
Tak prázdniny už nám skončily. Utíkaly nám jako voda
v obecnickém potoce, chvátaly jako chlapci na pivo
do Staročeské, běžely jako uličníci od vosího hnízda.
Stejně mi nikdo nevysvětlí, proč čas prázdninový je tak
zrychlený, zatímco čas školní se vleče. Koukal jsem,
že děti do školy také moc nechvátaly, snad jenom ti, co
jdou do první třídy. Jenomže ti ještě neví, že budou mu-
set od tohoto dne ještě dalších devět let mučit svou hla-
vu a vstřebávat vědomosti. Některé z nich po škole ni-
kdy nepoužijí a některé jim naopak budou chybět. Také
do školek se prvně vypravují naše milé ratolesti či vnou-
čátka. I u nás nastalo období radování a řevu. Když
vnuk Melichar měl jít prvně do školky s vnučkou Malví-
nou, rozhodl se, že on jde rovnou do školy s Mikulášem,
protože on s holkama nebude chodit. Nakonec se podvo-
lil, ale říkala dcera, že má každý den očistec, nejdříve jí
nemůžou učitelky urvat od nohy Meldu a posléze se při-
dá k bráchovi solidárně i Málka, která už chodí do škol-
ky třetím rokem. Už si nevzpomínám, jak to bylo s je-
jich maminkou, ale určitě jsme si s láskou v duchu
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Odpadové hospodářství
V srpnu letošního roku proběhla kolaudace sběrného

dvora a se zahájením jeho provozu dojde i k některým změ-
nám v likvidaci odpadů. Ta se bude týkat tříděného odpa-
du, biologicky rozložitelného a velkoobjemového odpadu.

Nejprve co se bude moci odkládat na sběrný dvůr. V pr-
vopočátku se zde bude moci odkládat papír, železo, plasty,
velkoobjemový odpad (tj. např. koberce, nábytek apod.)
a biologicky rozložitelný odpad (tj. tráva, květiny, listí vět-
ve se budou prozatím dávat na současné místo k ČOV).
Postupně by zde měl vybudovat i sklad na elektroodpad.

Počínaje 1. října 2019 již bude zakázáno odvážet trávu
a jiný biologicky rozložitelný odpad na prostranství k ČOV,
ale bude se dávat na sběrný dvůr do určeného kontejneru.
K ČOV bude možno vozit prozatím pouze větve z prořezáv-
ky stromů. Dále bude zakázáno ukládat tříděný odpad
mimo sběrné nádoby. Pokud budou kontejnery plné, tak (pokračování na str. 2)

bude nutné tento odpad odvézt na sběrný dvůr. Z tohoto
důvodu se rozšíří otevírací doba sběrného dvora.

i nahlas říkali: „Však oni vám to děti jednou vrátí“.
Když už jsem u vnoučat, ten náš pražský Fanda, které-
mu se evidentně do školky nechtělo, prohlásil: „Já nesci
do skouky, plotože paní učitelka ... je … je …je, puotoze
je spinavá a smuaduavá.“ No nakonec šel, trochu s plá-
čem, ale už se srovnal, paní učitelka byla čistá a voňa-
vá. Jen mám obavu, aby za chvíli neplakala paní učitel-
ka. Tonda ten chodí do školky rád, je to vidět i na jeho
prohlášení, když mu maminka hubovala“ „Toníku, baš-
ti, aby o tobě babička neříkala, že jsi hubenej…! „Ale já
baštím celej život, jenomže jak cvičíme ve školce, tak já
zhubínám!“ Také bych chtěl zhubínat, hlavně na břiše.
Cvičím jak mourovatý, jenže po cvičení jsou potřeba te-
kutiny. A ty právě vyplňují v břiše místo a ono se „vypo-
uluje“. Te� mně na mysl přišla sloka jedné mojí písnič-
ky, která se jmenuje Břicho: „Zpíváme si píseň o břichu,
umíme se sobě smát, někdy nahlas, někdy potichu, to,
když máme třeba hlad, když se jdeme vyčurat a nevidí-
me na svoji pýchu…“ Tak hodně trpělivosti se školkou,
se školou a s břichem ☺. bs

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
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Informace z Lesní správy Obecnice

Lesní správa Obecnice  nabízí k pronájmu prostory zasedací místnosti v budově lesní správy.
Cena za pronájem: půldenní pronájem 575 Kč vč. DPH

celodenní pronájem 1 150 Kč vč. DPH
Bližší  informace poskytne vedoucí  Lesní  správy Ing.  Václav Perneger.

Otevřen bude v pondělí od 15.00 do 17.00 hod.,
dále ve středu od 15.00 do 17.00 hod. a v sobotu od
9.00 hod. do 11.00 hod.

Odpad, který se bude ukládat na sběrný dvůr bude nutno
třídit dle jednotlivých komodit. Na sběrném dvoře bude
odpovědná osoba, která bude dohlížet na správné třídění
odpadů. Na dvůr nebude možno, vzhledem k legislativě,
svážet nebezpečný odpad. Ten bude i nadále likvidován na
základě smlouvy s TS města Příbram 2x ročně pojízdnými
kontejnery.

Výstavba tohoto zařízení je prvním krokem ke snižování
komunálního odpadu v naší obci. Věřím, že si každý z nás
uvědomuje skutečnost, že důsledným tříděním snížíme
množství odpadu, který končí na skládce. Je to nutnost
nejenom ekologická, ale i ekonomická. Naše zákony před-
pokládají postupné zvyšování ceny skládkovného ze sou-
časných 500 Kč za tunu odpadu až na 2 000 Kč v roce 2024,
kdy by mělo skončit skládkování a veškerý odpad by se měl
likvidovat ve spalovnách. Pro naši oblast by to byla spa-
lovna ZEVO Mělník.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

(dokončení ze str. 1)

Na závěr ještě jedna důležitá informace. Sběrný dvůr
je určen výhradně pro potřeby obyvatel Obecnice
a Oseče, je z cela zdarma a provoz je hrazen z rozpočtu
obce Obecnice.

Josef Karas
starosta

Chtěl bych touto cestou poděkovat

všem přátelům a známým za účast

a květinové dary na pohřbu mého otce,

pana Milana Hejnice,

který se konal 5. 9. 2019

v obřadní síni Na Hvězdičce

v Příbrami.

Jménem rodiny syn Tomáš

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci září a říjnu.

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

Obecní úřad Obecnice

I N Z E R C E

UZÁVĚRKA

říjnového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v sobotu 12. října 2019
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Vítání občánků v Obecnici dne 14. září 2019

Adéla Novotná

Eliška Hozžvičková

Lenka Mazánková

Matěj Růžička

Ondřej Refka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
prázdniny jsou za námi, ale já se ještě vrátím, abych vás
informoval, co se u nás událo v měsíci srpnu. Většina z vás
se určitě byla podívat na Dožínkách, které se konaly v naší
obci v sobotu 17. srpna. Jak dříve bývalo zvykem, u této
příležitosti nemohli hasiči chybět, a tak tomu bylo i letos.
Při průvodu po obci jsme dělali „stráž“ kapele. Na poli
jsme spíše hlídali, aby sekáči měli dostatek místa a někoho
případně nezranili. Po naložení klasů na povoz, jsme se
v průvodu přesunuli na statek ke Karasům. Zde mohli
všichni vidět, jak se dříve mlátilo obilí - ručně i strojově.
V celém programu toho bylo vidět více, o tom se asi dočtete
na jiném místě zpravodaje. Já ještě podotknu, že jsme tam
měli i naší historickou techniku, s kterou jste si mohli vy-
zkoušet, že hašení požáru nebylo žádný „med“. Mluvené
slovo bylo komentováno pomocí aparatury, což bylo nároč-
né i na přesuny. Abychom toho neměli málo, starali jsme
se o pořádek na celé akci, takže jsme hojně využívali šatla-
vu, kde se hříšníci museli „vykoupit“ ☺ . Kdo přišel, tak
určitě si odpoledne užil. No, nám nezbývá, než se těšit na
další podobné setkání.

Chladné dny na sebe nenechají dlouho čekat. Kotle a ra-
diátory se po několikaměsíčním odpočinku zase pustí do
práce. Je nejvyšší čas připravit se na topnou sezónu - zkon-
trolovat radiátory, kotle, protáhnout komín, nastavit ter-
mostaty. Při krásném počasí myslí na zimu jen málokdo.
Přesto se vyplatí nezahálet a přemýšlet nad tím, že teplo
zase vystřídá zima a bez topení to v našich klimatických
podmínkách nejde. Říká se, že štěstí přeje připraveným –
včasná kontrola otopné soustavy většinou zabrání nepří-
jemnostem. Třeba prasklé trubce u radiátorů v těch největ-
ších mrazech.

Kotle a tepelná čerpadla
„Lidé by rozhodně neměli zapomínat na každoroční revi-

zi kotlů a na jejich vyčištění. V případě tepelného čerpadla
vzduch-voda zkontrolujte, zda je čistá venkovní jednotka.
Především výparník by měl být očištěn od prachu a listí,“
říká Stanislav Bednář ze společnosti Teplo-doma.cz.
Na kontrolu je dobré si pozvat odborníka, který by měl
prohlédnout nejen kotel, ale i odvod spalin a přikládací me-
chanismus. Důležitá je především kontrola plynových kot-
lů revizním technikem. „Moderní kondenzační kotle jsou
úsporná, ale poměrně složitá technická zařízení. Každý
rok by je proto měl prohlédnout revizní technik, který
mimo jiné zkontroluje stav hořáku, výměníku, těsnost
spalovací komory a odvodu spalin a provede správné seří-
zení kotle podle požadavků výrobce,“ uvádí Roman Švant-
ner, produktový manažer společnosti ENBRA. Pravidelná
údržba kotle zvyšuje nejen bezpečnost při vytápění, ale
prodlužuje i jeho životnost.

Komín
Když topíte tuhými palivy, jako je dřevo nebo uhlí, neza-

pomínejte na komín. Má to svůj smysl – komín zanesený
spalinami může být příčinou požáru. Teplota ohně při po-
žáru spalin v komínu může dosáhnout až 1 200 °C, často
přitom dochází k poničení střechy domů i krovů. Alespoň
jednou za rok si nechte komín vyčistit kominíkem, který
ho zbaví spalin a případně doporučí drobné opravy. Navíc
je dobrý tah komína předpokladem úsporného vytápění.

Při nižším tahu komína trpí i vaše kamna, krby nebo kotle
– nehoří, dehtují se a zanášení.

Radiátory
Pozornost věnujte i dalším součástem otopné soustavy.

„Před topnou sezónou je důležité zkontrolovat a vyčistit
filtr na topném okruhu pro dostatečný průtok,“ říká Sta-
nislav Bednář. Zaměřte se také na radiátory, zda nejsou
zavzdušněné nebo uzavřené. Prohlédněte je a ošetřete mís-
ta, kde se mohla objevit koroze. Přesvědčte se, že ventily
jsou v pořádku, případně je vyměňte. Radiátory vysajte
a zbavte je prachu. Úspory při vytápění vám přinese jedno-
duché opatření – instalace reflexní folie za radiátory, která
teplo odráží do místnosti.

Nastavte si termostat
Tepelná pohoda je pro příjemné bydlení důležitá. Před-

chozí zimy byly mírné, a tak se protopilo méně. Když chce-
te doma šetřit, vyplatí se správně nastavit teplotu na ter-
mostatu. Moderní řídicí jednotka vám umožní nastavit stá-
lou a pohodlnou denní i noční teplotu – když v osm hodin
odcházíte z domu a vracíte se kolem páté, není nutné, aby
kotel jel na plné obrátky. Úsporu energií zajistí i řízení
otopné soustavy na základě vnější teploty vzduchu (ekvi-
termní regulace). Moderní systémy umožňují řízení vytá-
pění na dálku, třeba prostřednictvím chytrého telefonu.

Levné topivo
Lidé, kteří vytápí uhlím, dřevem nebo peletami dobře ví,

kdy je pořídí nejlevněji. Je to mimo topnou sezónu. Ještě
pořád je čas získat alespoň drobnou slevu. Stejně tak mo-
hou ušetřit domácnosti topící elektřinou nebo zemním ply-
nem, pokud si zvolí levnějšího dodavatele energií.

Tepelná pohoda a úsporné vytápění
Až se kotle naplno rozhoří a radiátory začnou příjemně

topit, nenechte se připravit o tepelnou pohodu. Přesto
můžete své účty za vytápění optimalizovat – stačí drobná
opatření.

• Nastavte si správně otopný systém (termostatické hlavi-
ce a termostat).

• Nezakrývejte radiátory (těžké závěsy, sušení prádla, ná-
bytek).

• Zvolte vhodnou teplotu v místnosti (v ložnici je zdravější
nižší teplota než v obýváku).

• Větrejte krátce, ale intenzivně. Zavřete topení a otevřete
okna na několik minut. Výměna vzduchu je intenzivní,
ale neochladí se zdi, které pak musíte znovu vyhřát.

• Topte jen tolik, kolik opravdu potřebujete. Pozor na pře-
tápění místnosti, které střídá větrání – plýtváte tak ener-
giemi.

• Využijte reflexní folie za radiátory, které teplo odrážejí do
místnosti.

• Přesvědčte se, že okny netáhne, případně využijte samo-
lepicí izolační pásky.

(zdroj: www.finance.cz)

Doufám, že většina z Vás má již otopné soustavy připrave-
ny a v perfektním stavu. Přeji všem hezké „babí léto“
a krásný vstup do podzimu.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Oslavte s námi Evropský den jazyků! 25. září 2019

měli chu
 zkusit si přečíst připravený dialog v angličtině,
němčině, ruštině, francouzštině a jiných evropských jazy-
cích, aby přišli ve středu 25. září 2019 na faru od 11.30
do 13.30 hodin. Neváhejte a přij�te se podívat na projekt
a práci Vašich dětí a vnoučat, přij�te je podpořit a navští-
vit jejich „Cestovní kanceláře“.

Za kolektiv žáků a učitelů
Mgr. Bc. Markéta Marková

* Z organizačních důvodů slavíme ve škole a s Vámi o den dříve.
Zdroj a info: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/
cs-CZ/Default.aspx

téma. Pro letošní rok jsme
zvolili téma „Cestovní
kancelář, aneb potřebuji
někde spát“.

Ve spolupráci s Obecním
úřadem Obecnice chceme
pozvat všechny, kteří by

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Nový školní rok pro děti v MŠ Obecnici začal v pondělí 2. 9. 2019. Tento  týden byl pro mnohé děti plný změn. Celkem
jsme přivítali 6 nových dětí. V kmenových třídách se vyměnily paní učitelky.
K Žabičkám přestoupily nejstarší děti z Berušek. Všem dětem se ve školce moc líbí a i malé Berušky zvládly vstup
do neznáma bez slziček. V prvním týdnu jsme se seznamovali s učitelkami, personálem, dětmi co přišly mezi nás poprvé,
hračkami, s režimem školky a bezpečností.

Pro děti je pro tento školní rok připraveno spousta nového, čekají nás exkurze, výlety, výukové programy, zkrátka dny
plné zábavy a objevování, o kterých Vás budeme každý měsíc informovat.

V měsíci září se na děti přijede podívat Jeníček a Mařenka (divadlo Kolem). V druhé polovině září zahajujeme sběr suché-
ho pečiva pro zvířátka. Během září proběhne také v MŠ třídní schůzka, kde se rodiče dozví veškeré informace.
Všem školákům a školáčkům přejeme příjemný vstup do nového školního roku.

Pro Radu Evropy je důležité, aby se přes 800 milionů Ev-
ropanů, kteří žijí v 47 členských státech, více učilo cizí ja-
zyky a to v kterémkoli věku. Ve škole i mimo školu. Staré
rčení praví „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“.
Znalost cizího jazyka je prostředkem pro mezikulturní po-
rozumění a zároveň důležitou součástí bohatého kulturní-
ho dědictví našeho kontinentu, proto Rada Evropy podpo-
ruje aktivity vedoucí k plurilingvismu. Evropský den jazy-
ků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku,
se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září.*

Žáci a pedagogové z Masarykovy základní školy a Mateř-
ské školy, příspěvkové organizace, se několik let zapojují
do těchto oslav. Oslavy měly různou podobu, divadelní
představení, písně, čtení zajímavých textů, poznávání ji-
ných zemí. Již třetím rokem zkoušíme formu tzv. speed
datingu“ (krátkého a rychlého rozhovoru). V těchto dnech
žáci 8. a 9. třídy připravují pro své mladší spolužáky dialo-
gy v různých cizích evropských jazycích na konkrétní
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo...
Dne 30. 6. proběhlo v odpoledních hodinách „Rozloučení
s prázdninami“. Akce se tentokrát konala v areálu Spolko-
vého domu, kde na děti čekaly soutěže a následné odměny.
Počasí nám přálo - slunko hřálo, a tak jsme se společně
za doprovodu písniček z pohádek loučili s prázdninami.
Na závěr programu jsme si opekli špekáčky, a tak všichni
odcházeli domů nejen s vysoutěženými odměnami, ale
i s plnými bříšky. Všem, kteří se podíleli na přípravách
akce, tímto mockrát děkuji. ☺

A další plánované akce...

V pondělí 30. září se ve Spolkovém domě uskuteční před-
náška na téma „Konec Brd vojenských“. Přednáškou
nás provede pan Ing. Petr Ježek z VHSB, který zde před-
nášel již dříve. Začátek akce v 18.00 hodin.

Začátkem měsíce září se ve Spolkovém domě konala veřej-
ná sbírka pro Diakonii Broumov. Občané tak donášeli růz-
né věci a oblečení, které darovali ze svých domovů. Věci
budou odvezeny a následně předány do Dětských domovů,
Pečovatelských domů, Azylových domů apod. (pokračování na str. 7)

K 31. 12. 2015 byl zrušen Vojenský újezd Brdy
a jeho území se stalo součástí nové CHKO.

Fotografie, mapy a dokumenty,
zachycující historii brdské střelnice

od jejího založení až po odchod Armády
České republiky.

Přednáškou nás provede
pan Ing. Petr Ježek

OBECNICE
Spolkový dům - knihovna

pondělí 30. září 2019
od 18 hodin

PŘEDNÁŠKA

V úterý 1. října se bude konat večer s paní Mgr. Han-
kou Szabad. Tentokrát se bude jednat o práci s kyvadlem.
Neváhejte a přij�te poznat kouzlo světa kyvadel. Začátek
v 17.00 hodin.

V pátek 1. listopadu se bude konat Dětský halloween-
ský ples. Všichni strašidla se společně sejdou na temném
sále místní Staročeské hospody, kde ožijí a užijí si společný
rej. Co s sebou? Strašidelné masky a skvělá nálada.
Pro všechny nestvůrky bude nachystán zábavný program.
Začátek hrůzostrašné akce ve 13.00 hodin.

Kristýna Strmisková
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Co nás čeká ve Spolkovém domě?

Tento měsíc nám přináší několik změn. Léto nám už dává
sbohem a podzim klepe na dveře. Vyměníme květiny za
okny, dekorace na dveřích. S prodlužujícími večery se na-
skýtá možnost využít kulturní, kreativní či vzdělávací ak-
tivity ve Spolkovém domě či si půjčit knihu v knihovně,
protože v deštivém počasí není nic lepšího než se zachum-
lat do deky a přečíst si napínavou detektivku, historický
román, zamilovanou ságu a nebo povinnou četbu do školy.

Pokud si mnozí z vás nejsou jisti, jak a kdy bude Spolko-
vý dům otevřen, chtěla bych touto cestou všechny
návštěvníky informovat, že od druhé poloviny října,
konkrétně od 21. 10., bude opět Spolkový dům a knihov-
na fungovat tak, jak má.

Následující řádky patří plánovaným kroužkům a aktivi-
tám ve Spolkovém domě. Až se více seznámím s provozem
Knihovny a Spolkového domu, bude akcí postupně přibý-
vat.

KROUŽEK VŠEZNÁLEK

Jak to bude s fungováním kroužku „Všeználek“? Tímto
všechny rodiče a děti ujiš
uji, že „Všeználek“ bude. Spolu
s přihlášenými dětmi budeme vyrábět, vzdělávat se, malo-
vat, čmárat, lepit, stříhat, třpytkovat, korálkovat a tvořit
až budou knížky v regálech nadskakovat.

Kroužek bude probíhat:
• Pro děti ze školky každé úterý nebo pátek (dle domluvy

s rodiči) od 12.30 do 14.30 hodin.
Děti budu vyzvedávat ve školce po obědě.

• Pro děti ze školy každé úterý nebo čtvrtek – čas bude
upřesněn.

ANGLIČTINA PRO DĚTI

Pokud by měli rodiče zájem o kurzy angličtiny pro školkou
povinné děti, nech
 mě kontaktují následovně:
• ve školce
• na e-mail: obecniknihovnaobecnice@email.cz
• na čísle 722 724 881
Dle zájmu začne kurz v listopadu. Konkrétní den a čas
konání bude upřesněn.

Dvě krátké vzpomínky
Letos uplynulo 220 let od narození Alexandra Sergejeviče Puškina (26. 5. 1799 – 29. 1. 1837).
Tento ruský básník a spisovatel napsal mnoho romantických děl, nejznámější je román ve verších
Evžen Oněgin. Další jeho díla se týkají ruských dějin např. Boris Godunov nebo Dějiny pugačevské
vzpoury. Psal rovněž pohádky ve verších, básně i povídky - nejznámější je Kapitánská dcerka. Jeho
díla použíli i hudební skladatelé jako libreta ke svým operám. Např. P. I. Čajkovskij k operám Piko-
vá dáma a Evžen Oněgin a M. P. Musorgskij k opeře Boris Godunov.

Rovněž si můžeme připomenout 160 let od narození Arthura Conana
Doyla (22. 5. 1859 – 7. 7. 1930). Původním povoláním byl lékař, což mu nijak
nevadilo v tom, aby se věnoval též literatuře. Psal detektivky, historické i fan-
tastické povídky, romány, dramata, poezii i literaturu faktu. Jeho nejznámějšími díly je Pes baskervill-
ský a čtenáři a posluchači jsou stále vyhledávány jeho novely a romány o Sherolcku Holmesovi a
jeho příteli doktoru Watsonovi.

E. T.

POSEZENÍ SENIORŮ

Milí senioři, omlouvám se Vám za nepříjemnosti spojené
s mou nepřítomností. Doufám, že na Spolkový dům neza-
nevřete a ve středu 23. října se těším na naše první
setkání.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ

Ve Spolkovém domě se i nadále budeme setkávat  se zají-
mavými a inspirativními lidmi, kteří se s námi podělí o své
zážitky, poznatky a zkušenosti.
Pro zájemce z řad dospělých i dětí připravuji tvořivé kurzy,
na kterých si společně vyrobíme něco pro radost. Plánova-
né akce a tvořivé dny budou průběžně zveřejňovány. Jistě
si každý přijde na své.
Na každého návštěvníka Spolkového domu a Knihovny
Obecnice se velice těším a budu ráda za každý nápad, vy-
lepšovák, připomínku i upomínku.

Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Zhruba 8 km vzdušnou čárou, severním směrem od měs-
ta Nejdku, se pod ochranou výrazného Blatenského vrchu
rozprostírá bývalé hornické město Horní Blatná, německy
nazývané Bergstadt Platten. Město bylo založeno roku
1532 saským kurfiřtem Johannem Friedrichem a další jeho
historie byla úzce spojena s těžbou cínu, která začala
vzkvétat při bohatých nalezištích tohoto kovu v této oblas-
ti. Horní Blatná byla postavena podle předem stanoveného
plánu, který vypracoval hormistr Spahnseil. Již při pláno-
vání sídla byla zakreslena pravidelná uliční sí
 a 199 sta-
vebních parcel, začaly se stavět první hutě, určilo se místo
pro výstavbu kostela, školy, radnice a špitálu. Obec je tak
vzácně dochovaným příkladem renesančního města, vybu-
dovaného na zcela pravidelném půdorysu. V roce 1548 byla
Horní Blatná povýšena králem Ferdinandem I. na králov-
ské horní město. V této době také dosáhla místní těžba
cínu svého vrcholného rozmachu. V regionu Blatenského
vrchu tehdy pracovalo okolo 40 tzv. lesních cínových dolů,
15 stoup a 8 hutních provozů. Počátek 17. století byl ve
znamení prudkého poklesu těžby cínu. Nad ní již převažo-
vala těžba stříbra, kobaltové a vizmutové rudy, v tzv. ko-
baltových mlýnech se vyráběla modrá kobaltová barva,
vyvážená hlavně na trhy do nedalekého Lipska a do Ho-
landska. V 18. století nastalo oživení důlní činnosti, nebo

na severozápadním okraji města byla nalezena nová boha-
tá žíla cínu, tento nález pak odstartoval nový rozvoj těžby
této rudy. Jedním z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších
dolů v Krušných horách byl důl Konrád na Blatenském
vrchu, hloubený od roku 1719 do hloubky 100 metrů, v němž
pracovalo 125 horníků, a který jen v letech 1731–1790 vy-
dal 876,8 tuny cínové rudy! Na počátku 19. století nastává
postupný zánik zdejších dolů, způsobený dovozem levněj-
ších surovin ze zahraničí. V roce 1845 byla zastavena i těž-
ba kobaltu, ze kterého se v místní sklárně vyrábělo kobal-
tové sklo, a v roce 1850 byla důlní činnost v revíru Horní
Blatné definitivně ukončena. Stál jsem v Horní Blatné na
Náměstí sv. Vavřince, obdivoval jsem stejnojmenný pozdně
barokní kostel, a přemýšlel jsem, kudy se vydám na výlet
po okolí tohoto bývalého hornického města. Nakonec jsem
vyrazil po červeně a žlutě značené turistické cestě, minul
jsem nádherný hrázděný dům, jeden z nejkrásnějších
ve městě, ve kterém dnes sídlí místní muzeum zaměřené
na těžbu cínu a důlní činnost v Krušnohoří vůbec, a najed-
nou jsem se ocitl za humny uprostřed horských luk a pas-
tvin. Napojil jsem se na Naučnou stezku Horní Blatná –
Vlčí jámy, minul jsem Černé jezírko i vyústění štoly Vavři-
nec, a pozvolna jsem stoupal až k místu, kde cestu přetíná
ojedinělá technická památka – Blatenský příkop. Jedná se
o vodní kanál, jehož výstavba byla podle plánů Stephana
Lenka zahájena v roce 1540 a dokončena o 4 roky později.
Blatenský příkop začínal asi 2 km západně od Božího
Daru, vedl přes Myslivny, Rýžovnu, Bludnou do Horní
Blatné a ústil do Blatenského potoka. Tento téměř 12 km
dlouhý a až 2 metry široký kanál sváděl vodu z rašeliniš

a potoka Černá a zásoboval tak touto vodou báňské a hut-
ní provozy, která byla nezbytná k jejich činnosti. Abych se
o této technické památce dozvěděl něco více a udělal si ob-
rázek o tom, jak to všechno kdysi fungovalo, tak jsem z pů-
vodní naučné stezky odbočil na Naučnou stezku Blatenský
příkop a pokračoval jsem po ní asi 2,5 km až na hranici
lesa a horské louky, odkud jsem neznačenou cestou došel

Hornické městečko v srdci Krušných hor

Rozhledna na Blatenském vrchu

až na rozcestí Bludná,
situovaného na silnici
Horní Blatná – Boží
Dar. Zde mě čekal
krátký úsek po této
silnici, po které jsem
došel na rozcestí Pod
Blatenským vrchem,
ze kterého to bylo již
jen 20 minut chůze
k vrcholu Blatenského
vrchu (1.043 m.n.m.).
Na vrcholu stojí 21
metrů vysoká kamen-
ná rozhledna, kterou
zde v roce 1913 posta-
vil hornoblatenský
Spolek pro zimní spor-
ty podle projektu chebského architekta Karla Mattusche.
Rozhledna se původně jmenovala „Zitina vyhlídka“ na po-
čest poslední rakouské císařovny a české královny Zity
Bourbonsko-Parmské. Součástí areálu byl také hotel s re-
staurací a tanečním sálem, tyto objekty však byly po
2. světové válce zbourány. Výhled z kryté vyhlídkové ploši-
ny ve výšce 18 metrů je částečně omezen vzrostlými stro-
my, přesto lze spatřit okolí Horní Blatné, Johanngeorgen-
stadtu a nekonečné lesy na česko-německém pomezí. Z vr-
cholu jsem pokračoval po červené značce a zanedlouho
jsem stanul u Ledové jámy, velmi úzké a 15 metrů hluboké
propadliny, vytvořené hlubinnou těžbou cínové rudy. Jed-
ná se o pozůstatek dolu Jiří, dnes z části zasypaný kameny
uvolněnými ze stěn. Podle historických pramenů důl dosa-
hoval hloubky až 50 metrů. Vzhledem k profilu této průrvy
se zde vytváří teplotní režim s velmi nepatrným oběhem
vzduchu, takže i v letním období se zde uchovává tzv. jes-
kynní led – proto se také jámě říká „ledová“. O něco níž
je další chráně-
ná přírodní pa-
mátka – Vlčí
jáma, lokalita
zvaná podle
původního jmé-
na dolu Wolf-
gang. Tato pro-
padlina ukazu-
je zbytky sta-
rých zřícených
chodeb a ko-
mor, je přes
120 metrů dlouhá, široká asi 14 metrů a hluboká až
25 metrů. Důl Wolfgang byl jedním z největších dolů Hor-
noblatenského revíru – dosáhl hloubky až 85 metrů, což
byl na tu dobu značný rozměr. Po prohlídce obou přírod-
ních památek jsem pokračoval dále směrem k Horní Blat-
né, kde jsem výlet zakončil v Restauraci Faustův dvůr. Ten
je pojmenován po nejznámějším rodákovi z Horní Blatné –
páterovi Adalbertovi Hahnovi (1750-1825). Duchovní a li-
dový léčitel měl neobyčejné schopnosti, podle lidového po-
dání měl i čarodějnické sklony. A tak se mu říkalo Faust
Krušných hor … ☺

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Vlčí jáma
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 LÉKAŘ A VY • Zázrak jménem antibiotikum jsme zničili, nový asi nebude

Než přišla éra rakoviny a kardiovaskulárních
chorob, umírali jsme hlavně na infekce. Tyfus,

morové rány, tuberkulóza... Penicilin a další antibiotika
vše změnily. Jenže jsme je začali polykat jako bonbóny
na všechno, ládovali jsme je do chovných zvířat, do rostlin
a tím do celého potravinového řetězce. Učenlivé bakterie
se přizpůsobily a Světová zdravotnická organizace varuje,
že do roku 2050 mohou být infekce způsobené superodol-
nými bakteriemi opět nejčastější příčinou úmrtí. A nebu-
dou to žádné vzácné exotické choroby, ale dnes běžně léči-
telné záněty plic, močových cest, nitrobřišní záněty nebo
záněty mozku. Lidstvo jistě nevymře, byli jsme i před érou
antibiotik (dál ATB), ale ve chvíli, kdy sir Fleming uvedl
na trh penicilin, jsme si mysleli, že jsme nad infekcemi zví-
tězili. Te� se ta arogance obrací proti nám. Do fáze, kdy
jsou ATB neúčinná na bakterie, jsme se dostali z mnoha
důvodů. Předepisují se zbytečně často, někdy pro diagnos-
tické rozpaky, někdy preventivně, někdy je pacienti nato-
lik tvrdošíjně vyžadují, že je prostě dostanou, někdy jsou
poddávkována, někdy neúčinkují generika stejně jako ori-
ginální ATB, pacienti je neberou správně, nedoberou celou
potřebnou dávku... Ale hlavně, pokud by byla podávána
všechna ATB v lidské medicíně správně, bylo by to jen 20%
všech spotřebovaných ATB. Dalších 80% jich je totiž pou-
žíváno celosvětově v zemědělské sféře jako růstové fakto-
ry. Tento postup je sice v EU a České republice od roku
2006 zakázán, používají se jen pro léčebné účely, ale spo-
třeba ATB v zemědělství roste v rozvojových zemích, ale
i v Číně, Indii, Rusku, Brazílii... U nás se jateční maso
kontroluje a na stůl by se maso s obsahem ATB dostat ne-
mělo. Problém mohou být miniaturní dávky ve vodě, které
provokují bakterie, aby si aktivovaly geny, které v sobě
nesou mnoho milionů let a stávají se tak odolnějšími. Bak-
terie nejsou žádný složitý organismus, byly na zemi už
před asi 4 miliardami let a jsou nejrozšířenější skupinou
živých organismů na světě. Celkově jich na zemi žije
asi 550 miliard tun, zatímco lidstvo dohromady váží asi
316 milionů tun. Ve gramu půdy jich je asi 40 milionů,
v litru vody miliarda, v těle jich máme asi 10x víc než všech
našich buněk. Bakterie spolu komunikují elektrochemic-
kými signály a v přírodě mají až neuvěřitelné schopnosti.
Některé žijí ve vodách jaderných reaktorů a jsou odolné
proti obřím dávkám radiace, některé vytvářejí dlouhá
vlákna schopná vyrábět elektrický proud. Podařilo se roz-
mrazit bakterie 250 milionů let staré a ony obživly, nebo

hibernaci jim umožňují speciální enzymy. Některé mohou
dokonce samoopravovat svoji poškozenou DNA. Bakterie
neprovokují jen minidávky ATB, ale i desinfekční pro-
středky. Sterilní domácnost přitom není zdravá zejména
pro malé děti, protože kontakt s přirozeným prostředím
potřebují ke správnému vývoji svého imunitního systému.
Vytvoření odolnosti je u různých bakterií různě rychlé, ale
může se stát, že po zavedení nového ATB na trh, (a jeho
vývoj trvá i 5-10 let) se objeví odolné kmeny během jedno-
ho roku. Rozdíl je i v různých státech. Severské státy mají
resistenci velmi nízkou, a tak si vystačí s klasickými ATB
a norští studenti medicíny, když se vracejí od nás domů,
potřebují potvrzení, zda nejsou kolonizováni resistentními
bakteriemi. Norové mají v tomto směru aktivní politiku,
naopak v rámci EU je nejhorší situace v Řecku, Itálii nebo

Španělsku. Například ATB jsou v Řecku volně prodejná
v lékárně. V Asii je zase hlavním problémem vypouštění
odpadních vod z nemocnic přímo do kanalizace. Stovky řek
po celém světě jsou kontaminovány ATB a umožňují bak-
teriím vytvářet odolnost. ATB dál putují do moře a rybím
masem zpět do potravního řetězce. Udává se, že jakmile
překoná bakteriální odolnost 20%, už s tím mnoho neudě-
láme a jen se dál šíří. Je-li tedy úroveň odolnosti nízká,
měli bychom udělat všechno pro to, aby to tak zůstalo.
V České republice mají některé bakterie odolnost asi 50%,
v Řecku až 90%! Přitom na epidemie odolnými bakteriemi
se nemáme jak připravit, maximálně se můžeme snažit po-
silovat svůj imunitní systém zdravým způsobem života.
Šíření bakterií navíc napomáhá cestování, globalizace
nebo migrace. Lékaři se nejvíc bojí nové odolné tuberkuló-
zy, která by v případě pandemie mohla být novou morovou
ranou. Nahrává tomu stále častější migrace velkého množ-
ství lidí.  Zatímco většina mikroorganismů šířením slábne,
u odolné TBC je to naopak. Výjimečná je i v tom, že mezi
nemocnými jsou hlavně mladí lidé. Onemocnění se šíří
vzduchem a zavřít statisíce lidí do karantény by šlo jen
těžko…Při léčbě ATB není záchranou ani používání pro-
spěšných živých bakterií – probiotik. ATB samozřejmě ne-
rozlišuje, na jakém místě má účinkovat a vybije i potřebné
bakterie našeho střevního mikrobiomu. Zdálo by se tak, že
podáním laktobacilů by se mohla situace zachránit.
Ale protože naše osídlení střev je u každého jiné, mohla by
se stát i opačná situace, že by osídlení střeva do normálu
mohlo probiotikum komplikovat. Přitom náš střevní mik-
robiom, jak se zdá, ovlivňuje i naše chutě, obezitu, nálady,
vznik cukrovky, civilizačních chorob… Ani očkování neza-
chrání všechno. Očkuje se hlavně proti smrtelným virovým
chorobám, méně proti bakteriálním. V 90. letech v USA
zavedli plošné očkování proti Haemophilus influenzae typu
B, což je nebezpečná bakterie, která vyvolává těžké menin-
gitidy a epiglotitidy dětí. Počet nemocí neskutečně klesl,
ale pomalu se začínají objevovat stejné infekce způsobené
typy A a F. Proto je třeba, aby mělo lidstvo pokoru a uvě-
domilo si, že i když jsou bakterie naprosto jednoduché or-
ganismy bez centrální nervové soustavy, jsou pořád jeden
nebo dva kroky před námi. Neměli bychom se chovat, jako
že jsme na vrcholu vývojového řetězce a příroda je zlatá
rybka, která nám splní každé přání. Už jednou se o to po-
kusila, ale možná to nebyl dobrý manažerský počin.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo.
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Dožínky 2019
Obecnické dožínky, které se konaly 17. srpna 2019,

měly klasický průběh. Domlouvání, práce, domlouvání,
práce, přemlouvání, práce, a tak dále... Najednou je to
tady. Před obchodem se scházejí krojovaní i nekrojovaní
pacholci, selky, děvečky, čeledíni, sedláci, sekáči, mlatci,
hasiči i sám velitel Obecnické policie, průvodce našich akcí
pan Kecal a spousta dalších, kteří se přišli poučit nebo jen
podívat. Kapela Pepíka Janouška je známá nejenom u nás,
ale v celém podbrdském kraji, a když vyhrává, jde to od
srdce k srdci. Průvod vyrazil na pole ke hřbitovu, kde na-
staly ty pravé žně. Kosy svištěly, zvonily, lámaly se, děveč-
ky vázaly, stavěly, uhýbaly před kosou, poučeny jedním
místním vjeršem: „Sekal děda kosou, trávu třpytící se ro-
sou stíral nohou bosou, sekal děda kosou. Jeho nohy, kde
jsou?“  Poté přijíždí hospodář s hospodyní a s občerstve-
ním. Na poli se pracuje, pije a tančí. Ale to už ve statku
čekají, obilí je naloženo na voze, věnec upleten. Coby dup
stojí před vraty statku mládenec s dívkou a s věncem,
za sebou celý průvod čeledi. Věnec je předán, Kecal pronese
řeč překrásnou a hospodář s hospodyní zvou všechny
do statku na oslavu zdárných žní. Ve statku už vyhrává
muzika a začíná předvádění. Obilí mlátíme cepy s naší
obecnickou říkankou: „Buchy buchy, kdo je hluchý, ten
neslyší klepy klepy, ten neslyší cepy, cepy“. Vymlácené obilí
se čistilo v mlýnku. Poté hospodář Pepa Karas spustil mlá-
tičku na obilí s presem na slámu. Výklad by si rádi poslech-
li všichni ještě jednou, je tam hrozný rachot. Mlynářský
mládenec Kuba předvádí mletí obilí na kamenném mlýnku.
Vysvětluje, jaké mouky se na něm dají umlít a prosít. V ji-
ném koutě statku dívky zralé předvádějí, jak se odstře�uje

mléko, tluče máslo, dávají ochutnat domácí tvaroh, sýry,
škvarečky, sádlo…. A poté už se děti vozí na koňském voze
i na vozíku, dospělí tančí, zpívají, obecničtí policajti zatý-
kají, pivo teče, pokuty padají, panáky se platí o sto dvacet,
muzikanti řádí, stoly padají, lidi padají, prostě na obecnic-
kých dožínkách je veselo až do úplného uveselení. bs
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Divadelní hra: PIVO
Který chlap by neměl rád pivo. Já ano, proto když mi náš

obecničák a někdejší člen našeho souboru Skalka Jakub
Koudela zavolal, že by mohli s kolegou Jirkou Krausem
u nás v hospodě zahrát divadelní hru s názvem Pivo,
nadchl jsem se. Autor Miro Gavran, který je jedním z nej-
hranějších chorvatských dramatiků doma i v zahraničí,
napsal hru o tom, jak dva muži, otec a syn, hledají pravdu
o svém životě na dně pivní láhve. Příběh autenticky vy-
kresluje komplikovaný vztah dvou mužů, bez patosu,
s úsměvným nadhledem a s pivem v ruce. Hru přeložil
Jaroslav Otčenášek a režisérka a scénografka Hana Mar-
vanová odvedla skutečně skvělou a užasnou práci. Já tomu
říkám, že v jednoduchosti je krása. Plakáty byly rozvěše-
ny, pozvánka proběhla na obecních stránkách a já čekal,
jak zareaguje na takovou výzvu divadlachtivé obecenstvo
podbrdského kraje. Nezklamali. Sál ve Staročeské se zapl-
nil do poslední židle. Doufám, že dobrovolné vstupné vyjá-
dřilo nakonec, co nadšení a spokojení diváci a divačky cíti-
li, a jak prožívali všechny ty syrové i dojemné, drsné i las-
kavé, scény ze života, skoro bych řekl nás všech. Myslím,
že každý se alespoň v části hry našel. Jirka a Jakub hráli

své role tak úžasně, že někteří diváci se nesmáli, ale řvali
smíchy. A naopak, chvílemi se potichu hrabali ve svém ni-
tru. Moc děkujeme za krásný zážitek paní režisérce Hance
a neuvěřitelným Jirkovi Krausovi a Jakubovi Koudelovi.

Tak snad někdy příště. bs
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

START SEZÓNY 2019/20, PODĚKOVÁNÍ

Ahoj Všem,
pořádně ostrý start do Nové sezóny čeká na naše tři týmy
„A“, „B“ a „C“. Ty se všechny představí v domácím pro-
středí již 28. 9. 2019.  „A“ tým bude hostit jednoho z favo-
ritů KS1A - STC Slaný, v čele s Lubošem Vorlíčkem, který
si zahrál i extraligu! Bude jistě na co koukat. „B“ tým
v KS2A přivítá Hořovice „B“ vedené Pepou Růžičkou, hrá-
čem, jenž působil několik let v zahraničí. Nakonec tradič-
ně třaskavé derby s Čenkovem čeká na náš „C“ tým
v okresním přeboru. O týden později zahájí sezónu i náš
„D“ tým! Držte nám všichni palce a přij�te nás podpořit.

PODĚKOVÁNÍ

Te� už nezbývá nic jiného než vkročit do sezóny tou správ-
nou nohou a příkladně reprezentovat obec Obecnice☺

Pozvánka na zápasy Slavoje do tělocvičny ZŠ

„A“ – Krajská soutěž 1.třídy sk. A
28. 9. 2019 od 17.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice „A“ – STC Slaný „A“

„B“ – Krajská soutěž 2. třídy sk. A
28. 9. 2019 od 13.30 hod.
TJ Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Hořovice „B“

„C“  – Okresní přebor
28. 9. 2019 od 9.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice „C“ – TJ Spartak Čenkov „B“
12. 10. 2019 od 9.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice „C“ – SK Klučenice „A“
12.10.2019 od 13.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice „C“ – SK Chraštice „A“

„D“ – Regionální přebor 2. třídy
5. 10. 2019 od 9.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice „D“ – Sokol Voznice „B“

Zdeněk Petráň

Postupem našeho Áčka
do KS1A vznikla naše-
mu oddílu povinnost
mít v herně sprchy.
Proto bych tímto rád
poděkoval obci Obec-
nice, která finančně
zajistila vybudování
sprch v tělocvičně. Další poděkování patří tentokrát Sla-
voji, který nám zajistil nákup nových sítěk, počítadel atd.

TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ

Dne 25. srpna 2019 pořádala Stará garda
TJ Slavoj Obecnice 10. ročník turnaje
starých gard v malé na kopané.

Výsledky:
Slavoj Obecnice – Sokol Drahlín 2 : 5
Slavoj Obecnice – TJ Zaječov 6 : 2
Sokol Drahlí – TJ Zaječov 13 : 4

Pořadí: 1.  Sokol Drahlín
2.  Slavoj Obecnice
3.  TJ Zaječov

Nejstarší hráč turnaje byl Josef Hejduk a nejlepší střelec
Karel Štefány, oba ze Sokola Drahlín. Gratulujeme!

Vítězné mužstvo Sokol Drahlín

Mužstvo Slavoj Obecnice

Mužstvo TJ Zaječov
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Soustředění mládeže

Ve dnech 12. – 16. 8. 2019 jsme pro naše mládežníky při-
pravili fotbalové soustředění v RZ Radost nedaleko Blatné.
Cílem bylo nabrat fyzickou kondici a hlavně utužit partu
napříč všemi kategoriemi, což si troufnu tvrdit, že se po-
vedlo. Budíček byl v 7 ráno a v 7.30 následoval ranní vý-
běh do lesa. Musím přiznat, že i nám trenérům se moc ne-
chtělo, ale vše jsme absolvovali s dětmi. Po výběhu proběh-
la zasloužená snídaně. První tréninková jednotka začínala
v 10 hodin na místním umělém trávníku. Vždy byla zamě-
řena na silový a koordinačně-rychlostní trénink, což bor-
cům moc nechutnalo. Po obědě bylo polední volno, které
skončilo v 15.30, kdy začínala druhá tréninková jednotka.
Ta byla vyloženě herní, kde jsme se rozdělili do družstev
a mastili fotbal. V 18.30 čekala na borce večeře a po ní ná-
sledovaly hry u táborového ohně, nebo společné sledování
fotbalu u TV. Ve 22 hodin končil den večerkou a tolik vy-
touženým spánkem.
Všem zúčastněným děkuji za krásně strávený týden a vě-
řím, že nabrané herní dovednosti naši borci využijí v ná-
sledující sezóně 2019/2020.

(dokončení ze str. 12)

Fotostřípky z turnaje starých gard

Přehled vítězů turnaje starých gard
v malé kopané „O pohár starosty Obecnice“
2010 SK Tochovice
2011 Sokol Drahlín
2012 Slavoj Obecnice
2013 Slavoj Obecnice
2014 Sokol Drahlín
2015 Slavoj Obecnice
2016 CJ Izolace
2017 Slavoj Obecnice
2018 Sokol Drahlín

(pokračování na str. 14)
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Junior Cup Obecnice 2019

Dne 24. 8. se na obecnickém hřišti uskutečnil VI. ročník
turnaje mládeže. Letos se jednalo o 3. turnaje a to o turnaj
předpřípravek, mladších přípravek a mladších žáků. V kaž-
dém turnaji si to mezi sebou rozdalo 6 družstev, které hrá-
ly systémem "každý s každým". U předpřípravek se výsled-
ky nepsaly a všichni borci skončili na 1. místě. Letošní
ročník se podařil po všech stránkách. Hrálo se za krásné-
ho počasí, viděli jsme nádherné výkony a hlavně se nikdo
nezranil. V neposlední řadě mám radost z našich domácích
družstev, které se prezentovaly pěknou hrou, která přines-
la výsledky. ☺

Předpřípravky
1.FK Příbram 1
1.FK Příbram 2
TJ Ligmet Milín 1
TJ Ligmet Milín 2
Podlesí/Bohutín
TJ Slavoj Obecnice

Mladší přípravky
1. TJ Slavoj Obecnice 41:15 13 bodů
2. MFK Dobříš 30:10 11 bodů
3. FC Mirovice 29:20 10 bodů
4. TJ Ligmet Milín 16:26 3 body
5. SK Spartak Příbram 10:30 3 body
6. Bohutín/Podlesí 12:37 3 body

Mladší žáci
1. TJ Slavoj Obecnice 8:0 15 bodů
2. SK Spartak Příbram 11:1 12 bodů
3. TJ Sokol Pičín 3:5 5 bodů
4. FC Mirovice 3:10 5 bodů
5. Bohutín/Podlesí 1:3 3 body
6. TJ Ligmet Milín 1:8 1 bod

Závěrem chci poděkovat partnerům a sponzorům, kteří
nám s turnajem pomohli občerstvením a nákupem cen.
• obci Obecnice
• OFS Příbram
• firmě Very goodies
V neposlední řadě děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomohli k zabezpečení a organizaci turnaje.

(dokončení ze str. 13)

(pokračování na str. 15)
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Mladší přípravka

8. 9. 2019
TJ Slavoj Obecnice – SK Spartak Příbram 8:13
branky: Vavroušek 6, Kočárková 2
Hrubec - Musil, Vavroušek, Kočárková, Kinterová, Anýžo-
vá, Wischin
Naši nejmenší fotbalisté a fotbalistky podali proti Spar-
taku bojovný výkon. Soupeř přijel s jedenácti dětmi a nás
bylo, bohužel, jen sedm a to se projevilo ke konci zápasu,
kdy naše hvězdičky už neměly sílu. Přesto bylo na co kou-
kat a pyšní rodiče neustále děti hnali do útoku. Velkou
pochvalu zaslouží všichni zúčastnění, přesto vypíchnu
Honzíka Musila a Má
u Vavrouška, kteří odehráli celé
utkání bez střídání. K tomu Má
a přidal šest nádherných
branek.

Mladší žáci

5. 9. 2019
SK Březnice 1918 – TJ Slavoj Obecnice 15:0 (9:0)
Hrubec - Karas, Franta, Linhart, Soukup M., Soukup Z.,
Srch R., Šrámek, Švehla, Vohradský
Nepovedené utkání, kde naši kluci byli "líní" na krok a po
zásluze dostali naloženo.

Starší žáci

25. 8. 2019
MFK Dobříš "B" – Drahlín/Obecnice 1:4 (1:1)
branky: Matějka 2, Strniště 2
Kupči - Polák, Matějka, Míka, Kočárek - Kadlec, Locker,
Procházka, Krejčí - Strniště - Rišian
střídali: Linhart, Doubek
První mistrovské utkání našeho sdruženého družstva
starších žáků jsme sehráli na krásném dobříšském pažitu.
Hrálo se za tropického počasí, které ubíralo strašně moc
sil . Nicméně to naši borci zvládli na jedničku. Od prvotní-
ho hvizdu jsme měli více ze hry. Občas jsme zbytečně drbali
míč na středu hřiště, ale když jsme hráli přes Vojtu Kadle-
ce na pravé straně, bylo na co koukat. Po jeho výborném
driblingu padla první branka, kde Vojta propasíroval míč
přes domácího gólmana a Jenda Strniště ho pouze doklepl
do prázdné kasy. Po hříchu se nám více gólových příleži-
tostí v první půli nepodařilo vytvořit. Soupeř po jediném
nebezpečném útoku dokázal skóre do přestávky srovnat.
Do druhého dějství jsme poslali Jon�u Matějku na hrot
a tento tah se nám vyplatil. Jon�a dvě branky dal a na jed-
nu přihrál Jendovi Strništěmu. A to jich mohlo být jednou
tolik, vi� Jon�o ☺. Kluky chci za výkon pochválit, nicmé-
ně nás čeká ještě hodně práce. Chci vyzdvihnout výborný
výkon Vojty Kadlece, který z dobříšských borců dělal slepé
koně a Práci Jon�i Matějky při hecování týmu na hřišti,
kde se ukázal jako správný kapitán
1. 9. 2019
Podlesí/Bohutín – Drahlín/Obecnice 1:4 (0:3)
branky: Matějka 3, Kupči
Rišian - Doubek, Kupči, Míka, Kočárek - Kadlec, Locker,
Procházka, Polák - Matějka - Franta
střídali: Linhart, Krejčí, Karas, Vohradský
V poslední den prázdnin jsme přijeli na hřiště nedalekého
Podlesí. Opět se hrálo za tropického počasí a kluci zaslouží
velký obdiv, jakým způsobem to zvládli. Otěže utkání jsme
drželi pevně v rukou, kde jsme domácí do mnoho příleži-
tostí nepustili. Naopak my jsme měli brankových příleži-
tostí na dvě utkání ☺. Opět vynikaly individuality Jon�i
Matějky a Vojty Kadlece, kterých bylo plné hřiště a každá

jejich útočná akce byla cítit gólem. Klukům k výhře gratu-
luji a doufám, že budou naše výkony gradovat.
8. 9. 2019
Drahlín/Obecnice – TJ Sokol Daleké Dušniky 27:0

(14:0)
branky: Matějka 11, Strniště 4, Štamberk 4, Locker 2,
Kočárek 2, Procházka 2, Míka, Doubek
Rišian - Doubek, Locker, Míka, Kočárek - Strniště, Štam-
berk, Procházka, Polák - Matějka - Linhart
K utkání mohu napsat, že spadalo do kolonky "tréninkové".
Hráči soupeře byli mladší a slabší, což se na hřišti muselo
projevit. Hrálo se pouze na jednu branku a bylo jen otáz-
kou, kolik bude konečné skóre. Více komentáře netřeba.

Dorost

7. 9. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Jesenice 3:2 (0:1)
branky: Krátký, Roušal M., Roušal P.
Milis - Locker, Matějka, Polák J., Zapletal - Krátký -
Roušal P., Roušal M., Prokeš, Ježek - Polák D.
střídali: Štamberk, Janák
První utkání našeho dorosteneckého družstva se muselo
líbit. Hrálo se ve velkém tempu a nasazení. Stálo proti
nám vyspělé družstvo z Jesenice, které bylo v průměru
o dva roky starší, přesto naši borci předváděli výborný se-
bevědomý fotbal. V první půli jsme měli trošku smůlu.
Obdrželi jsme branku ze standardní situace, kde jsme špat-
ně nabrali soupeře ve vápně. Naopak my jsme ze tří vylo-
žených šancí skórovat nedokázali. Do druhé půle jsme šli
s tím, že vytvoříme ještě větší tlak na hráče s míčem a bu-
deme se nutit do zakončení. Výborně hrající David Polák
byl ve vápně faulován a Honza Krátký srovnal skóre z po-
kutového kopu. Náš tlak neustával a po rohovém kopu za-
hraném na krátko, přišel centr do pokutového území
na Tondu Lockera, kterého ještě vychytal brankář hostů,
nicméně na dorážku Máry Roušala neměl šanci reagovat.
Hosté srovnali z volného přímého kopu po našem zbyteč-
ném faulu. Hráč soupeře ostřelil ze� a rozvlnil naši sí
.
To nás nevyvedlo z míry a za pár minut jsme se opět dostali
do vedení po individuální akci Páti Roušala na pravém kří-
dle. Pá
a přešel přes dva hráče a chtěl nacentrovat před
bránu. Míč, k překvapení všech, se štěstím zapadl do zadní
šibenice. Závěr zápasu jsme si pohlídali a po závěrečném
hvizdu jsme mohli slavit zasloužené vítězství. Všichni klu-
ci zaslouží obrovskou pochvalu za perfektní výkon, který
přiváděl všechny fanoušky do varu.

Muži

8. 9. 2019
FK Obořiště 1920 – TJ Slavoj Obecnice 1:2 (1:2)
branky: Kocanda, Dobák
Dieneš - Kratochvíl, Houžvička, Dobák, Uzel - Ježek, Hej-
nic, Krátký, Polák J. - Kocanda, Šefl
střídali: Soukup, Prokeš, Polák D.
Výborně odehrané utkání, kde bych vytkl pouze řešení
ve finální fázi. Hrálo se na těžkém terénu, který nám dělal
obrovské problémy. Míč nepředvídatelně odskakoval, což se
projevilo v proměňování brankových příležitostí...a že jich
bylo. Soupeře jsme jasně přehrávali, hlavně díky rychlosti
našich dorostenců, kteří hru výrazně oživili. Věřím, že
v příštím utkání budeme mít více klidu v zakončení a vy-
hrajeme vyšším rozdílem

David Musil, trenér mládeže
místopředseda TJ Slavoj Obecnice
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Umělecká skupina Česká duše

Představení :

Charlotta Garrigue Masaryková
Američanka, která se stala Češkou

Komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice
Masarykových, provázený lidovými českými, moravskými
a slovenskými písněmi a živou hudbou

Charlotta Garrigue se provdala

za Tomáše Masaryka roku 1878

a po celý jejich život sdíleli v lásce

dobré i zlé. Jejich velká rodina

pro ni byla nejpřednější, ale účastnila

se i veřejného života, který ji postavil

před mnohé těžkosti, ba i tragedie,

jež nesla s velkou statečností.

Pořad připomíná ženu, na kterou se

jako na českou vlastenku zapomíná.

Účinkuj í :

Marie Neudorflová – režie, příběhy, průvodní text

Eva Novotná – dopisy Charlotty

Jana Zdráhalová – dopisy Alice

Robert Střihavka, viola, člen symfonického orchestru Národního divadla

Tomáš Kolařík, housle, člen symfonického orchestru Národního divadla

Leoš Valigurský, kytara

Jaroslava Kretschmerová, Klára Zezulová, Věra Matulíková, zpěv

Představení se koná: Obecnice, Staročeská hospoda

pátek 25. října 2019 v 18.00 hodin

Pořadate lé :  Bohumil Svoboda, Pavel Štamberk, Milan Štamberk,


