
Léto budiž…, ale co? Pochváleno, pohaněno, pomluve-
no,…? Ach ti nespokojení tvorové lidští, když je zima
hudrají, když je teplo hudrají, když je sucho hudrají,
když je mokro hudrají,… Tak si říkám, že dnes bude
úvodník tak trochu nedořešený. Vždy� lidé nebyli spoko-
jeni ani v Ráji, nejdříve zblajzli jablko ze zakázaného
stromu, poté byli ještě hubatí na toho svého stvořitele,
až se naštval a vyhnal je na zem. To mi připomnělo jed-
nu moji písničku, ve které jsem řešil předešlou situaci.
Říkal Adam Evě v Ráji pohádku ona mlela stále něco
o jabku, kdopak jí tohle mohl nakecat, to nebyl nikdo ji-
nej nežli had, te� chybějí mi vitamíny a mám hlad, Eva
očesala v ráji celej sad. Jo v Ráji, v Ráji tam se ženský
mají, v Ráji, v Ráji, tam se ženský maj. K tomu vždy
dodávám dovětek: Jako u Svobodů. Ona je to celkem
i pravda, naše děti i se svými kamarády hledali po inter-
netu nějaké ubytování, vhodné pro rodiny s více dětmi.
Nakonec konstatovali, že u nás doma v Obecnici je to
nejlepší. Houpačky, stromy, trampolína, pískoviště, ba-
zének i křoví na schovku a tak dále. Při takovýchto
akcích a oslavách dětských narozenin mizíme se ženou
do naší obecnické rezervace a trávíme zde pod její ochra-
nou celý víkend. Vždy� proto jsme CHKOO založili,
pro ochranu ohrožených lidských živočichů a živočišek.
Uchýlili jsme se proto do rezervace i tuto sobotu. Vzal
jsem si sebou počítač, že si zde napíšu úvodník. Bohouš
míní, rezervace mění. V takovém vedru se zde totiž
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Z OBECNÍHO ÚŘADU OBECNICE – Jak dále v nakládání s odpady v obci

vyskytují živočišky pro písmáky nevhodně odhalené.
Byl jsem nesoustředěný, protože jsem se soustře�oval
na jejich ladná odhalená vlnící se těla, a když se zrovna
žádná okolo mne nevyskytovala, přišli kamarádi, a to
jsem se zase soustře�oval na jejich vědecké hovory.
Takže do večera nic. Navíc přede mnou nikdo nevytahu-
je žádná rozverná a humorná témata z obavy, abych je
nepoužil. Občas ale prásknou něco na své nepřítomné
kamarády. Tak jsem se dozvěděl, že parta rockerů z blíz-
ké, hadími pověstmi opředené vesnice, se vypravila
na vyloženě rockový festival zvaný Kmochův Kolín. Zde
se jeden nejmenovaný dostal svým výmluvným jazykem
dokonce přes tři hlídané zóny až na podium, kde pře-
mlouval kapelníka, aby zahrála jejich dechovka něco
od Kissáků. Kapelník byl velmi potěšen jeho zájmem, ale
sdělil mu, že bohužel tuto muziku na dechy hraje jiná
dechovka. Což dotyčného známého výmluvného Ha�á-
ka nepotěšilo, potěšeni byli určitě ostatní rockeři, kteří
dotyčného sledovali na velkoplošné obrazovce. Musel to
být ohromný zážitek. Doufám, že Vy přátelé už před
prázdninami i o prázdninách si připravíte také požitek
z návštěvy festivalu jiného žánru, než máte v oblibě.
Doporučuji dechovkářům nějaký rockový. Vy ostatní,
když nebudete mít kam ujet, přij�te k nám do  CHKOO
Obecnické rezervace. U nás je hezky, a těch chytrých
hezkých živočichů a živočišek! Tam určitě zapadnete.

bs

V souvislosti s výstavbou sběrného dvora v Obecnici, kte-
rý je součástí nové koncepce nakládání s odpady v obci
a reaguje na nutné změny, které sebou přináší nový zákon
o odpadech, si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku.
Ten je možno vyplnit v elektronické podobě na webových
stránkách obce Obecnice nebo jej můžete vyplnit v tištěné
podobě. Dotazník je součástí tohoto čísla Obecnického
zpravodaje (najdete ho uprostřed). Stačí ho vyplnit a ode-
vzdat na OÚ. Termín odevzdání vyplněných dotazníků,
a to jak v elektronické, tak tištěné podobě je do 31. 7. 2019.
Při vyplňování dotazníku uvádějte, prosím, co nejpřesněj-
ší údaje, aby bylo možno vycházet ze skutečného stavu.
Vyplnění nezabere více jak 10 minut a je zcela anonymní.
Děkuji Vám za vstřícnost a ochotu dotazník vyplnit.

Josef Karas, starosta Sběrný dvůr Foto Jan Zelenka
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Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

NOVÁ KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVY na Příbramsku

Podrobnější informace v následujících příspěvcích. Nebo stránkách https://pid.cz/integrace-pribramska-2019/

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují,
v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevněj-
ší. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy
podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své
podstatě velmi jednoduché. Níže vám nabízíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky a také tipy, jak
při cestách spoji Pražské integrované dopravy ušetřit.
Přehled cen všech jízdenek najdete na webu Pražské integrované dopravy.
Na  o tázky  odpov ídá  Vlastimil Janoušek, projektant autobusových linek IDSK.

Jak zjistím dopředu, kolik mě cesta bude stát? V pás-
mech se nevyznám.
Nejjednodušší je jít na webové stránky Pražské integrova-
né dopravy www.pid.cz a tady si vyhledat spojení, kam po-
třebujete jet. Spolu se spojením vám systém spočítá také
cenu při použití jízdenky Pražské integrované dopravy.
Druhou možností je aplikace PID Lítačka, která vám cenu
nejen spočítá, ale můžete si v ní jízdenku rovnou přes mo-
bil i koupit. Pokud byste se chtěli raději s někým poradit,
můžete využít telefonní číslo zákaznického centra PID
234 704 560, které je v provozu denně (tedy i o víkendech)
od 8 do 18.30 hodin.
Kde všude si mohu jízdenky PID pro jednorázovou
cestu koupit?
Pokud nastupujete ve Středočeském kraji do autobusu
PID, jízdenku vám prodá řidič. Platit u něj můžete v hoto-
vosti nebo také bezkontaktní bankovní kartou. Jednoduše
u řidiče zaplatíte pípnutím kartou jako v supermarketu.
Pokud nastupujete na vlak na nádraží, kde je pokladna
Českých drah, může si u pokladní říct o jízdenku Pražské
integrované dopravy. Budete často mile překvapeni, proto-
že bývá levnější než jízdenka ČD.
Pokud rádi pracujete s aplikacemi v mobilním telefonu,
stáhněte si určitě aplikaci PID Lítačka. Vyhledáte si tra-
su, kam chcete jet, a rovnou můžete klepnout na tlačítko
Koupit jízdenku. Stačí pro to mít bankovní kartu, která
umožňuje platbu přes internet. Jízdenku v mobilu přes in-
ternet během pár sekund zaplatíte a při nástupu u řidiče
ukážete jen displej svého telefonu s jízdenkou.
Jaké slevy platí v autobusech a vlacích Pražské
integrované dopravy ve Středočeském kraji?
V autobusech i vlacích platí státní slevy 75 % pro děti, stu-
denty a seniory nad 65 let. Děti do šesti let jezdí ve vlacích
a autobusech zdarma. Senioři nad 70 let mohou jezdit
zdarma všemi autobusy Pražské integrované dopravy.
Pokud chcete ušetřit na pravidelných cestách, vyplatí se
časové kupony PID, ty jsou měsíční, čtvrtletní nebo roční.

Které časové kupony jsou nejvýhodnější?
Časové kupony se vyplatí všem, kdo jezdí pravidelně, a� už
do práce, nebo do školy. Nejvýhodněji vychází roční
kupon. Ale i měsíční kupón vyjde v porovnání s každoden-
ním kupováním jednorázových jízdenek mnohem levněji.
Výhodou předplatní jízdenky je, že s ní můžete vzít kolo
do vlaku zdarma.
Kde si mohu koupit předplatní kupony PID? A po-
třebuji k tomu plastovou zelenou Lítačku?
Časové kupony si můžete koupit v předprodejních místech
Pražské integrované dopravy, jejich kompletní seznam
je na https://pid.cz/kontakty/prodejni-mista/. Nejjedno-
dušší a nejrychlejší je nákup na internetu na ww.litacka.cz.
Plastovou zelenou Lítačku nepotřebujete, kupon si můžete
pořídit i v případě, že chcete použít pouze bankovní kartu
Visa nebo MasterCard, ta vám pak slouží zároveň jako
identifikátor.
Vždycky jsem si kupoval jízdenky pro každý doprav-
ní prostředek zvláš�. U řidiče v autobusu a pak na
nádraží u pokladny. Proč bych to měl přestat dělat?
Můžete to dělat dál, ale proděláte. Tarif Pražské integrova-
né dopravy je založený na tom, že si koupíte jednu jízden-
ku a s ní pak můžete přestupovat mezi všemi dopravními
prostředky. A na jednu jízdenku je to levnější, než když si
budete kupovat jízdenky na své cestě zvláš�. Když nastu-
pujete do regionálního autobusu a pak přestupujete
na vlak, už v autobuse dostanete jízdenku pro celou cestu
a s ní pak pojedete vlakem. Integrací pak dosáhneme toho,
že i v malé obci kdekoli ve Středočeském kraji si cestující
pořídí při nástupu jednu jízdenku, na kterou dojede třeba
do samotného srdce Prahy, ale i jízdenku pro cesty na ně-
kterou z památek Středočeského kraje.
Existují i nějaké jízdenky pro celodenní výlety?
Ano. Existuje jízdenka na 24 hodin pro celý systém PID
včetně cestování po Praze a stojí 240 korun. Pokud byste
se pohybovali jen mimo Prahu, tedy v tarifních pásmech 1–
9, stojí jízdenka na 24 hodin jen 150 korun pro dospělého.
Pro děti, studenty a seniory nad 65 let vyjde na 37 korun.

Od soboty 29. června 2019 bude spuštěna I. etapa integrace veřejné dopravy na Pří-
bramsku, která zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš –
Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice
a Sádku. Systém Pražská integrovaná doprava (dále jen PID) se tak rozšíří o dalších
6 autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 17 stávajících linek Středo-
české integrované dopravy (dále jen SID). Na nových linkách bude platit pásmový
a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to
jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízd-
ného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.
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Vítání občánků dne 23. 4. 2019

Sara Petran Berg

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci květnu, červnu a červenci.

V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).

Obecní úřad Obecnice

UZÁVĚRKA

prázdninového dvojčísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude 12. 8. 2019
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Letní čtení
Americká spisovatelka Lilian Jackson Braun se narodila 20. 6. 1913 a zemřela krátce před svými 98. narozeninami
4. 6. 2011. Své "kočičí krimi" psala od roku 1966, kdy jí vyšla knížka Kočka, která se četla pozpátku a v roce 2007
vydala poslední knížku Kočka, která měla 60 vousků. Napsala 29 knížek s detektivní zápletkou, kterou vždy řeší Jim
Qwilleran a jeho dvě siamské kočky - kocour Koko a kočka Yum Yum. Téměř všechny její knížky vydalo u nás
brněnské nakladatelství MOBA. Pokud máte chu� si nějakou přečíst, máte možnost si je vypůjčit v obecnické knihov-
ně ve Spolkovém domě.
Pokud dáváte přednost romantickým příběhům, mohu doporučit knížky Rosamunde Pilcher. Některé její romance
byly zfilmovány a mohli jste je vidět v televizi. Její román Divoký tymián si můžete vypůjčit v obecnické knihovně.
V příbramské knihovně je k dispozici 14 jejích románů. Tato anglická autorka se narodila v Cornwallu, ale když se
v roce 1946 provdala, odstěhovala se za manželem do města Dundee na východním pobřeží Skotska. Zde psala své
příběhy až do roku 2000, kdy spisovatelskou dráhu ukončila, a kde také letos v únoru zemřela ve věku 94 let.

E.T.

„Nová“ fara v Obecnici Foto Jan Zelenka

Putování po Brdech s Václavem Pernegerem
Foto Jan Zelenka

Muzeum Váchův Špejchar
v Drážkově u Sedlčan

V á s  z v e  n a

výstavu obrazů

„Krajina
mé duše“

Magdalena Anael
Kolářová

Vernisáž se koná 29. června 2019 v 18 hodin,
hudební doprovod kapela Petřín.

Výstava bude přístupna do 25. srpna 2019.
Otevřeno pátek, sobota a neděle od 12 do 17 hod.

Individuální termín návštěvy nebo exkurze pro větší
skupinu osob po dohodě.
Váchův Špejchar, Drážkov 10, 262 56 Svatý Jan
info@vachuv-spejchar.cz | www. vachuv-spejchar.cz
tel. 318 862 366, 606 643 760
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc, ve kterém se trochu více bouřilo, je už snad za námi
a tady je přehled, co se u nás událo. V úterý 14. května se
7:54 na hasičárně rozezněla siréna. Byl nám nahlášen po-
žár velkoobjemového kontejneru za prodejnou jednoty. Po-
žár nebyl tak rozsáhlý a byl rychle uhašen. Naštěstí ne-
vznikla velká škoda.

Další akcí v tomto měsíci byl Dětský den v Drahlíně,
kam jsme byli pozváni na spolupořádání. Ze začátku jsme
měli spíše volno, protože drahlínští organizovali své soutě-
že sami. Až ke konci programu jsme přišli na řadu my. Nej-
dříve jsme ukázali zásah na hořící automobil. Ten spočíval
v prvotním zásahu našeho vozidla GAZ Sobol a po chvíli
přijela Tatra, z které se vytvořil druhý útočný proud po-
mocí vysokotlaku. Auto bylo rychle uhašeno a my byli od-
měněni podleskem od všech přihlížejících. Druhá část
programu, kterou jsme měli na starosti, byla již tradiční
pěna, která udělala radost hlavně dětem!

V našem programu jsme samozřejmě nemohli zapome-
nout na Dětský den v Obecnici, který se konal ve čtvrtek
6. června. Zde jsme akci ozvučovali a měli jsme připravené
i dvě soutěže. V jedné šlo o hašení baráčku pomocí „vod-
ních bomb“. Zkrátka děti se musely trefovat míčky do „ho-
řících“ otvorů. Druhá disciplína vypadala sice lehce, ale
byla docela obtížná. A o co se jednalo? Děti musely projet
bludiště tak, že ho viděly přes zrcadlo. Abych pravdu řekl,
je to hodně o jemné motorice. Všechny děti to zvládly.
Po proběhnutí všech disciplín, včetně ukázky psovodů, jsme
dětem udělali také pěnu. Už při výrobě pěny se začalo bou-
řit, ale počasí vydrželo. Děti si den určitě parádně užily.

Tento den přišla ještě jedna velká bouřka. Není divu,
že se nám v 22:21 na hasičárně rozezněla siréna. Byli jsme
povoláni, jak jinak, než na čerpání vody. Naštěstí se nejed-
nalo o čerpání zde v Obecnici, jeli jsme do jedné garáže
do Lhoty. Po dešti, když voda odtekla, už byl klid.

V sobotu 8. června jste nás v odpoledních hodinách moh-
li vidět na koupališti, které jsme čistili. I když to ráno tak
nevypadalo, hezky se vyčasilo. Naštěstí se nás sešlo dost.
Jako každý rok, tak i letos bylo ve velké hloubce mnoho
bahna a nepořádku. Při čtení tohoto článku již je koupa-
liště napuštěné.

Jelikož te� do-
cela hodně
bouří, zde je
pár rad, jak
se chovat při
bouřce:

POKUD JSI
VENKU
1. Zásada číslo
jedna je jasná:
Rozhodně se
neschovávej
pod osamělé
stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v men-
ších staveních bez hromosvodu (např. hájenka). Sice tu
nezmokneš, ale hrozí, že do zmíněných úkrytů může blesk
uhodit.
2. Velké nebezpečí zásahu bleskem ale hrozí i v otevře-
ném terénu na vyvýšených místech, například někde
na louce, kde široko daleko nic není, jen ty. Pokus se tedy
co nejdříve dostat z takového místa pryč. Pokud ale přece
jen jsi daleko od civilizace, nejlepší je přečkat bouřku v po-
dřepu s nohama a rukama u sebe – rozhodně si nelehej
na zem!
3. Dalším nebezpečným místem je voda. Jestli se tedy zrov-
na koupeš, rychle doplav ke břehu a honem ven. Také by
ses neměla zdržovat v blízkosti potoků nebo na podmáčené
půdě.
4. Při bouřce bys také neměl/a přenášet kovové předmě-
ty, v tu chvíli fungují jako hromosvod.
5. I když tě bouřka vyděsí, neutíkej! I v tomto případě
je větší riziko, že tě blesk zasáhne.
6. Výhodou je, pokud máš poblíž auto, nebo tě bouřka
zasáhne při přejezdu autem. Když necháš okna zavřená,
je plechová karoserie vlastně dobrou ochranou. Hasiči
pouze varují před padajícími stromy, které se občas kvů-
li silnému větru při bouřce vyvrací.

POKUD JSI DOMA
1. Pokud se zrovna chystáš ven a venku začne hřmít, radši
nikam necho�. Obecně platí, že při bouřce by se nemělo
zbytečně vycházet ven.
2. Zůstáváš-li tedy doma, drž se dál od vodovodů, kamen,
elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeň také
zavřít okna a odpojit z elektriky televizi a další přístroje.
Když se opravdu něco stane, pamatuj na PRVNÍ POMOC.
Ta je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elek-
trickým proudem nebo popáleninách. Podle toho, v jakém
je postižený stavu je nutné mu poskytnout umělé dýchání,
srdeční masáž apod. A především zavolat záchranku (155)
(zdroj – krásná.cz)

Na konci mého výčtu bych Vás chtěl oznámit, že vzhledem
k vytíženosti členů se letos nebude konat memoriál Fran-
tiška Housky, což nás docela mrzí, ale nedá se nic dělat.
Snad příští rok již bude.

Přeji krásný vstup do „prázdninového“ režimu...

Petr Zima
velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Krásy Brd

Dne 21. 5. 2019 ve
spolupráci s Lesní
správou Obecnice pod-
nikli žáci 4. a 7. třídy
opravdu okružní jízdu
napříč středočeským

Dáma na kolejích

Cesta do Geosvěta

Blíží se konec
školního roku a
s tím přišlo i po-
slední divadelní
představení v Klu-
bu mladého divá-
ka. Divadlo pod
názvem Dáma na
kolejích se ode-
hrálo 22. května
2019 na Velké scé-
ně. Vystupovalo
zde okolo dvaceti
herců spolu s ži-
vou kapelou v po-
zadí. V divadel-
ním příběhu se
jednalo o obyčej-
nou ženu, která
pracovala jako ři-
dička tramvaje
a stála si za svými právy poté, co byla podvedena svým
manželem. Marie, hlavní představitelka, dostala vztek, vy-
stoupila z tramvaje přímo na křižovatce, vybrala všechny
peníze z vkladních knížek a nakoupila si spoustu šatů. Ne-
zapomněla ani na návštěvu salónu krásy. Příběh byl ze ži-
vota, nechyběly zde ani vtipné scénky. Divadelní hra byla
doprovázena zpěvem i mluveným slovem. Zazněla zde řada
pěkných písní. Příští školní rok nás čekají další zajímavá
představení.  Přidejte se k nám. Žáci 7. ročníku

Měli jste už někdy šanci
sáhnout si na meteorit pří-
mo z vesmíru? Jestli ne
a měli byste o to zájem, tak
vám žáci 8. a 9. třídy mo-
hou vřele doporučit Geo-
svět v Praze, kam se vydali
5. června na exkurzi. Sou-
částí naší exkurze byl jedi-
nečný výklad přímo od
nálezce některých zkame-
nělin. V Geosvětě nejsou
pouze meteo-
rity a zka-
meněliny, ale
můžete zde
vidět i různé
druhy mine-
rálů, dra-
hých kame-
nů a v nepo-
slední řadě
i diamant.
Možné bylo zahlédnout exempláře jak z Příbramska, tak
i ze světa. Jestli budete mít čas a zájem, můžete Geosvět
navštívit a také si prohlédnout unikátní expozici.

Žákyně 8. ročníku

pohořím Brdy. Krajinou nás provedl zkušený Ing. Václav
Pernegr, který žáky a pedagogy seznámil s mnoha zajíma-
vostmi daných míst. Autobusové zastavení proběhlo na
Jindřichově vyhlídce s hradní zříceninou Valdek v pozadí,
na nejvyšším vrcholu brdského pohoří Toku (865 m.n.m.)
a blízké dopadové ploše Houpák, známou pod názvem Jor-
dán. Ta patří díky filmu Zdeňka Svěráka Obecná škola
k těm známějším místům Brd. Odtud jsme díky pěkné vidi-
telnosti dohlédli až na Šumavu, Krkonoše nebo horu Říp.
Navštívili jsme Jedovou horu a v přírodě ukrytou Záskal-
skou vodní nádrž. Naše brdské putování jsme ukončili
na pitné nádrži Pilská. Děkujeme lesní správě za hezký
zážitek, kdy jsme mohli poznat naši okolní krajinu, její
krásy a různorodé ekosystémy. M. Falcníková
Postřehy dětí:
Mně se líbilo, že ty bunkry pořád stojí, že je nezbourali.
Vadil mi nepořádek v nich. (R. H.)
Mně se líbilo, že jsme si na Jordánu sbírali střepiny, ale
v bunkrech byl vážně nepořádek. (M.S.)
Líbilo se mi na Jedovce, ta hluboká díra a povídání o míst-
ní těžbě rtuti, jak je nebezpečná. (F. B.)
Mně se líbila procházka na Tok. Byli jsme tam na kole
s ta�kou. (J. K.)
Mně se líbily ryby na Záskalské nádrži, všechno bylo hez-
ké. (P. M.)
A jak to viděli žáci 7. ročníku?

Dne 21. 5. 2019 jsme autobusem a lesním pedagogem vy-
razili do Brd. Naše první zastávka byla štola Barbora, kde
jsme se prošli i po hrázi rybníka. Dále jsme pokračovali
na Jedovou horu, kde byl pěkný výhled na hrad Valdek,
na který jsme bohužel nešli, protože hrozilo nebezpečí pádů
kamenů ze zdí a stropů. Pak nás autobus zavezl na dopado-
vou plochu, kde jsou bývalé cvičné bunkry a řopíky. Poté
jsme zamířili na nejvyšší bod v Brdech, Tok, odkud jsme
dojeli na naši předposlední zastávku Carvánka. Poslední
zastávka byla na Pilském rybníku. Tam naše cesta končila.
Za tento den jsme se toho hodně dozvěděli. Žáci 7. ročníku

Kdo byl Elektrický Emil?
Na tuto otázku už znají žáci 3., 4. a 5. roční-

ku odpově�. Elektrický Emil je představení
pražského divadla Gong. Takový název nikoho
moc k návštěvě neláká. Název však někdy kla-
me. V úterý 28. 5. jsme se vydali do Prahy na
toto představení. Elektrický Emil byl Emil Kol-
ben (zakladatel ČKD, obyčejný kluk z chudé rodiny, později
průmyslník a vynálezce světového významu), který si splnil
svůj velký sen. Chtěl sestrojit lokomotivu, která nesmrdí.
Odcestoval do Ameriky, kde spolupracoval s Edisonem, Tes-
lou i s dalšími známými vědci. Toto divadelní představení
nás zábavnou formou seznámilo s významnou osobností
naší historie. Plánovanou vycházku historickou Prahou
jsme kvůli dešti museli zkrátit. Celý den jsme cestovali sty-
lově – vlakem, metrem, tramvají. J. Hájková
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Jak se dělá muzikál?

Sportem ku zdraví

Dne 26. 5. 2019  se naše škola vydala
na turisticko-cyklistický pobyt do Čer-
né v Podšumaví. Dorazili jsme do hote-
lu Racek, kde jsme se ubytovali a ně-
kteří žáci 8. a 9. třídy vyložili kola. Po
ubytování jsme prozkoumali okolí ho-
telu a užívali si krásného počasí. Moh-
li jsme navštěvovat zookoutek, který je
blízko hotelu, nebo jsme mohli na hřišti hrát fotbal. Ná-
vštěva zookutku se neobešla bez komplikací. Když jsme
otevřeli vrátka, utekly nám ovečky. O zábavu bylo hned
postaráno. Druhý den ráno se naše skupinky rozdělily a
každý šel vlastní cestou. Turisté vyrazili směrem na Muc-
kov a cestou se stavili v jedné z vápencových skal, cyklisté
na trasu dlouhou 28 km. V úterý se turisté vydali do Hor-
ní Plané, odkud jeli nazpátek vlakem. Bohužel začalo pr-
šet, cyklisté se po trase z Nové Pece schovali v nedaleké
krčmě a výletníci šli v dešti na hotel. Ve středu dopoledne
nám pršelo, a tak se skupinky spojily a hrály se různé hry,

turnaj v šipkách a kulečníku. Odpoledne se naštěstí počasí
vybralo, tak se opět naše cesty rozdělily. Turisté podnikli
výlet na Radslav a cyklisté se vydali na 40 kilometrový
okruh kolem Lipna. Další den jsme podnikli celodenní vý-
let. První skupina navštívila Dětský den v Olšinách a ostat-
ní vyrazili na kolech do Nového údolí a Stožce. Večer si
všichni zabalili věci a pomalu se začali loučit s Pošumavím.

O muziká-
lech se žáci
učí ve škole
v hodinách
hudební vý-
chovy, mno-
zí některé
české i svě-
tové muzi-
kály znají.
Pochopitelně nejlepší je, když se na muzikál vypravíme
do divadla. Výběr máme v posledních letech opravdu bohatý.
V divadle vždy vidíme hotové představení. Ale jak muzikál
opravdu vzniká, kolik lidí se na přípravě podílí, jak se
vybírají správní herci a zpěváci pro jednotlivé role, atmo-
sféru všech zkoušek, spolupráci režiséra, orchestru a her-
ců.  To vše jsme zažili 2. května v Hudebním divadle Kar-
lín v představení Jak se dělá muzikál. Antonín Procházka,
Iva Pazderková, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, Mar-
kéta Procházková a další herci a zpěváci nám ukázali,
co všechno musí umět. Vtipnou formou nás provedli pří-
pravou muzikálového představení od začátku až do slav-
nostní premiéry. Bonusem bylo nepochybně i krásné pro-
středí karlínského divadla. Věříme, že většina ze 40 našich
žáků 3., 4., 5., 6., 8. a 9. třídy se někdy příště na opravdo-
vý muzikál přijede do divadla podívat. J. Hájková

Všem se nám tam velice líbilo. Závěrem bych chtěla
za všechny poděkovat členům učitelského sboru za to,
že nám tento zážitek umožnili. Žákyně 8. třídy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Jako každoročně koncem školního roku proběhlo společné
fotografování. Na rozdíl od minulého roku nám tentokrát
počasí nepřálo, a proto vše proběhlo ve třídě Žabiček. Děti
měly možnost vyfotografovat se se svými kamarády, souro-
zenci, nebo samostatně s hračkou.
Ve středu 5. 6. jsme se vydali na společný výlet do Záchran-
né stanice v Hrachově, kde pro nás připraven naučný pro-
gram formou hry. V rámci výkladu byly děti informovány
nejen o zajímavostech z říše zvířat, ale byly také seznáme-
ny i s konkrétními osudy chovaných jedinců. Z bezpro-
střední blízkosti si tak mohly prohlédnout druhy běžně se

Dne 28. 5. proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky.
Akce se měla uskutečnit na školní zahradě, jelikož nám ale
počasí nepřálo, vše se uskutečnilo ve třídě Berušek. Před-
školáci si připravili pásmo plné zpěvu, básniček a tance.
Po ukončení vystoupení se naše „malé“ Žabičky pasovaly
na budoucí prvňáčky. Děti dostaly dárkem elektronickou
kytaru, knihu s vývojem své kresby, triko s potiskem
(děkujeme pí. Bolinové za ochotu a čas na výrobu triček),
balíček se sladkými maličkostmi. Nebyli odměněny jen
děti, ale také i pí. Učitelky, které dostaly krásnou kytici
a dáreček. Poté jsme se všichni společně odebrali ke sto-
lům, kde na nás čekalo plno sladkých, ale i slaných dob-
rot, které upekly maminky. Tímto bychom rádi poděkovali
všem maminkách. Děkujeme sponzorovi panu Tomášo-
vi Kotrbovi z Obecnice za krásný dar pro děti ve for-
mě Guitar Hero LIVE + Kytara, která lze připojit
k Xbox 360 a z dětí se během chvilky stanou rockové
hvězdy.
Začátkem měsíce červen začal dětem kroužek - Aktivní
školka, která probíhá za příznivého počasí vždy na zahra-
dě mateřské školy. Děti mají možnost během kroužku vy-
bít si svou veškerou energii při hrách a dětských činnos-
tech, rozvíjet svou celkovou obratnost a prohlubovat si
svůj kladný vztah k aktivnímu pohybu.

(pokračování na str. 9)
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Prázdninový provoz:

MŠ otevřená od 1. 7. do 4. 7.
a od 19. 8. do 30. 8. 2019.

MŠ zavřená od 5. 7. do 18. 8. 2019.

vyskytující, ale i dru-
hy kriticky ohrože-
né. Děti na vlastní
oči viděly krmení
malých ptáčat a ve-
verek speciálním
mlékem. Po skonče-
ní programu jsme se
společně odebrali na
dětské hřiště. Děti si
z batůžků vybalily
svůj oběd a poté na
ně čekala sladká

MŠ (dokončení ze str. 8)

odměna – zmrzlina. Jelikož nám přálo krásné slunné poča-
sí, všichni jsme si výlet užili.

Ve čtvrtek 6. 6. od
13.00 hodin se ko-
nal v Obecnici Me-
zinárodního den
dětí. Tato akce se
uskutečnila na fot-
balovém hřišti, kde
pro děti bylo při-
chystáno plno sta-
noviš�, her, zábavy
a odměn. Celá akce
byla zpestřena vy-

li se cítit jako opravdový hasič. Na závěr programu bylo
pro děti připraveno překvapení a to, vodní dělo, kterým
nám pan hasič ukázal jeho sílu a jak funguje.

V úterý 11. 6. přijel do naší
školky profesionální externí
pracovník pan Dvořák - vče-
lař z OFČR Hrachov, který si
pro nás připravil výukový
program Včelka. Během toho-
to programu jsme nahlédli
pod pokličku panu včelaři,
který nám umožnil pronik-
nout do tajuplného světa včel.

stoupením cvičených psů. Po ukončení programu a soutěží
bylo pro děti připravené menší občerstvení v podobě špe-
káčků a limonád. Na závěr byla přichystána pěna od míst-
ních hasičů, na kterou se všechny děti velice těšily.

V pátek 7. 6. jsme se s dětmi vydaly do místní hasičské
zbrojnice, kde jsme si mohli prohlédnout veškeré vybave-
ní, výzbroj a techniku. Děti si mohly vyzkoušet helmy, ka-
báty, také jak funguje vysílačka. Dozvěděly se o důležitosti
a náročnosti tohoto povolání. Všem dětem bylo umožněno
do jednoho z hasičských vozů nasednout a alespoň na chví-

Zjistili jsme, kdo je to včelař, v čem spočívá jeho práce, co
všechno potřebuje ke své práci. Zahráli jsme si hry, které
nás seznámily s obyvateli úlu. Pochopili jsme, jaké funkce
mají takové včelky uklízečky, krmičky, strážkyně či létav-
ky. Nechyběla ani ochutnávka medu, ukázka výroby sví-
ček ze včelího vosku a nakouknutí do úlu. Všem se tento
program moc líbil.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo...

V úterý 14. května se konala přednáška na téma Čakry.
Povídáním nás opět skvěle provedla paní Mgr. Hana Sza-
bad, která si  na žádost posluchačů našla čas a vytvořila
krásný „otevřený“ večer. Dozvěděli jsme se nejen všemož-
ná tajemství o čakrách, ale dokonce jsme si mohli vyzkou-
šet praktická cvičení sami na sobě. Celá přednáška byla
velice zajímavá a poutavá.  Každá přednáška od paní Han-
ky je nevšední zážitek a má velké, kladné ohlasy.
V dopoledních hodinách téhož dne se místní senioři vydali
prozkoumat tajemství Brdských lesů. Všichni se sešli
v 9 hodin před Spolkovým domem, kde na ně čekal smluve-
ný autobus. Při prozkoumávání Brdských zákoutí na vše
dohlížel pan Václav Perneger, který seniorům napláno-
val  trasu, ukazoval zajímavosti a celou cestu o Brdech
krásně vypravoval. Všichni se vrátili zpět naprosto spoko-
jení. Prý i počasí pěkně vyšlo. Veliké dík patří panu Perne-
gerovi, za famózní provedení po Brdských lesích.
Ve čtvrtek 6. 6. se konal od 13 hodin Den dětí. Akce pro-
běhla na místním fotbalovém hřišti. Pro děti bylo nachys-
táno kolem 20 soutěžních disciplín, za které děti získávaly
žetony. Ty pak následně proměnily za odměny ve stánku
u Tří květin – Slávky, Hanky a Anušky. Ten kdo soutěžil si
mohl vyzkoušet například slalom v ploutvích, skákání
v pytlích, Zlatovlásce pomáhal najít poztrácené perly, chů-

ze dvojmo na lyžích, hod na vlky, a spousta dalších.
Na všechny disciplíny dohlíželi žáci z 2. stupně základní
školy. Nechyběla ani střelba z praku, kterou si připravil
zkušený „prakař“ Jarda. Součástí programu bylo občerst-
vení u Perníkové chaloupky, o které se pečlivě staral kou-
zelný děda Jiřík. Soutěžní program doprovázela hudba,
o kterou se postaralo duo DJ Kuchy a Pe�a Zima. Po skon-
čení soutěží následovalo představení psovodů, kteří nám
ukazovali výcvik psů. Po představení psů následovala vše-
mi očekávaná pěna, kterou zajistili místní hoši z SDH
Obecnice. Dovádění v pěně si všichni také moc užili, i pře-
sto, že ke konci pěnových radovánek dorazilo psí počasí.
Na závěr celého programu následovalo opékání špekáčků,
které doprovodily hromy a blesky. Všichni se tak schovali
pod přístřešky- někteří se sušili, někteří baštili špekáčky,
někteří aplikovali oboje zároveň. ☺ Akce se zkrátka vyda-
řila na výbornou a musím říct, že to počasí jsme měli
do poslední chvíle objednané… Velké poděkování patří
všem, kteří nám s akcí pomáhali. ☺ Těšíme se za rok Pája,
Hani a Týna. (pokračování na str. 11)
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KNIHOVNA (dokončení ze str. 10)

Na všech kroužkách už pomalu finišujeme. Léto číhá za ro-
hem a tak doděláváme poslední rozdělané práce. Se starším
i mladším Všeználkem si užíváme hrátky venku, za které
děti získávají odměny. Také se připravujeme na tradiční
závěrečné programy kroužků. Velké Všeználky čeká Pirát-
ská noc v knihovně, která proběhne 14. 6. Mladší Všeznál-
ci se rozhodli prozkoumat zvířecí svět a tak navštíví 25. 6.
Farmapark v Soběhrdech. A dospěláci z keramiky? I tady
se budeme na závěr činit a to v podobě keramického večírku.
V září se opět můžete těšit na akce a kroužky. Ovšem plá-
nuji v kroužkách nějaké změny, které dám přes léto dohro-
mady a vše se včas dozvíte.
Všem přeji krásné, pohodové a slunečné léto. ☺

Kristýna Strmisková

Konec školního roku se blíží rychlostí blesku a prázdniny
už nám nakukují do oken. Ve Spolkovém domě však neza-
hálíme ani o prázdninách…
Letošní  program na  ve lké  prázdniny  zde :
ČERVENEC 2019

1. 7. Venkovní hrátky (ringo, sk. Hry)
– program pouze odpoledne

2. 7. Zpívánky
3. 7. Keramické tvoření

(+ 50 Kč na zajištěný materiál)
4. 7. Malba vosk a vidlička (+ 15 Kč na materiál)
8. 7. Závěsné domečky, mandaly (+20 Kč na mater.)
9. 7. Kašírování (+ 15 Kč na materiál)

10. 7. Zpívánky
11. 7. Partička
12. 7. Venkovní hrátky (pohyb. hry)
15. 7. Zumba
16. 7. Keramické tvoření (+ 50 Kč na materiál)
17. 7. Zpívánky
18. 7. Den hádanek a kvízů
19. 7. Klubíčkové obrázky
22. 7. Enkaustika (+ 20 Kč na materiál)
23. 7. Zpívánky
24. 7. Partička
25. 7. Zumba
26. 7. Hrátky venku (Herbář)
29. 7. – 31. 7. DOVOLENÁ
Program vždy: Ranní od 9.00 do 11.30 hodin

Odpoledne od 12.30 do 15.00 hodin
Za příznivého počasí bychom s dětmi chodili odpo-
ledne na místní koupaliště.

SRPEN 2019
1. 8. – 9. 8. DOVOLENÁ
12. 8. Škrabací obrázky (+ 20 Kč na materiál)
13. 8. Zpívánky
14. 8. Malování na oblečení (donést si vlastní obleče-

ní + 50 Kč na barvy)
15. 8. Partička
16. 8. Keramika (+ 50 Kč na materiál)
19. 8. Malování do hudby (+20 Kč na materiál)
20. 8. Relaxační cvičení, hlavolamy
21. 8. Hrátky venku (dokončení herbáře)
22. 8. Člověče, nezlob se (tvoření z korku

+ 30 Kč na materiál)
23. 8. Pohádkobraní
26. 8. Malování úhlem a prach. křídami

(+ 15 Kč na materiál)
27. 8. Zpívánky
28. 8. Keramické tvoření (+ 50 Kč na materiál)
29. 8. Zumba
30. 8. Rozloučení s prázdninami – akce proběhne

v areálu Spolkového domu
Program vždy: Ranní od 9.00 do 11.30 hodin

Odpoledne od 12.30 do 15.00 hodin
Za příznivého počasí bychom s dětmi chodili odpo-
ledne na místní koupaliště.



12 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2019

STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Město historických památek, hodin a automobilových
závodů, tak by se dal ve stručnosti charakterizovat Štern-
berk, ležící v místech, kde se poslední výběžky Nízkého
Jeseníku začínají rozpouštět v úrodné rovině Hané.
Pro turisty je poněkud skrytý ve stínu blízké Olomouce,
ale byla by opravdu škoda se sem nepodívat. Město vzniklo
někdy před rokem 1296 jako podhradí raně gotického hra-
du Šternberka založeného po polovině 13. století Šternber-
ky. Moravská větev Šternberků podle pověsti vznikla a zís-
kala své moravské léno díky statečnému Jaroslavovi
ze Šternberka, který v roce 1241 úspěšně bránil Moravu
proti vpádu Tatarů. Ve skutečnosti však šlo až o rok 1253
a o obranu Zdeslava ze Šternberka proti uherským Kumá-
nům, takže tradovaná pověst se od pravdy zase o tolik ne-
odchyluje. Největší rozvoj město zaznamenalo za Alberta
II. ze Šternberka, arcibiskupa litomyšlského a rádce císaře
Karla IV., který rozšířil původní hrad a založil augustini-
ánský klášter. Všestranný rozvoj sídla bohužel zabrzdil
ničivý požár v roce 1538, který těžce poškodil část města,
kláštera a hradu. Ani další roky nebyly městu příznivě
nakloněny – na Štědrý den roku 1621 byl Šternberk napa-
den, dobyt a vypleněn krnovskými vojsky pod vedením
Ladislava Velena ze Žerotína, v letech 1642-1650 trpělo
město mnohými potyčkami se švédskými vojsky a jejich
následnou okupací a navíc bylo postiženo opakovanými
morovými epidemiemi. Období nového rozkvětu začal Šter-
nberk zažívat až v 2. polovině 18. století, kdy se město za-
čalo ekonomicky vzmáhat díky tkalcovství, které zde na-
vazovalo na starší cechovní tradice. Ve Šternberku bylo
soustředěno množství drobných po domácku pracujících
tkalců, navíc byl centrem tkalcovství pro celou oblast Níz-
kého Jeseníku. V polovině 19. století zde existovalo 30 tex-
tilek, bělíren a barvíren, které zaměstnávaly tisíce domá-
cích tkalců a dělníků. Tento textilní rozkvět kulminoval
v 2. polovině 19. století, kdy se Šternberk stal centrem mo-
derního textilního průmyslu. Historické události však za-
sáhly i do tohoto období rozvoje města; vliv na něj měla
zdánlivě vzdálená válečná událost odehrávající se v USA –
občanská válka Severu proti Jihu. Nejdůležitější zpracová-
vanou surovinou byla totiž bavlna, kterou ve velkém pro-
dukovaly právě jižní státy USA. Avšak vzhledem k váleč-
ným událostem došlo k výpadku v jejím zásobování a tím
i ke ztrátě práce mnoha lidí v moravském Šternberku.
K úplnému zániku tradičního textilního průmyslu dochází
ve městě po 2. světové válce, naproti tomu zde začíná nabý-
vat na významu průmysl dřevařský, v roce 1947 pak byl
založen závod Chronotechna, v němž se vyráběly budíky
a hodiny značky Prim (výroba byla zastavena v roce 2000).
Významným podnikem ve Šternberku byl i vojenský opra-
várenský podnik, založený v roce 1951 a odprodaný v roce
2013. Při návštěvě města jsem nesměl vynechat již zmiňo-
vaný hrad, původně obranné středověké sídlo s dochova-
nou válcovou věží a zbytky opevnění hlavního paláce,
do současné podoby radikálně přestavěné na konci 19. sto-
letí v romantickém stylu pro Jana II., člena rodu Lichten-
štejnů. V této době byl hrad proměněn na moderní sídlo
s horkovzdušným vytápěním, koupelnami a osobním výta-
hem. Hradní interiéry překvapí svou velkorysostí a boha-
tou výbavou uměleckých předmětů dovezených z celé
Evropy, především pak uměním 15. století. V prostorách
renesančního paláce je pozoruhodný tzv. Vizitkový sál se

Ecce Šternberk

Kostel Zvěstování Panny Marie
ve Šternberku

neopomeňte navštívit jedinečnou Expozici času, navazující
na tradici hodinářství ve městě. V deseti sálech vás čeká
poutavá výstava zachycující téma času ve všech možných
kontextech a formách. Poznejte 14 miliard let trvající pří-
běh od Velkého třesku k atomovým hodinám. Moderní
a interaktivní prezentace obsahuje na 250 exponátů a děl
ze sbírek dvaceti českých i světových muzeí. Naleznete zde
taková lákadla, jako je například model atomových hodin
z Královské observatoře Greenwich, vzácné barokní a em-
pírové stolní hodiny či model Hubbleova teleskopu, pomocí
kterého si můžete vytvořit svůj vlastní snímek na památ-
ku. A pokud budete do Šternberka přijíždět (nebo z něj
odjíždět) po silnici č. I/46, tak vězte, že právě jedete po tra-
ti legendárního závodu automobilů do vrchu s názvem
ECCE HOMO, který se zde poprvé jel v roce 1905 a který
byl v této kategorii závodů trvale zařazen v roce 1981
do seriálu Mistrovství Evropy. Tra� je dlouhá 7.800 metrů,
má převýšení 307 metrů, průměrné stoupání 3,9% a tra�o-
vý rekord drží od roku 2018 italský závodník Christian
Merli s vozem Osella FA30 EVO Zytek LRM a časem 2 mi-
nuty a 41,37 sekundy.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

jmény kreslenými
na zdech, pěkné jsou
i dřevěné vyřezáva-
né stropy Rytířské-
ho sálu. Pod hra-
dem stojí monu-
mentální čistě
klasicistní kostel
Zvěstování Panny
Marie, vystavěný
v letech 1775-1783
podle projektu F. A.
Grimma. V jeho
sousedství se na-
chází bývalý augus-
tiniánský klášter
z roku 1371, zbaro-
kizovaný v letech
1720-1748, s částí
původní křížové
chodby, kde lze spat-
řit rozměrný obraz
Klanění tří králů
od J. K. Handkeho.
Náměstí pod koste-
lem bylo v roce 1719
ozdobeno marián-
ským sloupem, kte-
rý nechal postavit
kníže Josef z Lich-
tenštejna na památ-
ku zachránění měs-
ta před poslední mo-
rovou epidemií v le-
tech 1715-1716.
V jednom z nejstar-
ších domů ve Štern-
berku, který se na-
chází na ulici ČSA,

Hrad Šternberk
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Z historie... DĚLNICKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA v Obecnici
V minulém zpravodaji jsme nahlédli do historie Obecnic-

kého Sokola, dnes se podíváme na další sportovní organi-
zaci, která v Obecnici vznikla v roce 1919. Již koncem
r.1918 a počátkem r.1919 se scházela dělnická mládež a ro-
kovali o založení tělovýchovné organizace – Dělnické tělo-
výchovné jednoty. Několik členů bývalé strany sociálně-de-
mokratické - Smrček Jan, Mácha Antonín, Majer Karel,
Skalová Lidmila, Pekárková Růžena aj. i další rodáci, kte-
ří odešli jinam za prací např. Žáček Františk, Žáček Jan ze
Zbuchu u Nýřan, dále Záborec Cyril z Radvanic u Mor.
Ostravy aj. se celou zimu podíleli na přípravách k založení
DTJ. Finanční základ poskytl výnos ze zábav a divadel po-
řádaných během zimy. Třicátého března 1919 se sešel hoj-
ný počet zájemců a organizátorů v hostinci p. Jana Zelen-
ky v Obecnici, kde k programu promluvil zástupce
32. okresu DTJ, poté byl zvolen první výbor a sice Smrček
Jan – starosta, Zeizek Petr, jeho náměstek, Majer Karel –
náčelníkem, Peták František jeho náměstek, Smrček An-
tonín – jednatel, Brejcha Prokop – místojednatel, Vitáček
Jan – pokladník, Červenka František, Mácha Čestmír –
revisor účetní, Mácha Antonín, Hrabák Václav – náhrad-
níci výboru. Do jednoty se hned přihlásilo 40 členů. Jedno-
ta se dále vyvíjela a dne 18. května 1919 byl ustaven doros-
tenecký odbor a 7. června tohoto roku odbor žen. Vedoucí
ženského odboru byla zvolena s. Pekárková Růžena, její
zástupkyní Klímová Marie a cvičitelský sbor se sestával
ze s. Skalové Lidmily, Krylové Marie, Oktábcové Marie

a Šeflové Hedviky. Dne 9. listopadu 1919 byl ustanoven
ochotnický kroužek DTJ a za režiséra byl zvolen s. Červen-
ka František. Dne 11. února 1920 byl ustanoven žákovský
odbor. Ten den se konala schůze s rodiči, na níž o úkolu
žactva DTJ promluvil s. Majer – učitel z Hluboše. Bylo
přijato 45 žaček a 42 žáci. Žactvo střídavě cvičili různí čle-
nové a členky až do dne 6. července, kdy byli zvoleni defini-
tivní cvičitelé a sice u žáků s. Sládek Antonín a u žaček s.
Šimánek Jan. 11. srpna 1920 byla postavena na obecní
pastvině pod Osečí dřevěná kostra pro kruhy, šplh a hraz-
du pro letní cvičení, což vykonalo členstvo za pomoci tesa-
ře pana Bohumila Holého. První veřejné vystoupení jedno-
ty bylo stanoveno na den 19. září 1920. Místo, kde se má
cvičení konati, bylo navrženo v lese na Klášterce. V kroni-
ce DTJ se doslova píše: V dějinách jednoty budou chvíle ty
nesmazatelným písmem zapsány, nebo� tomuto přihlížel nej-
vzácnější host, velký lidumil, první prezident republiky
Československé, pan profesor Tomáš G.Masaryk. Tou do-
bou meškal na letním pobytu v zámku Hlubošském, aby
pozván přijel se podívati. Co tu bylo radosti, že právě jed-
nota obecnická mohla hostiti takového muže ve svém
středu. Ač nebylo počasí právě příznivé, pan prezident setr-
val vzdor nepohodě až do konce. Pana prezidenta přivítaly
dvě žačky, cvičenky DTJ  Marie Oktábcová a  Klímová Rů-
žena on vlídnými a laskavými slovy poděkoval malým a žač-
ku Růženu Klímovou obdaroval polibkem na čelo. Ve tváři
jeho bylo možno čísti uspokojení a radost, že lid, ten chudý
dělný lid, z něhož i on vyšel, se svému Masarykovi neodci-
zil. Dělnický lid projevil velké sympatie a neskonalou úctu
k muži, jehož vřele miloval a miluje. Tolik citace části zápi-
su kroniky DTJ. V týdnu po cvičení se dostavil p. president
osobně k starostovi obce Františku Tittlovi a tam složil
částku Kč 1000, pro chudé žactvo jednoty na zakoupení
úboru ke cvičení. Starosta jménem jednoty vřele panu pre-
zidentovi poděkoval.
Pokračování příště Red.
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TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

18. 5. 2019
TJ Tatran Sedlčany – TJ Slavoj Obecnice 5:9
branky: Švehla 3, Karas 3, Srch M., Srch R., Vohradský
2. 6. 2019
TJ Slavoj Obecnice – SK Spartak Příbram "B" 8:7
branky: Švehla 2, Karas 2, Srch M., Soukup Z., Soukup
M., Vohradský
9. 6. 2019
TJ Sokol Rosovice – TJ Slavoj Obecnice 8:6
branky: Švehla 3, Srch M., Soukup M.., Vohradský
12. 6. 2019
TJ Ligmet Milín – TJ Slavoj Obecnice 10:7
branky: Švehla 3, Srch M., Karas, Soukup Z.., Vohradský

STARŠÍ ŽÁCI

Kluci to dokázali, jsou MISTŘI okresu Příbram
v sezóně 2018/2019 ☺
19. 5. 2019
Obecnice/Pičín – TJ Sedlec-Prčice 10:0 (5:0)
branky: Polák 2, Strniště 2, Locker, Ježek, Hronza, Štam-
berk, Prokeš, Milis
Milis - Kadlec, Matějka, Polák, Kočárek - Roušal. P., Pro-
keš, Roušal M., Hronza - Papst - Ježek
střídali: Štamberk, Flohsová, Strniště, Locker
Prvních deset minut utkání bylo relativně vyrovnaných.
Naštěstí po první vstřelené brance jsme se chytili a začali
nám vycházet útočné akce, které byly oku lahodící.
Do druhé půle nastoupili hosté s taktikou zalézt před vlast-
ní bránu a nedovolit debakl. Ani to nebyl pro naše playery
velký problém a dokázali si s obranou soupeře poradit.
Utkání mělo z naší strany šmrnc a několikrát mi naskoči-
la z našich nádherných akcí husí kůže. Slavoooooj! ☺
25. 5. 2019
TJ Sokol Nová Ves p. Pleší – Obecnice/Pičín 1:7 (0:7)
branky: Hronza 3, Roušal M. 2, Roušal P., Matějka
Milis - Kadlec, Locker, Polák, Štamberk - Roušal. P., Pro-
keš, Roušal M., Hronza - Ježek - Papst
střídali: Matějka, Strniště, Flochsová
První půle byla jedním slovem koncert. Hráli jsme jako
Real Madrid v nejlepších letech. Naše hra měla myšlenku,
rychlost a zdravou agresivitu. Vycházelo nám téměř vše,
což přivádělo domácí téměř k apatii. Poločasová pauza byla
pro ně vysvobozením. Druhá půle byla z naší strany troš-
ku jiná, což se dá za rozhodnutého stavu pochopit. Více

jsme předržovali míče, čímž naše hra trpěla. Ztratili jsme
tempo z prvního poločasu, ale i přesto jsme na hřišti domi-
novali. Že jsme nedali v druhé půli žádnou branku, bylo
jen dílem náhody a štěstí domácího družstva. Dnes musím
vypíchnout výkon Máry Roušala, který pokryl snad celé
hřiště a neúnavně dřel celý zápas. Tato výhra pro naše
borce znamená zisk titulu a já jim k tomu gratuluji. Když
se podívám zpětně na sezónu 2018/2019 tak cítím velkou
hrdost na to, co po zásluze dokázali. ☺
2. 6. 2019
Obecnice/Pičín – TJ Spartak Rožmitál 5:0 (3:0)
branky: Hronza, Roušal M., Roušal P., Prokeš, Kadlec
Kupči - Kadlec, Matějka, Polák, Štamberk - Roušal. P.,
Prokeš, Roušal M., Hronza - Ježek - Papst
střídali: Kočárek, Strniště, Flochsová, Milis
Poslední domácí utkání sezóny jsme zvládli na jedničku.
Stál proti nám houževnatý soupeř, na kterého jsme v mi-
nulosti neuměli moc hrát. Tentokrát vládlo na hřišti pouze
jedno družstvo a to naše. Byl to jedním slovem koncert.
Naše nádherné kombinace měly hlavu a patu a soupeř
na ně nenašel recept. Všude jsme byli o krok dříve a neu-
stále vytvářeli tlak na soupeřovu branku. Všichni borci
zahráli na vrchní hranici svých možností a všichni přihlí-
žející fanoušci se jim za to odvděčili výborným fanděním,
za které zaslouží obdiv. Po závěrečném hvizdu borci po zá-
sluze zvedli nad hlavu tolik vytoužený pohár pro mistry
okresu a náležitě jsme si to všichni užili. ☺
7. 6. 2019
TJ Obořiště – Obecnice/Pičín 0:7 (0:4)
branky: Roušal P. 3, Prokeš 2, Hronza, Roušal M.
Kupči - Kadlec, Matějka, Polák, Kočárek - Roušal. P., Pro-
keš, Roušal M., Hronza - Ježek - Papst
střídali: Štamberk, Strniště, Flochsová, Novotný, Oktábec
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Obořiště mělo být pro naše družstvo jen sparing partner
a tak se taky stalo. Je pravdou, že prvních deset minut
utkání jsme se nemohli dostat do tempa. Jakmile jsme na-
jeli na naši obvyklou rychlost, neměli domácí sebemenší
šanci ohrozit naši bránu a jen se bránili našim drtivým
útokům. Hrálo se v těžkých podmínkách, kde samotný
pobyt na sluníčku byl vysilující a to mělo dopad na všech-
ny aktéry mače. Konec druhé půle se dohrával jen z povin-
nosti, přesto si naši borci opět zaslouží pochvalu za dobrý
výkon.

Tabulka  okresn ího  přeboru :

1. TJ Slavoj Obecnice 39 bodů

2. SK Nový Knín 28 bodů

3. TJ Ligmet Milín 27 bodů

4. SK Litavan Bohutín 25 bodů

5. TJ Spartak Rožmitál 21 bodů

6. TJ Sedlec Prčice 9 bodů

7. TJ Sokol Nová Ves 3 body

8. TJ Obořiště 3 body

DOROST

18. 5. 2019
Pičín/ Obecnice – SK Březnice 1918 0:14 (0:8)
8. 6. 2019
Pičín/ Obecnice – TJ Sokol Jesenice 3:4 (1:4)
branky: Šefl, Kohout, Zholudev

ÁČKO

19. 5. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice 0:2 (0:0)
26. 5. 2019
SK Tochovice "B" – TJ Slavoj Obecnice 7:2 (4:0)
branky: Hrubý, Smrček
2. 6. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Nová Ves 2:3 (1:1)
branky:Vohradský, Hejnic
9. 6. 2019
TJ Obořiště – TJ Slavoj Obecnice 4:2 (2:0)
branky: Uzel, Kadlec

David Musil, trenér mládeže
místopředseda TJ Slavoj Obecnice

VČCR • Běh na lyžích • 25. 5. 2019

Foto M. Maršálek
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R

Divadelní soubor SKALKA sehraje
v přírodním divadle Na Skalce v Novém Podlesí

divadelní hru Ladislava Stroupežnického

Naši furianti
Režie: Josef Hudeček

Pátek 28. června 2019 Čtvrtek 4. července
Sobota 29. června Pátek 5. července

Sobota 6. července
Začátek představení vždy ve 21 hodin

Občerstvení zajištěno. SRDEČNĚ JSTE ZVÁNI!

Členové divadelního spolku Skalka
oznamují všem příznivcům,
s velkou bolestí v srdci,  že dne 29. 5. 2019
nás opustil náš dlouholetý člen, ochotník,
nadšený divadelník, komediant a kamarád

Zdeněk Procházka z Obecnice.

Zdeňku, budeš chybět nejen nám, ale všem,
kteří Tě znali.

Budeme na Tebe vzpomínat s láskou a divadlo
hrát pro lidi i za Tebe!

Měli jsme Tě rádi!

Kamarádi a kamarádky ochotníci


