utkání líto. Naši borci hráli nacvičené
kombinace z tréninku, kde jim soupeř dělal pouze komparz. Nemá smysl tento mač více komentovat. Snad bych
jen vypíchl střeleckou formu Toma Prokeše, který má
v noze dynamit.
28. 4. 2019
Obecnice/Pičín – SK Litavan Bohutín
4:2 (3:1)
branky: Locker, Matějka, Polák, Roušal M.
Kupči - Kadlec, Matějka, Polák, Kočárek - Roušal. P.,
Roušal M., Papst, Ježek - Štamberk - Locker
střídali: Flohsová, Strniště, Skrip
Soupeř přijel pouze v deseti hráčích a tím pádem se zaměřil
více na obranu. Místy to byl tuhý boj a fotbal byl vidět
pouze občas. Ve středu hřiště nám chyběl Tom Prokeš a
na hře se to podepsalo. Chyběl nám moment překvapení,
který by nám otevřel obranu Bohutína. Nicméně musím
napsat, že celé utkání jsme byli lepším družstvem a vyhrát
si zasloužili. Musím opět vypíchnout bojovnost Jardy Ježka, který na hřišti nevypustí jediný souboj a naší útočné
hře hraje momentálně prim.
5. 5. 2019
TJ Ligmet Milín – Obecnice/Pičín
1:5 (0:4)
branky: Roušal P. 3, Ježek, Prokeš
Milis - Štamberk, Matějka, Polák, Kočárek - Roušal. P.,
Prokeš, Roušal M., Ježek - Papst - Locker
střídali: Flohsová, Strniště, Skrip
Věděli jsme, že Milín se bude chtít porvat o první místo
tabulky a čeká nás velmi těžké utkání. Byl to mač, který
měl říz...hrálo se ve velkém tempu a to se muselo přihlížejícím fanouškům líbit. V první půli jsme byli lepším družstvem a po zásluze jsme ji vyhráli o čtyři branky. Nicméně
půle druhá byla vyrovnaná a několikrát nás musel zachránit výborně chytající Jirka Milis. Musím vypíchnout individualitu Pái Roušala, kterému vycházelo vše, na co sáhl
a bonusem mu byly tři vstřelené góly.
(pokračování na str. 15)
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8. 5. 2019
Obecnice/Pičín – TJ Ligmet Milín
6:1 (3:1)
branky: Hronza 2, Strniště 2, Roušal P., Matějka
Milis - Kadlec, Matějka, Polák, Kočárek - Roušal. P., Prokeš, Papst, Ježek - Štamberk - Locker
střídali: Flohsová, Strniště, Hronza, Oktábec
Tři dny po nádherném utkání v Milíně nás čekala odveta
na našem hřišti. Naši borci byli plni elánu a chtěli hostům
ukázat, kdo je nejlepší na okrese. Byl to mač, který měl
všechno...rychlost, tvrdost, emoce a plno nádherných fotbalových akcí. Všichni na hřišti předvedli výkony na hranici svých možností a diváci to po zásluze ocenili velkým
potleskem. Nutno říci, že zápas byl krásný i díky hostům,
kteří chtěli s námi hrát fotbal a nejen ošklivou kopanou.
Všem hráčům gratuluji k nádherným výkonům.
11. 5. 2019
SK Nový Knín – Obecnice/Pičín
1:7 (0:4)
branky: Locker 2, Hronza, Roušal P. , Štamberk, Prokeš,
Skrip
Kupči - Kadlec, Matějka, Polák, Kočárek - Roušal. P., Prokeš, Roušal M., Ježek - Papst - Locker
střídali: Štamberk, Flohsová, Strniště, Skrip, Milis, Hronza
Jednoznačné utkání, které jsme měli pod kontrolou
od úvodního hvizdu. Naše záložní řada jasně přehrávala
tu domácí a to bylo směrodatné. Lojzík Locker na hrotu
útoku těžil z přihrávek výborně hrajícího Pái Roušala.
Dalším klíčovým faktorem bylo, že Mára Roušal vymazal
ve středu hřiště Vojtu Maříka, tím pádem nebyl Knín do
útoku tolik nebezpečný. Naši borci opět odehráli výborné
utkání a udělali velký krok k vysněnému cíli a to je titul
přeborníka okresu Příbram.

DOROST
U dorostu je stav trošku horší, ale věříme, že příští sezónu
si spravíme chu...
14. 4. 2019
SK Březnice 1918 – Pičín/Obecnice
9:0 (3:0)
Ehlrich - Dieneš, Zholudef M., Šefl, Zapletal - Locker Ant.,
Hronza J., Krátký, Šika - Zholudev T., Janák

První polovina utkání nebyla tak špatná, nicméně v druhé
půli bylo mnoho zbytečných ztrát a nedorazů a ty se projevily v závěrečném skóre. Další faktor, který ovlivnil utkání je to, že jsme hráli bez střídání a v závěru to bylo znát.
20. 4. 2019
Pičín/Obecnice – Petrovice/Krásná Hora
0:8 (0:4)
Ehlrich - Velebil, Šefl, Zapletal, Simmer - Locker Ant.,
Hronza J., Kohout, Janák - Čermoch, Papst
střídali: Dieneš J.
Poměrně vyrovnané utkání, co se týče obrazu hry. Nicméně utkání se rozhodují ve vápnech a tam jsme slabí, jako
ovocný čajík. Nicméně byly i chvilky ve hře, na které se
dalo koukat.
27. 4. 2019
Pičín/Obecnice – TJ Sokol Dolní Hbity
2:0 (1:0)
branky: Locker, Velebil
Ehlrich - Zapletal, Prokeš, Zholudev, Polák - Locker Ant.,
Hronza J., Krázký, Ježek- Kohout, Velebil
střídali: Dieneš J., Matějka, Janák, Šika, Simmer
Tým jsme doplnili o naše šikovné žáky a bylo to na hře
znát. Na fotbal se dalo koukat a hlavně jsme po dlouhé
době brali všechny tři body po dobrém výkonu.
12. 5. 2019
TJ Kovohutě Podlesí – Pičín/Obecnice
6:1 (4:1)
branka: Zholudev
Ehlrich - Simmer, Zapletal, Zholudev, Papst - Locker Ant.,
Hronza J., Polák, Hronza Š.- Šika, Velebil
střídali: Dieneš J., Nekolný, Janák
Úvod první půle nebyl z naší strany vůbec dobrý a až po
půl hodině hry jsme začali taky hrát fotbal. Druhá půle
snese kritické měřítko, nicméně už jsme s výsledkem utkání nedokázali nic moc udělat.

ÁČKO
Naše dospělé mužstvo si ve IV. třídě vede nad očekávání
dobře a v jarní části sezóny ještě neztratilo jediný bodík.
Jen tak dál. ☺
13. 4. 2019
TJ Sokol Nová Ves p. Pl "C" – TJ Slavoj Obecnice 1:2
(1:2), branky: Krátký, Soukup
21. 4. 2019
TJ Slavoj Obecnice – Obořiště
8:0 (2:0)
branky: Kasl 2, Krátký 2, Dobák, Hejnic, Uzel, Kortan
28. 4. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Dolní Hbity 4:2 (1:0)
branky: Kortan 2, Uzel 2
5. 5. 2019
TJ Sokol Pičín "B" – TJ Slavoj Obecnice
2:6 (1:2)
branky: Kortan 3, Krátký 2, Kasl
8. 5. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Pičín "B"
4:1 (3:1)
branky: Uzel, Kasl, Vohradský, Houžvička
12. 5. 2019
TJ Sokol Rosovice "B" – TJ Slavoj Obecnice 2:3 (0:2)
branky: Šefl, Kocanda, Vohradský
David Musil, trenér mládeže
místopředseda TJ Slavoj Obecnice
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
15. 6.

17.00
17.00
17.00
17.00
14.00

h.
h.
h.
h.
h.

TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice
SK Tochovice B – TJ Slavoj Obecnice
TJ Slavoj Obec. – TJ Sokol Nová Ves p. Pl.
Obořiště – TJ Slavoj Obecnice
TJ Sokol D. Hbity – TJ Slavoj Obecnice
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TJ Slavoj Obecnice
4. května se naplno rozběhlo play-off PFL. Naším soupeřem byl tým FbK Příbram a čekalo se, že to bude vyrovnaná série, a také tomu tak bylo. Rozhodl až 6 zápas.
V sobotu 4. 5. nás čekali dva zápasy. První zápas jsme
museli odehrát s jedním hráčem na střídání, i přesto jsme
hru po velké bitvě zvládli a vyhráli 6:3. Druhý zápas jsme
odehráli bez střídání, i přesto jsme šli do vedení 2:0. V závěru už nám síly nestačily a prohráli jsme 4:9. Do nedělních zápasů se šlo za stavu 1:1 na zápasy.
Druhý den to mělo téměř stejný scénář, oba zápasy jsme
odehráli s jedním hráčem na střídání a dlouho jsme nezažili tak náročný víkend. Tři hráči dokonce za dva dny odehráli 6 zápasů (dva ještě za Žraloky Příbram, kteří bojovali o postup do vyšší soutěže, ale bohužel v rozhodujícím
zápase padli 3:4). Opět jsme vyhráli první zápas a druhý
jsme nezvládli. V prvním zápase jsme prohrávali 1:3, poté
6:7, ale naštěstí jsme v závěru zabrali a otočili skóre na konečných 8:7 v náš prospěch. Ve druhém zápase jsme na
soupeře nestačili od samého začátku, až v závěru při hře
bez brankáře jsme výsledek změnili, i přesto jsme museli
brát porážku 4:6 a stav série byl nerozhodný 2:2.
Za týden nás čekali další dva zápasy, věděli jsme, že se
sejdeme v plné sestavě a chtěli jsme vyhrát oba a zajistit si
tak postup do dalšího kola. Povedlo se.
V prvním zápase jsme soupeře neustále výsledkově dotahovali a vše vypadalo, že to soupeř zvládne a dotáhne to do
vítězného konce. Naštěstí se tak nestalo a opět jsme ukázali sílu v samotném závěru utkání a vyhráli jsme 6:5. Hattrick vstřelil Petr Mužík. Druhý zápas se rozjel parádně,
ve druhé třetině jsme vedli dokonce 6:2. Brali jsme to skoro jako hotovou věc, a to se nám málem stalo osudným.
Dvě minuty do konce zápasu a na výsledkové tabuli svítilo
skóre 6:6, to by jsme nebyli my, abychom si nezadělali
na pořádné drama. Proházeli jsme formaci a právě jeden
z obránců - Jan Sentenský, který měl být na střídačce na-

FLORBAL – PFL

hradil útočníka a byl to skvělý tah. Jeho gól v závěru rozhodl nejen o výhře 7:6, ale hlavně o našem postupu do dalšího kola, které by se mělo odehrát v neděli 19. 5. a naším
soupeřem by měl být tým - dvojnásobný mistr ligy - FBC
Mobydicks. V posledních sekundách zápasu měl soupeř
ještě velký tlak, ale neskutečně nás podržel náš brankář
Tomáš Řepík.
Brankáři, již zmiňovaný Tom Řepík, David Procházka,
obránci Jan Sentenský, Vít Pešl, Tomáš Čajan a
Patrik Syrový, útočníci Zdeněk Malý, Petr Mužík
a Martin Petřík, zaslouží velký obdiv za předvedené
výkony v play-off! Tito jmenovaní hráči jako jediný mohou
v play-off nastoupit, protože odehráli potřebný počet zápasů v základní části. Velké DÍKY patří i našim fanouškům,
kteří nás podporují. ☺
Lukáš Stejskal
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