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Dovedete si představit, jak je složité napsat úvodník
po tolika letech psaní, abych vás čtenáře neurazil, abych
vás trochu pobavil. Dneska o tom dumám ještě víc než
jindy. S nostalgickou podzimní náladou jsem se zastavil
na pivku. Trochu jsem se v hospůdce zdržel u vyprávění
o mladistvých lumpárnách. Myslel jsem si, že psaní úvodníku zvládnu až přijdu domů. Nevím, jak se to povede,
tož si přečtěte po mnoha letech úvodníček alkoholický.
Každý máme slabší chvilku, někteří z nás neodolají volání alkoholu a poté stavy, ve kterých se nacházíme, si raději nepřipomínáme. Nebo naopak při setkáních s přáteli
je ve veselých chvilkách vyprávíme jako úžasné zážitky.
Například při našem trampování. Mnozí z vás asi cítí, že
to naše vandrování je exotická zábava, která hraničící
s hazardem. Viz divoká příroda, zima, divoká zvířata,
strašidla, brabenci, policajti, drony a další nebezpečí. Ale
z druhé strany hlavně překrásná příroda, zajímavé zážitky a pocit soužití s tím vším okolo vás. Při setkání, na
kterých se vypráví humorné příhody, si stejně vždycky
vzpomenete na příhody spojené s hospodou a alkoholem.
Alespoň já mám takovou životní zkušenost, protože ka-

marádi mi vždy říkají: „Ty jsi prošel v životě takových
krásných míst naší republiky, a když se potkáme tak vyprávíš jen to, co jste kde provedli, když jste seděli v hospodě nebo jste šli z hospody.“ Pokaždé se chvilku zarazím,
popřemýšlím a povídám: „Máš pravdu, člověk vnímá krásu přírody a neuvědomuje si, jak je krásná a poučná, že jej
tak ovlivňuje. To, že alkohol jej ovlivňuje úplně jinak,
to vlastně vůbec nevnímá.“ Proto nikdy nevyprávíme, jak
je v přírodě krásně a jaké pocity v nás ta krása zanechává. Ale zase z druhé strany při cestách z hospůdek, pokud
se to úplně nepřežene, je legrace. I přes ty následky, o kterých se možná dočtete na jiném místě zpravodaje. Dost
bylo alkoholu, na našich Brdech se probíjí podzim, vřesy
rozsvítily plochu fialovou barvou. Všude září stromy barevnými odstíny, vnímejte tu podzimní nádheru, než nám
ji vítr odnese. Přijměte omluvu za mou podzimní nostalgickou náladu a vy přátelé z mokré čtvrti, pijte s rozmyslem. Aby vás doma miláček nemusel kárat: „Když jsem
ti říkala, že mám ráda pestrý podzim, nemyslela jsem tím,
že se budeš vracet z hospody takhle zmalovanej!”
bs

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
Zimní údržba komunikací

Vodní hospodářství

Přiblížilo se nám opět zimní období a s tím spojená sněhová nadílka. Obracím se proto, jako každým rokem,
na vás řidiče a majitele osobních ale i dodávkových vozů.
Proto, aby bylo možné bez problémů provádět zimní údržbu našich komunikací (protahování a posyp) je důležité,
aby po našich cestách bylo dostatek místa pro průjezd techniky, která zimní údržbu zajišuje. Žádám Vás proto, aby
jste se svými vozidly parkovali mimo vozovku a pokud to
jinak nejde, aby jste zachovali pro průjezd techniky jízdní
pruh o min. šíři 3 metry. Vyvarujete se tak možného poškození vozidla radlicí, nebo pod sněhem nejsou vidět různé
překážky, které mohou sněhovou radlici odstrčit a nasměrovat na vaše vozidlo. Pokud už budete parkovat na ulici
mimo svůj pozemek, je též nutné, aby vozidla stála po jedné straně ulice a nikoli po obou stranách. Dodržením těchto pravidel přispějete k tomu, že komunikace budou včas
a kvalitně uklizeny. V opačném případě se může stát, že silnice zůstane neošetřena a vyvolá to další problémy.

Dlouho trvající srážkový deficit se již podepsal i na našich zdrojích vody. Citelné je to zejména u RD napojených
na vodojem Třemošná, kde je v současné době vyšší odběr
než je přítok vody do vodojemu. To způsobuje výpadky
v dodávce pitné vody do domácností. Tyto problémy se
snažíme řešit různými opatřeními. Část obce , která je napájena z tohoto vodojemu, přepínáme na druhý vodojem.
(pokračování na str. 2)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Omluva

(dokončení ze str. 1)

V minulém čísle Obecnického zpravodaje - Vítání
občánků - došlo k chybnému uvedení jmen, a proto
se omlouvám rodičům i Amálce Novotné a Elišce
Houžvičkové.

To sebou však přináší další problémy. A už to je snížení
tlaku v potrubí či následné ubývání vody v tomto vodojemu. Tímto způsobem lze ale napájet pouze omezenou část
obce, nebo výtlak vody dosahuje pouze tak k Hlinovce.
Musíme též přistupovat k omezování dodávky pitné vody
tím, že jsou průběžně uzavírány některé části. Jako kompenzace je u bytovky č.p. 288 a 289 umístěna mobilní nádrž s pitnou vodou. Žádám Vás proto o maximální šetření s vodou, a to nejenom u RD napojených na vodojem
Třemošná, ale i u vodojemu Panské lesy.

Děkuji za pochopení.

Kateřina Stejskalová

Odpadové hospodářství
Jak jste si asi všimli, tak se v Obecnici u prodejny COOP
u tříděného odpadu a v Oseči u bývalé prodejny objevily
nové nádoby. Jedná se o nádoby na rostlinný olej. A jak
sem olej ukládat? Olej nalejete do PET lahví a ty pak vložíte uzavřené do této nádoby. Specializovaná firma pak 1x
měsíčně olej odveze k dalšímu zpracování. V souvislosti
s tímto bych Vás rád požádal, aby jste do nádob nevhazovali jiný odpad , který sem nepatří. Bohužel v nádobách se
objevují staré barvy a jiný odpad.
Závěrem bych rád připomněl, že trávu, listí, květiny
apod. již nelze odvážet k ČOV, ale na sběrný dvůr, kde je
pro tento biologický materiál vyhrazen kontejner a byla
pro tyto účely i rozšířena provozní doba sběrného dvora.

Amálie Novotná

Josef Karas, starosta

Veřejná sbírka
Na dobu od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 vyhlásil Obecní úřad Obecnice veřejnou sbírku na pomoc našemu občanovi, kterého postihl požár rodinného domu. Příspěvky
bylo možno vkládat na zvláštní účet zřízený u KB Příbram, nebo v hotovosti do pokladničky na OÚ Obecnice.
Celková vybraná částka byla ve výši 51 029 Kč.

Nevšední zážitek v Obecnici

E

D

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

D

UZÁVĚRKA listopadového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v úterý 12. listopadu 2019

Eliška Houžvičková

E

Pří náhodné návštěvě Vaší obce se nám naskytla příležitost zúčastnit se akce Obecnické dožínky. Nikdy jsme
neměli možnost něco podobného zažít, závidíme Vám,
že máte takového starostu a jeho „partu“, kteří dokáží
něco takového dát do kupy a ještě... jak se mi podařilo
vyzvědět - starosta s rodinou poskytl těm stovkám lidí soukromý prostor. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého z dob
dávno minulých, dostali najíst, napít a měli jsme možnost
s výbornou hudbou a desítkami krojovaných lidiček si
zatancovat... co víc si v tak nádherném prostředí přát.
Bylo to báječné odpoledne. Všem, kteří na uskutečnění
mají podíl, moc děkujeme a přejeme a se daří!
Julie z Podolí
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc je opět za námi, a zde přináším aktuality od vašich
hasičů. I když se již ochladilo z letních teplot na podzimní,
občas hezky vykoukne slunce, které je ještě silné. Jedním
takovým dnem byla neděle 15. září. A jelikož někteří turisté v CHKO jsou neukáznění, tak jsme byli v 11:48 povoláni
k lesnímu požáru. Byl hlášen požár hrabanky a pařezu.
Naštěstí ihned po ohlášení výjezdu jsme byli staženi zpět
na základnu, že událost je již vyřešena.
Další velice podobná událost se stala v sobotu 21. září.
To jsme byli povoláni k nedohašenému ohništi u vodní nádrže Pilská. Jak bývá zvykem, tak toto ohniště bylo sice
na hezké vyhlídce, ale hodně špatně dostupné. Naštěstí
máme šikovné řidiče, kteří dokáží dojet co nejblíže. Ohniště bylo vydatně pokropeno a my jsme mohli s klidným svědomím vyrazit zpět na základnu.
Vypadá to, že spousta turistů se již naučila správně používat CHKO, za což jsme rádi. V době, kdy vychází tento
zpravodaj, jsou už velice mlhavé dny, tak si pro jistotu připomeneme, jak by se měli motoristé chovat. Jízda v mlze,
stejně jako jízda v noci, má svá specifika a je třeba se podmínkám vždy přizpůsobit, a už vyrážíte na cestu v automobilu nebo na motorce. Zapínat mlhovky při sebemenším
oparu je známým nešvarem českých řidičů. Zde jsou rady,
jak se chovat na silnici při snížené viditelnosti a kdy je
zbytečné nebo dokonce nebezpečné mlhová světla zapínat.
Na podzim i v zimě, obzvláš po ránu, není jízda v mlze
nic neobvyklého a je potřeba zhoršeným podmínkám přizpůsobit styl jízdy i ovládání automobilu či motocyklu.
V husté mlze často vidíte jen na pár metrů a je obtížné sledovat zatáčky i vzdálenost vozidla před vámi. Při dodržování jistých pravidel se však řidiči aut i motorek mohou
vyhnout nebezpečným situacím.
Jízda v mlze v autě
Přizpůsobení rychlosti
I když silnici znáte do nejmenšího detailu, zpomalte na takovou rychlost, abyste byli schopni zastavit na místě, na které
v daném okamžiku dohlédnete. Kdykoli se před vámi může
objevit nečekaná překážka, a už v podobě špatně osvětleného vozidla, povaleného stromu, zvířete nebo osoby, která
podcenila zákonem stanovené reflexní prvky. Jízda v mlze
obnáší také další nebezpečí v podobě mokré a kluzké vozovky.
Dodržujte tedy bezpečnou vzdálenost za vozidlem vpředu,
i když jedete pomalu. Nedodržování bezpečné vzdálenosti
a rychlosti patří mezi 5 největších nešvarů českých řidičů!
Jízda v mlze při krajnici
Zhoršenou viditelnost v mlze nemáte jen vy, ale také protijedoucí vozidla. Držte se co nejvíce vpravo, zvláště není-li
na vozovce vodorovné značení. Nikdy za husté mlhy nepředjíždějte!
Mlhová světla
Tzv. mlhovky se nacházejí vpředu i vzadu a mnoho řidičů
se stále k jejich použití uchyluje, i když to za dané situace
není třeba. Tato světla jsou velmi ostrá a používáte-li je
pouze za mírně zhoršených podmínek, oslňujete jimi řidiče
za sebou i před sebou. Mlhovky se doporučuje zapnout
za husté mlhy, lijáku nebo sněžení, a to pouze nevidíte-li
zadní světla vozidla před sebou. Nezapomeňte je opět vypnout, jakmile dojedete. Použití dálkových světel v zimě je
kontraproduktivní, nebo se odrážejí od mlhy zpět a způsobí vám ještě větší nepříjemnosti.
Dát o sobě vědět
…a to nejen zapnutými mlhovkami, ale také včasnou signalizací změny směru, brzdění nebo výstražných světel.

Nacházíte-li se na velmi nepřehledném a nebezpečném úseku, například v ostrých zatáčkách na úzké silnici, nesty te se o sobě dát vědět protijedoucím vozidlům klaksonem.
Okolní podněty
Jízda v mlze vyžaduje vaše plné soustředění. Samozřejmostí je nepoužívat při jízdě mobilní telefon nebo navigaci,
ale zvažte také vypnutí hudby. Pokud to počasí dovolí, pootevřete okénko, abyste alespoň slyšeli, co se děje před
vámi i za vámi.
Prevence
Jízda v mlze znamená také zvýšenou kondenzaci vzdušné vlhkosti, což pocítíte i v interiéru vozidla. Okna se vám
začnou mlžit a budete potřebovat samozřejmě i funkční
stěrače a dostatek kapaliny v ostřikovačích. Preventivním
opatřením jsou speciální spreje, které zajistí, že se vlhkost
nebude na skle srážet. Pokud už se tak stane, nasměrujte
vyhřívání nebo ventilaci na přední sklo a za pár chvil máte
po problému. I těch pár okamžiků snížené viditelnosti
může být ovšem kritických a doporučujeme jim předcházet. Třeba už jen tím, že sklo zahřejete ještě před jízdou
v mlze. Před jízdou v mlze také pečlivě očistěte všechna
světla. Budete je potřebovat více než kdy jindy. Kvalitní
pneumatiky jsou úplný základ bezpečné jízdy, který vám
pomůže zkrátit brzdnou dráhu na minimum.
Jízda v mlze na motorce
Rada nad zlato je za mlhy na motorce zkrátka vůbec nevyjíždět. Někdy se ale této situaci nelze vyhnout, zvláš
pokud se hustá mlha drží pouze na malém úseku, o němž
předem netušíte. Motorkáři jsou jako vždy ohroženější než
řidiči aut a pravidla jízdy v mlze by měli dodržovat o to
důsledněji.
Přizpůsobení rychlosti
Stejně jako řidiči automobilů, musí i motorkáři při jízdě
v mlze zpomalit na takovou rychlost, aby byli schopni včas
zareagovat a ubrzdit stroj i na mokré vozovce. Pneumatiky na mokrém povrchu ztrácejí přilnavost a za špatné
viditelnosti jste tak na motorce ohroženi v mnoha ohledech více než řidiči automobilů.
Mlhovky na motorku
Podle zákona smí být motocykl vybaven jedním či dvěma
předními mlhovými světly bílé nebo žluté barvy a jedním
či dvěma zadními mlhovými světly červené barvy. Stejně
jako u automobilů platí nepsané pravidlo ohleduplnosti
vůči ostatním účastníkům provozu a mlhovky byste měli
používat jen je-li to opravdu potřeba.
Předjíždění
I když se může v mlze zdát, že je vozovka dostatečně široká k předjíždění pomalých vozidel, dejte přednost drobnému zdržení před obrovským rizikem. Nikdy nevíte, jak
jsou na tom s viditelností protijedoucí vozidla nebo kolegové motorkáři. A také nezapomínejte, že i vy jste na motorce ještě hůře viditelní než v autě.
Vhodné oblečení
Jak už jsme zmínili, mlha znamená i zvýšenou vlhkost
a nepromokavé oblečení je v takovém počasí nezbytnou
součástí výbavy na motorku.
Dodržováním zásad opatrné jízdy v mlze se vyhnete
největšímu riziku, ovšem stejně důležité je vhodné zimní
obutí, které rozhodně nedoporučujeme podceňovat!
Přeji všem překonání doby mlh bez újmy a potřeby složek
IZS. Přeji Vám hezký dušičkový čas.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Za pokladem po vodě aneb
Ve víru lipenských krás
Letošní školní rok nám začal příjemně. Žáci 2. až 4. třídy se se svými učiteli zúčastnili zotavovacího pobytu v Lesním penzionu Kobylnice v blízkosti přehrady Lipna.
Naše cesta začala v neděli 15. 9. 2019. Zavítali jsme
do města Písek. Prošli jsme se po nejstarším kamenném
mostě v Evropě, navštívili Prácheňské muzeum, poobědvali a pochutnali si na řízkách od našich starostlivých maminek. Poté jsme zavítali na zámek Kratochvíle. Tento zámek
nás okouzlil. Po příjezdu do penzionu jsme se ubytovali
a seznámili s okolím. Proběhlo i rozlosování do námořnických skupin. Každá skupina si navrhla název, erb a vlajku. Takto zněly ohlasy a první dojmy:
„Pokoje byly moc hezké, útulné a byl tam balkón.“ Eliška
„Měli jsme vlastní koupelnu.“ Vanesa
„Patřím do skupiny Námořníci jedou.“ Matěj
Počasí nám po celý týden přálo, a tak se uskutečnily
všechny plánované výlety. Již druhý den pobytu jsme vyzkoušeli jízdu lanovkou ke Stezce korunami stromů a ke
Království lesa. Tam jsme se dostatečně vyřádili.
V úterý jsme se vzdělávali v oblasti historie. Navštívili
jsme Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě a hrad Rožmberk. K večeru jsme se proběhli v lese, postavili pár bunkrů a domečků pro zvířecí přátele.
Následující den jsme se přiučili námořnickým dovednostem. Naučili jsme se vázat námořnické uzly, lovili jsme
ryby do podběráku, zjistili jsme, jak se cítí jednooký či jednonohý pirát. Odpoledne jsme se s větrem v zádech projeli
na parníku po Lipně.
Ve čtvrtek jsme krásnou procházkou došli do Frymburku, kde jsme se svezli přívozem. Zotavovací pobyt se pomalu blížil ke konci a my jsme se těšili domů. Záchranou nám
byla cukrárna a sladká odměna pro všechny. Při stezce

odvahy jsme překonali vlastní strach a všichni jsme úspěšně našli truhlu s pokladem. Na zpáteční cestě jsme zavítali
ještě do Českého Krumlova. Zde jsme se seznámili s Marií
Terezií, Arnem a Mášou, našimi novými medvědími kamarády. Po návštěvě Medvědína jsme se prošli v zámeckých
zahradách.
Domů jsme dorazili spokojení. Nemohli jsme se už
dočkat, až se podělíme o nevšední zážitky s našimi nejbližšími.
Kolektiv pedagogů 1. stupně
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Pro někoho trápení,
pro druhého zážitek divadelní
Na začátku školního roku
jsme opět byli na jednom představení Klubu mladého diváka
v divadle Antonína Dvořáka
v Příbrami. Na Malou scénu
nás pozvali ke konci září 2019.
Představení neslo název Splašené nůžky. Pódium bylo přetvořeno na kadeřnictví se vším všudy, s funkční pevnou
linkou a s kadeřnickým umyvadlem. Na začátku to bylo
jako v obyčejném kadeřnictví. Lidé se chodili ostříhat, kadeřníci umývali vlasy a povídali si se zákazníky. Do toho
hrála na klavír paní Černá, která se chystala na svůj
comeback. V průběhu hry jsme se dozvěděli, že byla paní
Černá zavražděna několika bodnými ranami do krku, a to
kadeřnickými nůžkami. Představení bylo zpracováno humornou formou. Všichni jsme se opravdu pobavili. Po přestávce nastala velká změna, publikum začalo zasahovat
do děje. Ptali jsme se hlavního policisty Pankráce Rosického na různé otázky okolo případu, na které nám odpovídal
a radil se s námi. Přitom jsme si dělali obrázek o tom, kdo
klavíristku zavraždil. Po uzavření případu jsme hlasovali,
kdo paní Černou zabil. Podezřelí byli: kadeřník Tony Řezníček, Barbara Marková a Eda Lorenc. Pro Tonyho hlasovalo 49 diváků. Řezníček to však být nemusel, mohl to být
i někdo z ostatních. Zajímavé bylo, že herci ukončili představení podle rozhodnutí diváků. Pachatele jsme si tedy
určili sami. Už se těšíme na další představení, které se odehraje v úterý 8. října, tentokrát však půjde o vážnější
divadelní hru Maryša.
Žáci 8. třídy

Bezstarostně po Evropě
Letos to bylo poprvé, co jsme se zúčastnili projektu „Evropský den jazyků“. Společně s 9. třídou jsme si vyzkoušeli, jaké je to pracovat v cestovní kanceláři. Důležité informace jsme se dozvěděli z přednášky Martina Bezoušky,
který již dříve přišel na naši školu, aby nás seznámil s touto problematikou. Evropský den jazyků nás stál hodně sil.
Každá skupina měla jinou zemi, např. Španělsko, Rusko,
Francii, Itálii, Rakousko. Cestovní kanceláře si připravily
dialogy v jazyce dané země. Zaměstnanci nabízeli svým zákazníkům různé pochoutky a nápoje typické pro zvolenou
zemi. Před osmou hodinou jsme společně opustili budovu
školy a vydali jsme se na nově zrekonstruovanou faru, kde
se nám opravdu líbilo. Po osmé hodině k nám začaly chodit
děti ze školy. Evropský den jazyků nebyl připraven jen pro
žáky, ale i pro veřejnost. Všechny nás to moc bavilo a těšíme se na příští rok.
Žáci 8. třídy

Rozhovor s Jakubem Karasem z 5. třídy
1. Je za námi projekt Evropský den jazyků. Myslíš si, že
je tento den ve škole užitečný?
Tento den se mi líbil, ale užitečné to podle mě moc není.
2. Líbilo se ti spíše prostředí ve škole, nebo na faře?
Spíše na faře, bylo to tam více prostorné.
3. Jaký jazyk Tě nejvíce zaujal? A z jakého důvodu?
Zaujala mě nejvíce španělština, protože nabízeli zájezd
na fotbalový zápas se Slávií.
4. Chtěl bys s tímto projektem pokračovat i nadále?
Ano, protože se nemusíme učit.

Rozhovor s Lili Novotnou ze 6. třídy
1. Zúčastnila ses divadelního představení Splašené nůžky.
Koho jsi tipovala za vraha?
Tipovala jsem, že paní Černá spáchala sebevraždu, tím
pádem nikoho neobviňuji.
2. Proč si myslíš, že to byla právě tato osoba?
Spáchala to z depresí a ze strachu z kadeřníka, který jí vyhrožoval.
3. Čím se paní Černá proslavila?
Byla to známá pianistka.
4. Líbil se Ti tento styl divadla? Co Ti přišlo nejzajímavější?
Tento styl se mi líbil, bavilo mě to.

Rozhovor s Milanem Strništěm ze 6. třídy
1. Zúčastnil ses divadelního představení Splašené nůžky.
Koho jsi tipoval za vraha?
Tipoval jsem Eduarda Lorence.
2. Proč si myslíš, že to byla právě tato osoba?
Eduard přišel k policistovi a nějakým záhadným způsobem
věděl, jak byla paní Černá zavražděna.
3. Čím se paní Černá proslavila?
Proslavila se hraním na piano.
4. Líbil se Ti tento styl divadla? Co Ti přišlo nejzajímavější?
Bylo to hezké. Nejzajímavější bylo, jak jsme se mohli ptát
přítomných podezřelých.

(pokračování na str. 6)
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Bezstarostně po Evropě
(dokončení ze str. 5)

5. Co bys na projektu
změnil?
Spíš nic, je to fajn.
6. Žáci 8. a 9. třídy měli
s projektem dost práce.
Která třída podle Tebe
byla lepší?
Lepší to měli osmáci, více s námi mluvili.
7. Ve škole máš už anglický jazyk. Jaký další jazyk by ses
chtěl naučit?
Asi ruštinu, protože je to zajímavý jazyk.
8. Jak bys tento den ohodnotil?
Líbil se mi, byl fajn.

Rozhovor s Markem Pergeltem z 5. třídy
1. Je za námi projekt Evropský den jazyků. Myslíš si, že je
tento den ve škole užitečný?
Líbilo se mi vyzkoušet si mluvit cizími jazyky a pomohlo mi
to s výběrem jazyka do budoucnosti.
2. Líbilo se ti spíše prostředí ve škole, nebo na faře?
Na faře. Je tam více místa a nové moderní prostory.
3. Jaký jazyk Tě nejvíce zaujal? A z jakého důvodu?
Francouzština, protože ji učí moje mamka.
4. Chtměl bys s tímto projektem pokračovat i nadále?
Určitě chtěl. Ostatním to také pomůže s výběrem jazyka
do budoucna.
5. Co bys na projektu změnil?
Líbil by se mi větší výběr jídla, a je z čeho vybírat.
6. Žáci 8. a 9. třídy měli s projektem dost práce. Která třída podle Tebe byla lepší?
Podle mě byla lepší 9. třída. Ale určitě je to tím, že mají více
zkušeností.
7. Ve škole máš už anglický jazyk. Jaký další jazyk by ses
chtěl naučit?
Němčinu, protože se táta také učí německy.
8. Jak bys tento den ohodnotil?
Za dvě.

Cesta ke vzdělání
„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ T. G. M.
Dne 25. 9. proběhl na Masarykově základní škole v Obecnici projektový den jazyků. Prostory ke konání tohoto dne
poskytla místní fara. Jednalo se o projektový den jazyků
na základě Evropského dne jazyků, který se slaví každoročně 26. září na základě prohlášení Rady Evropy ve Štrasburku z 6. prosince 2001. Rada Evropy se snaží dělat maximum pro to, aby lidé žijící ve 47 členských státech se stále
více učili cizí jazyky, a to v jakémkoli věku, v jakémkoli
prostředí, ve škole i mimo ni. Všichni určitě známe výrok:
„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Tento slavný
výrok, který je připisovaný našemu prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi platí dodnes. A kolika řečmi vlastně mluvil prezident Masaryk? V Americe,
kde před 101 lety osobně vyjednal vznik Československa,
mluvil anglicky, tento jazyk využil i v Anglii. Znalost němčiny mu umožnila mluvit a přednášet ve Švýcarsku, stejně
jako znalost francouzštiny ve Francii. K tomu ještě hovořil rusky, italsky, polsky, srbochorvatsky, také se naučil
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i řecky a latinsky. Tak kolikrát byl první československý
prezident vlastně člověkem? Celkem devětkrát, neuvěřitelné.
A tak jsme nechali žáky základní školy, a si vyzkouší
různé jazyky a pocítí na sobě, kolikrát mohou být člověkem oni. Spolupracoval s námi pan Martin Bezouška, majitel cestovní kanceláře, který dětem vysvětloval, jak CK
funguje, co je třeba zařídit, vyjednat, jaké mohou splnit
požadavky, nebo jak udělat zájezd na míru pro klienta.
Úkolem žáků 8. a 9. tříd bylo vytvořit si vlastní cestovní
kancelář, vymyslet si jméno CK, vlastní katalog specializovaný na jednu zemi a jednu řeč, vytvořit nabídku zájezdů a připravit rozhovor. Žáci vytvořili cestovní kanceláře,
které nabízely zájezdy do Ruska, Itálie, Ma arska, Francie, Anglie, Polska, Německa či Španělska. Před samotným začátkem pan Martin Bezouška s žáky konzultoval
jejich cestovní kanceláře, katalogy, ale také to, jak mají
jednat s klienty.
A jak celý projektový den probíhal? Zákazníci si vybrali
jednu cestovní kancelář, kde si následně koupili zájezd.
Samozřejmě si nekoupili zájezd, ale proběhla konverzace
v konkrétní řeči té cestovní kanceláře, kterou měli žáci
připravenou pro své klienty. Tito žáci se tak poprvé mohli
setkat s francouzštinou, polštinou nebo ma arštinou
a vyzkoušet si, jak se jim řeč líbí, zda je pro ně těžká, nebo
naopak lehká. Výstupem tohoto projektového dne byl pracovní list z návštěvy minimálně tří cestovních kanceláří,
kde žáci doplnili získané informace. Všichni žáci si tak
mohli vyzkoušet alespoň tři světové jazyky a být tak na
krátkou chvíli alespoň třikrát člověkem. Pokud se některým žákům nějaký cizí jazyk zalíbil natolik, že se rozhodl
ho v budoucnu studovat, tak se nám podařilo splnit úkol,
ze kterého máme velkou radost a mezi 800milióny Evropany se zase našli další, kteří se budou dál učit cizí jazyky,
tak jak si Rada Evropy dala za cíl.
Mgr. Šárka Sedláčková

Jak se tiskne tisíce slov
Začátkem října se osmá třída vydala na exkurzi do PBtisku. Název PBtisk vznikl ze jména zakladatele firmy, Pavel Baštář, ale také z názvu
města Příbram. Dcera majitele nás
provedla celou výrobní linkou a přitom nám říkala, jak to
tam chodí a jak postupují při výtisku knihy. Ještě před
tím, než jde kniha do tisku, se musí zpracovat data od
autora knihy. Viděli jsme stroje, jejichž ceny se pohybují
až v milionech. Dále jsme byli ve skladu, kde se nacházelo
několik druhů papírů. Jsou dvě možnosti, jak spojit knihy,
lepením a šitím. Opravdu nás překvapilo, že PBtisk získává jen deset procent z každé knihy. Cena se vyvíjí podle
toho, jestli jsou desky měkké nebo tvrdé. Nahoře v patře
se také nacházel jejich nejstarší počítač, který jsme si mohli pečlivě prohlédnout.
Na konci prohlídky jsme se dozvěděli, že je tato firma
spřátelená s SOU Dubno. Když půjdete na určitý obor, tak
vás budou finančně podporovat. Podmínkou ale je pracovat v PBtisku minimálně tři roky. Byly nám nabídnuty letáky, které nám mohou zajistit budoucnost na střední škole, ovšem půlka třídy si je nevzala s domněnkou, že půjdou
na jiný obor. Možná zaváhali. ☺
Žáci si z exkurze odnesli fakta a informace o PBtisku
a také je to donutilo přemýšlet o své budoucnosti.
Žáci 8. třídy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Ve středu 18. září navštívilo naší mateřskou školu Divadlo
Kolem a zahrálo dětem pohádku „O hloupé princezně“.
Děti byly hravou formou vtaženy do pohádky, zároveň si
uvědomovaly, proč je důležité, aby chodily do školky, školy
a dobře se učily, co by se mohlo stát, kdyby tomu tak nebylo. Na závěr pohádky byly rády, že to všechno dobře dopadlo. Dětem se vystoupení divadla moc líbilo.

Na den 27. 9. 2019 jsme pro děti připravili dopolední turistickou vycházku. Děti cestou hledaly znaky podzimu (listí
na stromech + jeřabiny, šišky, žaludy, kaštany), poznávaly
a pojmenovávaly lesní stromy, hledaly houby a přeskakovaly pařezy. Společně jsme se nasvačili v lese u Octárny.
Jelikož je podzim v plném proudu, vydaly jsme se s dětmi
do přírody, kde poznávaly různé keře – trnky a šípky. Šípky si natrhaly a přinesly je v košíčku do školky, kde si je
daly usušit.

V pondělí 23. září naší mateřskou školu poprvé navštívila
lektorka Vojenských a státních lesů ČR Obecnice. Pro děti
si připravila program na téma: „Jelení říje“. Děti se zaujetím poslouchaly povídání lektorky a rády se zapojovaly do
různých her a činností. Nejprve si připomněli názvy všech
zvířátek, která žijí v lese (manipulace s obrázky), pak lektorka přiblížila a vysvětlila dětem pojem jelení říje, povídali si také o jelenovi, jelen je králem lesa, proto se říká královská zvěř, seznámila děti s odbornými názvy (popis paroží – růže, výsady – oční, opěrný, koruna). Děti si mohly
osahat vydělanou kůži jelena a divokého prasete, porovnat
jemnost kůže (jelen má srst a divoké prase štětiny, které
jsou na dotek hrubé, drsné a dlouhé). Vysvětlila jim, že jelen bojuje nejen o svůj palouk, ale i o svoji „jelení holku“
parožím. Děti si v pohybové hře vyzkoušely boj jelenů.
V klidové části hledaly páry k muflonu, srnci, jelenu a divočákovi (divoké prase: kluk – kňour, holka – bachyně),
skládaly dřevěné puzzle s obrázky zvěře, kde si mohly prohlédnout i jejich stopy. Na závěr si společně vyrobily myslivecký klobouček s pírkem. Dětem se společná práce s lektorkou velice líbila a už se těší na další společná setkání.

V pátek 4. 10. 2019 si společně s paní učitelkami uvařily
pravý šípkový čaj, osladily ho medem, přidaly citron
a ochutnávaly. Zbytek čaje si děti odnesly ve svých skleničkách domů. V tento den nás navštívil také pan fotograf,
který děti vyfotil s vánočním motivem.
Na začátku měsíce října byl vyhlášen celoroční sběr tvrdého pečiva a sběr přírodnin. Sběr nadále pokračuje, děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně podílí na sběru.
Začátek týdne jsme s dětmi zahájily netradičně, a to návštěvou místní fary, kterou budeme pravidelně navštěvovat. Fara je nově zrekonstruovaná. Nabízí dětem různé
grafomotorické a didaktické hry, které rozvíjí nejen jejich
motoriku, ale také pamět a logické uvažování.

Rádi bychom pozvali všechny rodiče dětí z mateřské školy
na podzimní tvoření s dětmi, které se uskuteční 22. 10.
2019 od 15.00 hodin v mateřské škole.
A na co se můžeme těšit v následujícím měsíci?
Navštíví nás lektorka z OFČR a VLS Obecnice, děti pojedou společně s 1. třídou ZŠ do divadla do Příbrami na pohádku: „Maxipes Fík“, proběhne Halloween ve školce. Děti
se opět mají na co těšit.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Co proběhlo...
V pondělí 30. září jsme konec měsíce završili přednáškou
na téma „Konec Brd vojenských“. Přednášku si pro nás
pečlivě připravil pan Ing. Petr Ježek z VHSB Hořovice.
Všichni jsme se sešli ve Spolkovém domě ve večerních hodinách. Dozvěděli jsme se nejen o počátku Brd vojenských… Zkrátka nás pan Ježek provedl celou historií až po
konec a dodal i pár slov k současnosti. Přednáška byla
velice zajímavá a poutavá. Každý posluchač si zde přišel na
své.

ve 13.00 hodin. Až pevně stanovím den, kdy bude probíhat
Všeználek pro děti ze základní školy, mohu angličtinu
po domluvě s rodiči posunout. Vše ještě postupně doladíme
ke spokojenosti všech.
N
R ZMĚ

A

DĚTSKÝ
HALLOWEENSKÝ PLES
POZO

proběhne ve čvrtek 31. 10. od 13 hodin
v sále Staročeské hospody v Obecnici
Akce na LISTOPAD

V úterý 1. října jsme začali
nový měsíc večerem s paní
Mgr. Hankou Szabad. Tentokrát si pro nás připravila práci s kyvadlem. Na začátek
akce jsme všichni byli seznámeni s teoretickou částí, abychom všichni zvládli praktickou část. Večer všechny návštěvníky velmi bavil.

Co bude...
Měsíc říjen na žádost posluchačů zakončíme přednáškou
na téma Dušičky. Ta proběhne ve čtvrtek 31. 10. 2019
od 17.00 hodin. Těšit se můžete také na paní Mgr. Szabad.

A další plánované akce...
Kroužek VŠEZNÁLEK pro děti z MŠ
K velké radosti dětiček se blíží kroužek Všeználek. První
tvoření proběhne 8. 11. 2019 v čase 12.30 až 14.00 hodin.
Pokud by nám s dětmi hodina a půl na tvoření nestačila,
dobu trvání po domluvě s rodiči posunu.

Od 1. 11. do 30. 11. vyhlašuji
tvořivou soutěž na téma „Spadané listí“. Meze se nekladou nikomu a ničemu, co Vás napadne,
vytvořte a doneste do knihovny.
Soutěž je anonymní a je určena pro každého, kdo rád tvoří. Po zapsání do seznamu soutěžících bude každému výrobku přiděleno číslo, pod kterým bude hodnoceno. A kdo
bude hodnotit? Každý čtenář, který navštíví knihovnu
od 1. 12. do 13. 12. Vyhlášení vítězného výrobku proběhne
v pondělí 16. 12. v 16.00 hodin.
Neradi tvoříte, ale raději čtete? Nevadí, pro milovníky
knih vyhlašuji literární soutěž na téma „Má oblíbená kniha“. Máte zamilovanou knihu, kterou byste mohli číst několikrát do roka a pokaždé vás něčím obohatí? Myslíte si,
že by se měla stát světovým bestsellerem? Ho te vaší chválu na papír, napište recenzi, oslavnou báseň, ohodnote
titul jakýmkoli způsobem, napište něco objektivního, něco
subjektivního. Své slohové práce můžete nosit od začátku
listopadu do konce roku. Vyhlášení nejpoutavějšího literárního počinu proběhne 7. ledna 2020 v 16.00 hodin.

PROSINCOVÝ výlet
Všechny milovníky vánoční atmosféry zvu 7. 12. 2019
na hrad Křivoklát, kde se koná „Královský advent“.
Součástí výletu bude prohlídka hradu, adventní trhy a bohatý doprovodný program na nádvoří.

Kroužek VŠEZNÁLEK pro děti ze ZŠ
V družině mohli rodiče přihlásit děti na kroužek. Nemohla
jsem se rozhodnout, na který den Všeználek připadne,
a tak jsem to nechala na rodičích. Podle počtu přihlášených dětí bude kroužek probíhat každé úterý nebo čtvrtek
od 15.00 do 16.00 hodin. Den konání prvního kroužku
bude včas upřesněn v družině.
Protože se blíží zima, budeme s dětmi pomalu přecházet
od tvoření podzimního k tomu vánočnímu.

ANGLIČTINA PRO DĚTI
První hodina angličtiny proběhne 29. října 2019. Děti
si vyzvednu po obědě ve školce a k vyzvednutí budou

Prosím zájemce, aby se přihlásili osobně v knihovně
do 15. listopadu (bude nutná i platba). Veškeré podrobnosti budou včas upřesněny dle zájmu. Při nízkém počtu
zájemců se výlet neuskuteční.
Cena zájezdu: 60 Kč (vstupné na akci) + 190 Kč (prohlídka hradu) + doprava (bude upřesněno dle počtu přihlášených účastníků).
Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Valašské Meziříčí – město mezi dvěma řekami
Město Valašské Meziříčí, kterému místní i přespolní
z blízkého i širokého okolí neřeknou jinak než Valmez, leží
při soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy, v prastarém
centru Valašska na rozhraní Beskyd a Vsetínských vrchů.
Původně se jednalo o dvě samostatná sídla – až spojením
Meziříčí a Krásna v roce 1924 vzniklo Valašské Meziříčí.
Jednou z mála historických budov, které se dochovaly
z původní zástavby Krásna, je zámek Kinských. Empírový
zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnovskokrásenského panství, která byla v roce 1854 za majitele
hraběte Eugena Kinského přestavěna na panské sídlo.
Budova byla zvýšena o patro a získala typickou mansardovou střechu, krytou přírodní břidlicí. Od roku 1949 je
v zámku umístěno muzeum, v jehož sbírkách jsou např. expozice osvětlovacího a dekoračního skla z místních skláren, soubor gobelínů ze zdejší manufaktury, ukázky bydlení a životního stylu šlechtických majitelů zámku a další.
Zámek je bohužel v současné době dlouhodobě uzavřený
z důvodu probíhající rekonstrukce. Přiléhající anglický
park o rozloze 6,3 ha vznikl v rámci stavebních úprav zámku v polovině 19. století na místě ovocných sadů a užitkové zahrady s oranžérií. V parku se nachází mnoho pozoruhodných dřevin jako např. liliovník tulipánokvětý, jinan
dvojlaločný či ořechovec vejčitý nebo lysý. Za zmínku též
stojí replika dřevěného altánu, vybudovaného pravděpodobně podle návrhu Dušana Jurkoviče, kašna s fontánou
nebo rokoková váza s putti – plastikou baculatého chlapečka. ☺ Prošel jsem se zámeckým parkem, zastavil se u filiálního kostela sv. Jakuba Většího, vystavěného v 16. století,
a pokračoval podél rušné magistrály až do místa, kde stojí
bývalá krásenská radnice. Ta pochází z roku 1580, v roce
1765 byla barokně přestavěna a doplněna o patro a altán
se schodištěm. Jako radnice sloužila až do spojení obou
měst, od roku 1960 zde až do nedávné doby sídlila městská
knihovna. Po mostě, přetínající tok Rožnovské Bečvy, jsem
si to namířil k zdálky viditelnému farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie, o němž nejstarší písemné zmínky
pocházejí z roku 1419. Původně byl postaven v gotickém
slohu, ale v roce 1576 k němu byla přistavěna renesanční
věž a v roce 1581 zdobený renesanční portál. Asi o 100 let
později při barokních úpravách přibyla i hodnotná kaple
Panny Marie. Obdivuhodná je také Getsemanská zahrada
z roku 1722 se souborem soch, zobrazujících Ježíše Krista
a jeho učedníky. Současná podoba pochází z roku 1931 a je
dílem olomouckého sochaře Františka Doležala, který původní dřevěné sochy nahradil sochami kamennými.
Od kostela mi několik málo minut trval pěší přesun k další
významné památce města – zámku Žerotínů. Ten se začal
stavět za vlády Jana z Pernštejna v roce 1538 a stavbu dokončil v roce 1549 Vilém starší ze Žerotína. Původně renesanční zámek byl v 1. polovině 18. století přestavěn barokně, při úpravách vzniklo jeho jižní křídlo, mírně bylo prodlouženo severní křídlo, čímž vzniklo nádvoří s arkádami.
Po bitvě u Slavkova na sklonku roku 1805 sloužil zámek
jako vojenský špitál. V roce 1815 získali panství a zámek
od Žerotínů hrabata Kinští, kteří v roce 1854 prodali zámek státu. Ten zde následujícího roku zřídil ženskou trestnici, jedinou svého druhu na Moravě a ve Slezsku. Ta zde
existovala až do roku 1909. Podle legendy zde byla vězněna
žena, jejíž osud inspiroval bratry Mrštíky k napsání známé
hry Maryša. Autentické historické dokumenty se však o této

Valašské Meziříčí - zámek Kinských

Valašské Meziříčí - zámek Žerotínů

„děvčici nešastné“ nezmiňují. Od roku 1945 je zámek
v majetku města, byl několikrát zrekonstruován a v současnosti je sídlem Kulturního zařízení města Valašského
Meziříčí, p.o., a je dějištěm řady hudebních a divadelních
akcí. V těsném sousedství zámku se nachází bývalá vězeňská kaple a Galerie Sýpka, ve které sídlí infocentrum a probíhají zde výstavy obrazů. Mojí poslední zastávkou při procházce městem bylo jeho historické jádro, vyhlášené v roce
1992 jako městská památková zóna. Měšanské domy, lemující meziříčské Náměstí, měly až do velkého požáru
v roce 1865 renesanční a barokní ráz, při následných opravách však přišly o svojí největší chloubu – podloubí.
To bylo ve většině případů jednoduše zazděno. Přesto se
jím může pochlubit např. dům čp. 11/9, který byl v minulosti využíván jako pošta, či patrový dům U Apoštolů
(čp. 118/33) s figurálními štukovými reliéfy na fasádách a
s mansardovou střechou. Náměstí na severní straně zdobí
mariánský sloup z konce 17. století, z protilehlé strany na
něj pak z vysokého podstavce dohlíží sv. Florián. Stejně
jako tento kamenný světec jsem si i já užíval toho pohledu
na adventně vyzdobené náměstí a ani jsem nepostřehl,
že se nad městem začalo pomalu smrákat. Na ulicích zablikaly první lampy, okna domů se začala postupně rozsvěcet
a barevně osvětlené stánky lákaly k ochutnávce všemožných dobrot. Neodolal jsem a ochutnal povidlový frgál.
A pak ještě hruškový, makový a tvarohový. A ke každému
horký punč. Se slivovicí. Velkou. Jinak ho prý neprodávají. Po návratu do hotelu jsem pak došel k závěru, že
ve Valmezu mají nejen zajímavé památky, ale hlavně výborné valašské speciality a originální zvyky. ☺
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Závislosti
ALKOHOLISMUS je chronické recidivující
onemocnění které, postihuje nejen celou osobnost
člověka, ale i jeho blízké, rodinu, pracovní aktivity i společnost. Problém je často bagatelizován, přesto že lidí,
kteří v ČR problematicky konzumují alkohol, jsou desetitisíce, bohužel konzumenti jsou i mezi mládeží. I když
je alkohol u dospělých legální, stále je drogou a nabaluje
na sebe řadu negativních jevů, jako je kriminalita, rozvodovost nebo chronická onemocnění.
Slovo alkohol má původ v arabském al-kahal, což je jemná substance, vznikající působením kvasinek při kvašení
cukrů. Působení alkoholu na lidský mozek probíhá nejrůznějším způsobem. Jednak jako amfetamin může působit
povzbudivě, zároveň otupuje úzkost jako např. benzodiazepiny, má lehce anestetický účinek, vlivem na přenos
impulzů mezi nervovými buňkami ovlivňuje motoriku,
zejména jemnou… Alkohol zpočátku vyvolává stav spokojeného rozpoložení mysli, projevuje se živou mimikou,
výřečností, stoupá sebevědomí, člověk je rozpustilý a rád
uzavírá přátelství, alkohol zvyšuje chu k jídlu.. S dalším
příjmem alkoholu ale začne člověk být nekritický, hlasitý,
netaktní, vrávorá. Po velkých dávkách alkoholu se stav
podobá narkóze. Kocovina je označení pro vedlejší účinek
konzumace alkoholu, který je vyvolán metabolity alkoholu a projevuje se po odeznění euforizujících a tlumivých
účinků alkoholu. Je způsobena i dehydratací a nedostatkem minerálů a vitamínů v těle. Víno a fermentované nápoje vyvolávají větší kocovinu než čisté destiláty, protože
obsahují látky, které jsou za kocovinu zodpovědné. Předejít tomuto nepříjemnému stavu se dá omezením konzumace
alkoholu, před konzumací je dobře se najíst, nemíchat druhy alkoholu a při konzumaci a po ní pít čistou vodu. Nedoporučuje se konzumovat s alkoholem sladká jídla, zhoršují
kocovinu, vhodné je použít malé množství vitaminu B a C.
Vzhledem k tomu, že alkohol je osmoticky působící látka,
dochází k natahování vody do všech buněk v lidském těle
a tudíž i mozku. Buňky mění svůj objem, zvětšují se a tím
vzniká pocit, že „mám v hlavě asi ještě jednu větší“.
Vztah člověka k alkoholu se dá dělit do několika skupin:
abstinent alkohol nepije vůbec, konzument nevyhledává

Ilustrační foto

alkohol pro jeho účinky, ale jeho chu. Nemá potíže abstinovat, ale nemá k tomu důvod. Piják – lidí spadajících do
této skupiny jsou v ČR bez nadsázky plné hospody. Alkoholik nerozlišuje druh nápoje, jde jen o procenta. Hladinkář
pije denně, aniž by dosáhl stavu opilosti. Kvartální alkoholik střídá několikaměsíční období abstinence s několikadenním „tahem“.
AA – anonymní alkoholici – je mezinárodní svépomocná
skupina osob pro osoby bojující s alkoholem, v ČR byla
založena v r 2090.
Fetální alkoholový syndrom je soubor tělesných a mentálních vývojových vad plodu, díky nadměrné konsumaci
alkoholických nápojů v těhotenství. Minimální bezpečná
dávka zřejmě neexistuje, vliv má ale i konzumace alkoholu
u mužů před početím. FAS se projevuje nižší porodní váhou, poškozením centrální nervové soustavy s následnou
poruchou paměti a pzornosti.
Nejen alkohol, ale existuje i řada dalších závislostí: marihuana, hašiš, amfetaminy, opiáty, halucinogeny, organická rozpouštědla, tabák, počítače, gamblerství…
Jako něco patologicky vyhledáváme, můžeme mít i z něčeho nepřiměřený strach, čili fobii: tanorexie – chorobná
závislost na opalování, shopaholismus – závislost na nakupování, nomo fobie – strach ze ztráty mobilního spojení,
závislost na chatování, fobie z osahaného pečiva….
Klidný nezávislý podzim přeje a článek z veřejných zdrojů
upravila Drsvo.

INZERCE

ZAHÁJENÍ
ADVENTU
v Obecnici
neděle 1. 12. 2019
od 17 hodin na návsi
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční hra Narození Krista
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TJ Slavoj Obecnice
REMÍZOVÝ VSTUP DO SEZÓNY
Remízový výsledek ve stolním tenise není tak obvyklý jako
např. při fotbalovém utkání. Příkladem toho může být minulá sezóna kde A tým odehrál celkem 26 utkání a neremizoval ani jednou! To letos se nám remízy lepí od začátku
na paty. Všechny navíc mají společný jmenovatel – výborně rozehraná utkání jsme nakonec nedokázali dotáhnout
do vítězného konce.

„A“ Tým – Krajský přebor 1. třídy
Poslední zápasy:
TJ Slavoj Obecnice „A“ – STC Slaný „A“
9:9
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 3, Dlouhý 3, Hála 1)

Radek Srch v tomto krásném zápase na Vorlíčka ze Slaného
nestačil. Je to však jeho jediná prohra v probíhající sezóně a opět
tak potvrzuje, že je v Obecnici jedničkou a naší největší silou.

TJ Sokol Hudlice „B“ - TJ Slavoj Obecnice „A“
9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 4, Dlouhý 2, Hála 1, Tůma 1)
TTC Kladno „B“ - TJ Slavoj Obecnice „A“
10:1
(body Obecnice – Tůma 1)
Tabulka:
1. TJ Sokol Příbram A
2. STC Slaný A
3. TTC Kladno B
4. ST Benešov A
5. TJ Sokol Rudná A
6. TJ Tatran Sedlčany B
7. KK Rakovník
8. TJ Sokol Mníšek p. Brdy A
9. TJ Sokol Nižbor A
10. TJ Slavoj Obecnice A
11. TJ Sokol Hudlice B
12. KST Rakovník C

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
2
0
2
2
2
1
0

0
0
1
1
1
0
2
1
1
1
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30:9
29:15
24:14
27:23
22:21
28:20
18:26
24:28
23:28
19:28
14:29
13:30

9
7
6
6
6
5
3
2
2
2
1
0

„B“ Tým – Krajský přebor 2. třídy
Poslední zápasy:
TJ Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Hořovice „B“
4:10
(body Obecnice – Petráň 2, Lukeš 2)
TJ Chaloupky - TJ Slavoj Obecnice „B“
10:4
(body Obecnice – Petráň 2, Lukeš 1, Steiner Petr 1)
TJ Spartak Čenkov - TJ Slavoj Obecnice „B“
9:9
(body Obecnice – čtyřhry 2, Lukeš 3, Hála 2, Petráň 1,
Brabenec 1)
Tabulka:
1. TJ Spartak Rožm. p. Tř. A
2. TJ Sokol Hořovice B
3. TJ Sokol Žebrák
4. TJ Chaloupky
5. TJ Lokomotiva Zdice A
6. TTC Příbram
7. TJ Olešná

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0

30:15
30:16
30:17
26:18
27:20
25:20
23:27

9
9
9
6
6
6
3

STOLNÍ TENIS
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Mníšek p. Brdy B
TJ Slavoj Obecnice B
TJ Spartak Čenkov
SK Březnice A
TJ Sokol Příbram B

3
3
3
3
3

1
0
0
0
0

0
1
1
0
0

2
2
2
3
3

0
0
0
0
0

19:27
17:29
19:29
16:30
16:30

3
1
1
0
0

„C“ Tým – Okresní přebor
Poslední zápasy:
TJ Slavoj Obecnice „C“ - TJ Spartak Čenkov „B“
10:8
(body Obecnice – čtyřhry 2, Petráň 4, Vinš 3, Lukeš 1)
TJ Slavoj Obecnice „C“ – SK Klučenice „A“
8:10
(body Obecnice – Petráň 4, Lukeš 3, Brabenec 1)
TJ Slavoj Obecnice „C“ – SK Chraštice „A“
9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Petráň 3, Vinš 2, Brabenec 1,
Král 1, Eršil 1)
Tabulka:
1. TJ Tatran Sedlčany C
2. TJ Tatran Sedlčany D
3. SK Klučenice A
4. TJ Sokol Hluboš-Paseky A
5. SK Chraštice A
6. TJ Sokol Drahlín A
7. TJ Slavoj Obecnice C
8. SK Březnice D
9. SK Březnice C
10. TJ Sokol Voznice A
11. TJ Spartak Čenkov B
12. TJ Sokol Příbram C

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
2
2
2
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39:15
38:16
37:17
36:18
33:21
33:21
27:27
23:31
21:33
25:29
11:43
1:53

9
7
7
6
5
4
4
3
3
3
0
0

„D“ Tým – Regionální přebor 2. třídy
Poslední zápasy:
TJ Slavoj Obecnice „D“ - TJ Sokol Voznice „B“
(body Obecnice – čtyřhry 1, Eršil 4, Samková 1)

6:12

Terka Krátká při zápase Obecnice „D“ a Voznice „B“

Pozvánka na příští zápasy Slavoje do tělocvičny ZŠ
Obecnice:
25. 10. od 18.30 h. TJ Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Žebrák „A“
26. 10. od 13.30 h. TJ Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Příbram „B“
26. 10. od 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice „A“ – Sokol Příbram „A“
27. 10. od 10.00 h. TJ Slavoj Obecnice „A“ – ST Benešov „A“
2. 11. od 9.00 h. TJ Slavoj Obec. „D“ – Sokol Hluboš/Paseky „B“
2. 11. od 13.00 h. TJ Slavoj Obecnice „D“ – Sokol Příbram „D“
9. 11. od 9.00 h. TJ Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Drahlín „A“
9. 11. od 13.00 h. TJ Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Příbram „C“

Info o termínech blížících se vánočních turnajů:
Neregistrovaní – pátek 27. 12. 2019
Registrovaní – sobota 28. 12. 2019
Bližší Info uvedeme v příštím zpravodaji.
Zdeněk Petráň
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TJ Slavoj Obecnice
Informace k sezóně 2019/2020

LEDNÍ HOKEJ
9. 9. 2019

TJ Slavoj Obecnice – DSK Daleké Dušníky 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

Mužstvo SLAVOJE Obecnice bude hrát v této sezóně Branky: František Větrovský (Josef Kubista), Dušan Nikel (Petr Juhász)
2019/2020 soutěž „Hokejový hobby turnaj O POHÁR Tresty: Radoslav Kubják - hákování, 2 min; Dušan Nikel - krosček,
2 min; Zdeněk Uzel - hákování, 2 min; Dušan Nikel - nedoSTAROSTY MĚSTA SEDLČANY – 15. ročník“ a je to
volené bránění, 2 min; Libor Procházka - krosček, 2 min
jeho druhá sezóna v Sedlčanech.
13. 9. 2019
V uplynulé sezóně jsme skončili ve skupině A po odehráHC Huroni Vršovice – TJ Slavoj Obecnice 0:10 (0:4, 0:2, 0:4)
ní 24 utkání na pátém místě a postoupili po rozdělení sou- Branky: František Větrovský (Josef Kubista), Dušan Nikel (Libor
těže do tří lig do ligy první.
Procházka), Libor Procházka (Dušan Nikel), Libor ProcházV první lize, která měla 9 týmů, jsme odehráli dalších
ka (Dušan Nikel), Petr Juhász (Karel Máša), Libor Procházka (Dušan Nikel), Dušan Nikel (Libor Procházka), Dušan
8 utkání a skončili jsme opět na pátém místě. Bohužel nás
Nikel (Karel Máša), Adam Lavička (František Větrovský),
od čtvrtého postupového místa do semifinále play off dělil
Dušan Nikel (Libor Procházka)
pouze jeden bod, a proto tím pro nás sezóna skončila.
Tresty: Karel Máša - hákování, 2 min; František Větrovský - nedoTu jsme zakončili „DOPUKNOU“ v Obecnické rezervavolené bránění, 2 min
ci, kde jsme ji, i za účasti pana starosty Josefa Karase,
21. 9. 2019
zhodnotili a udělili individuální ocenění některým hráčům. TJ Slavoj Obecnice – HC Žabáci Solopysky12:2 (4:0, 5:2, 3:0)
Nejlepším v „KANADSKÉM BODOVÁNÍ“ byl Karel Máša, Branky: Libor Procházka (Karel Máša), Petr Juhász (bez asistence),
titul „PRASE TÝMU“ za nejvíce udělených trestných miTomáš Horčic (František Větrovský), Petr Kozohorský (Dušan Nikel), František Větrovský (Adam Mrázek), Petr
nut „získal“ Petr Juhász, „SRDCAŘEM TÝMU“ hráči
Juhász (Petr Kozohorský), Libor Procházka (Petr Kozohorzvolili Jaroslava Střesku a „SKOKANEM TÝMU“ za nejský), Libor Procházka (Petr Juhász), Karel Máša (Libor
větší posun ve výkonnosti byl zvolen Marek Novák na posProcházka), Adam Mrázek (Karel Máša), Karel Máša (Libor
tu gólmana. O hudební doprovod na kytaru se postaral
Procházka), Adam Lavička (František Větrovský)
neúnavný Fanda Větrovský.
Tresty: Petr Kozohorský - hákování, 2 min
Pro naši první sezónu v Sedlčanech, tj. po zrušení Mezi- 28. 9. 2019
okresního přeboru a „rozpadu“ týmu, bylo v podstatě vy- HC Miličín – TJ Slavoj Obecnice
3 : 8 (2:4, 0:2, 1:2)
tvořeno nové mužstvo, kdy se hráči lidsky i hokejově po- Branky: Libor Procházka (Karel Máša), Tomáš Střeska (Jaroslav
Střeska), Libor Procházka (Dušan Nikel), Karel Máša (Libor
znávali tzv. za pochodu. S odstupem času se dá zhodnotit
Procházka), Tomáš Střeska (Libor Procházka), Tomáš
páté místo v soutěži jako úspěch. Částečně jsme byli při
Střeska (Libor Procházka), Libor Procházka (Dušan Nikel),
budování týmu omezeni i tím, že z bývalého mužstva hokeAdam Lavička (Jaroslav Střeska)
jistů Slavoje může hrát dle propozic turnaje jenom několik Tresty: Adam Lavička - napadání rozhodčích, 10 min; Dušan Nikel
hráčů s lepší výkonností a v očích někoho jsme mohli skon- sekání, 2 min; Radoslav Kubják - nedovolené bránění,
čit i za očekáváním.
2 min; Dušan Nikel - sekání, 2 min
Mužstvo Slavoje přes léto dostalo novou podobu z důvo- 6. 10. 2019
du několika odchodů a naopak i příchodů nových hráčů. TJ Slavoj Obecnice – HC Genemusic
2:7 (1:1, 0:6, 1:0)
I touto cestou bych těm odchozím rád poděkoval, že v uply- Branky: Dušan Nikel (Libor Procházka), Karel Máša (Dušan Nikel)
Tresty: Jaroslav Střeska - podražení, 2 min; František Větrovský nulé sezóně SLAVOJ a Obecnici reprezentovali.
sekání, 2 min
V sezóně 2019/20 budou barvy SLAVOJE Obecnice hájit
tito borci: gólmani Tomáš Brůček, Marcel Forejt, Dušan 14. 10. 2019
Matějka, David Aubrecht a hráči Petr Juhász, Tomáš HC River Boys Zvírotice - TJ Slavoj Obecnice 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)
Branky: Petr Kozohorský (Dušan Nikel), Karel Máša (Libor ProHorčic, Jan Kortan, Karel Máša, Josef Kubista, Radoslav
cházka), Libor Procházka (Jaroslav Střeska)
Kubják, Zdeněk Uzel, Adam Lavička, Roman Dvořák, Tresty: Petr Juhász - sekání, 2 min; Petr Juhász - vysoká hůl,
2 min; Petr Kozohorský - hákování, 2 min; Libor Procházka
Adam Mrázek, Petr Kozohorský, Jiří Moser, František
- podražení, 2 min
Větrovský, Jaroslav Střeska, Dušan Nikel, Tomáš Střeska, Libor Procházka.
Pohár - Skupina A - průběžné pořadí
Vedoucím mužstva je Miroslav Kryl,
Poř. Tým
Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre
Body TM
hrajícími trenéry Karel Máša a Jaro1. Stará garda Štětkovice
6
6
0
0
41:4
12 24
slav Střeska.
2. HC Čerti Křepenice
5
5
0
0
45:17
10 28
Doufám, že v této naší druhé sezóně
3. HC Bubák Chlum
6
4
0
2
33:12
8
49
v Sedlčanech navážeme na naše dřívěj4. AHC Nový Knín
4
4
0
0
31:15
8
24
ší úspěchy a budeme Obecnici i SLA5. TJ Slavoj Obecnice
6
3
0
3
37:23
6 44
VOJ dobře reprezentovat.
6. HC Genemusic
4
3
0
1
23:9
6
16
Více informací naleznete
na našem webu:
http://obecnice-hokej.cz
nebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/pg/
tjslavojobecnice/about/

Další
19. 10.
26. 10.
9. 11.

JS

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

HC River Boys Zvírotice
HC Kačeři Příčovy
DSK Daleké Dušníky
HC Votice
HC Žabáci Solopysky
HC Huroni Vršovice
HC Miličín

utkání:
od 18.00 Slavoj Obecnice – Kačeři Příčovy
od 20.00 SG Štětkovice – Slavoj Obecnice
od 18.00 Slavoj Obecnice – Čerti Křepenice

5
5
4
5
6
6
6

3
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
3
2
4
5
6
6

26:26
30:19
17:20
28:38
10:54
14:55
11:54

6
4
4
2
2
0
0

22
24
41
10
20
12
32

17. 11. od 16.30 Bubák Chlum – Slavoj Obecnice
24. 11. od 18.25 Slavoj Obecnice – AHC N. Knín
29. 11. od 20.25 HC Votice – Slavoj Obecnice
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TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Naši nejmladší fotbalisté chodí na zápasy s nadšením, a to
je to hlavní. Máme nejkrásnější družstvo na okrese díky
našim talentovaným holčičkám, které tvoří více než polovinu družstva. Těší mě, že se naše fotbalová základna neustále zvětšuje a za to patří dík hlavně Míšovi Anýžovi, který se o nejmenší naděje stará.
TJ Stará Hu – TJ Slavoj Obecnice
TJ Slavoj Obecnice – Podlesí/Bohutín
TJ Nová Ves pod Pleší – TJ Slavoj Obecnice
SK Spartak Příbram – TJ Slavoj Obecnice
TJ Slavoj Obecnice – MFK Dobříš

18:4
5:4
30:6
14:11
0:23

Drahlín/Obecnice – TJ Spartak Rožmitál
Drahlín/Obecnice – TJ Ligmet Milín
Drahlín/Obecnice – MFK Dobříš

0:2
2:3
6:3

DOROST
15. 9. 2019
TJ Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice 3:0 (2:0)
Milis - Locker, Matějka, Polák J., Zapletal - Krátký Roušal P., Roušal M., Prokeš, Ježek - Polák D.
střídali: Štamberk, Janák, Strniště
I přes prohru chci kluky pochválit za hezký výkon, který
měl "koule". Opět jsme hráli proti borcům, kteří byli v průměru o dva roky starší a v loňské sezóně hráli krajskou
soutěž. Prvních dvacet minut zápasu jsme hráli totální fotbal v enormním nasazením a domácí nevěděli co s námi.
Bohužel do vyložených šancí jsme se po hříchu nedostávali. Zlom přišel po dvou ranách ve 25 minutě. První byla
branka domácích po naší chybné rozehrávce, kde jsme namazali soupeři do brejku. Druhá rána byla zranění našeho
kapitána Honzy Krátkého, který musel do nemocnice
po tvrdém knockoutu. V té době převzal otěže utkání domácí Rožmitál. Jakoby kluci přestali věřit a ustoupili jsme
s našeho aktivního presinku, z čehož plynul tlak domácích
a ti z něj vytěžili ještě jednu branku po střele ze střední
vzdálenosti. O půli jsme si řekli, že nemáme co ztratit
a vlítneme na hřiště s odhodláním změnit skóre. Opět nás
bylo plné hřiště. Kluci dřeli jako koně, až je v závěru utkání braly křeče. Bohužel se nám kýženou branku vstřelit nepodařilo, naopak domácí po rohovém kopu dokázali ještě
branku přidat. I přes prohru si kluci v Rožmitále získali
kredit nejen u diváků, ale i u trenérů soupeře, kteří jim
osobně byli pogratulovat k výbornému výkonu. Musím
vypíchnou Kubu Poláka za výkon hodný reprezentačního
stopera. Hoši děkujem! ☺

MLADŠÍ ŽÁCI
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ

Ligmet Milín – TJ Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – Sokol Vrtule Láz
Spartak Rožmitál – TJ Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – Bohutín/Podlesí
Slavoj Obecnice – SK Březnice 1918

8:2
5:2
12:1
2:6
1:13

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci hrají zajímavý fotbal a v přeboru nejsou jen
do počtu. Společně s drahlínskýma borcema vytvořili konkurence schopné družstvo, které svými výkony dává najevo, že se chce porvat o umístění do třetího místa, což by
byl velký úspěch.
SK Březnice 1918 – Drahlín/Obecnice
TJ Ligmet Milín – Drahlín/Obecnice

2:10
3:0

21. 9. 2019
TJ Slavoj Obecnice – SK Jince 1921
7:0 (2:0)
branky: Janák 2, Polák D., Ježek, Roušal M., Prokeš,
Matějka
Milis - Kadlec, Matějka, Polák J., Locker - Prokeš - Roušal
P., Roušal M., Zapletal, Ježek - Polák D.
střídali: Štamberk, Janák, Strniště
(pokračování na str. 14)
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DOROST
(dokončení ze str. 13)

Před výkopem jsme minutou ticha uctili památku dlouholetého člena a trenéra Slavoje Milana Hejnice. Po smutném chvilce následovalo utkání, které se hrálo téměř celé
utkání na jednu bránu. Je pravdou, že v první půli jsme
hráli jednoduchý fotbal plný zbytečných nákopů, místo
toho, abychom více drželi míč na zemi. Ale to se po přestávce změnilo a náš fotbal se musel líbit. Hosté ve druhé půli
po čtvrté brance odpadli a my jsme si na hřišti dělali
co chtěli. Doufám, že vysoká výhra kluky nabudí do další
práce a že nezpychnou. ☺
28. 9. 2019
TJ Slavoj Obecnice – SK Březnice 1918
3:2 (0:1)
branky: Polák J., Ježek, Dieneš
Milis - Kadlec, Matějka, Polák J., Locker - Krátký - Roušal
P., Roušal M., Prokeš, Ježek - Janák
střídali: Polák, Štamberk, Zapletal, Strniště, Dieneš
Nádherné utkání, které mělo snad vše co mají velké zápasy mít. Hned v první minutě utkání jsme smolně inkasovali, ale vůbec nás to negativně nepoznamenalo, naopak.
Měli jsme více ze hry, ale nedokázali jsme se prosadit
v pokutovém území soupeře, kde nás výborně nabírali a nenechali dýchat. Všechny zakončení byly mimo zařízení,
nebo nás vychytal výborný březnický brankář. Do druhé
půle jsme chtěli hosty překvapit a Jon u Matějku jsme
poslali do útoku, kde jsme hráli na tři útočníky a tento tah
se podařil. Nicméně hned v úvodu druhé půle jsme smolně
inkasovali druhou branku po smolné chybě Jirky v bráně.
To nás ještě více nabudilo a od té chvíle jsme soupeři téměř
nepůjčili míč. Hosté nevěděli kam dřív skočit, ale nám nebylo přáno vsítit branku. To, co předváděl hostující gólman bylo pro mě nepochopitelné a po zápase jsem mu šel
k výkonu pogratulovat. Štěstí se k nám přiklonilo v 75 minutě utkání, kde se po rohovém kopu v malém vápně nejlépe zorientoval Kuba Polák a vstřelil kontaktní branku.
Náš tlak neustával a v 87 minutě po nádherném sólu z levého křídla Jára Ježek vyrovnal skóre. Minutu na to došlo
k odpískání pokutového kopu, který Jon a Matějka uklízel k levé tyči a brankář ji bravurním skokem chytil. Pořád jsme věřili, že rozdílový gól dáme a podařilo se. V poslední minutě utkání Jon a vzal míč a výborným driblingem přešel v pokutovém území přes dva hráče a předložil
míč Honzovi Dienešovi před prázdnou bránu a propuklo
davové šílenství. Kdo to neviděl, nepochopí. Jsem na kluky strašně pyšný, jakým způsobem utkání odedřeli a neustále věřili v sami sebe. Byl to neuvěřitelný zážitek pro
všechny zúčastněné.
6. 10. 2019
Nový Knín/Nová Ves – TJ Slavoj Obecnice 2:6 (2:2)
branky: Polák D. 3, Ježek, Krátký, Matějka
Kupči - Zapletal, Polák J., Locker - Krátký - Roušal P.,
Roušal M., Prokeš, Ježek - Polák, Matějka
střídali: Štamberk, Strniště, Dieneš, Janák
Utkání dvou rozdílných poločasů. První půle byla rozháraná, plná nepřesností a zbytečných nákopů. Druhá půle
byla diametrálně rozdílná. Hráli jsme rychlý kombinační
fotbal, který měl šmrnc a náboj. Domácí družstvo z toho
bylo značně rozladěno a po zásluze obdrželo čtyři nádherné fíky, které určily jednoznačného vítěze utkání. Tentokrát vypíchnu výkon Davida Poláka, kterého bylo plné
hřiště a svůj perfektní výkon okořenil hattrickem.

12. 10. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Kovohutě Podlesí 6:2 (2:1)
branky: Janák 2, Prokeš, Locker, Roušal P., Matějka
Milis - Polák, Locker, Zapletal - Roušal P., Krátký, Prokeš,
Štamberk, Ježek - Matějka, Janák
střídali: Dieneš, Strniště, Kadlec
Před výkopem jsme si řekli jak a co budeme hrát. První
půle byla ale z naší strany spíše o nakopávání balónů.
Navíc jsme brzy přišli o našeho kapitána a museli na to
nějak zareagovat. Druhá půle už byla lepší. Začali jsme
hrát více po zemi a to nakonec přineslo ovoce. Celkový
výsledek odpovídá předvedené hře. Určitě bych rád vyzvedl
Vojtu Kadlece, který při absenci několika našich hráčů
předvedl super výkon!!! Doufám, že Honza Krátký nebude
moc zápasů absentovat a David Polák už příště nastoupí.

ÁČKO
14. 9. 2019
SK Jince 1921 – TJ Slavoj Obecnice
2:4 (0:1)
branky: Polák 3, Krátký
Milis - Kratochvíl, Polák J., Dobák, Locker - Ježek, Hejnic, Krátký, Šefl - Kocanda, Polák D.
střídali: Valta, Vohradský
Utkání, ve kterém jsme byli lepším mužstvem. Rozdíl ve
skóre je pro domácí milosrdný... Co mi všechno nedáme. ☺
Přesto šlo na naši hru koukat, zejména díky výborným
dorostencům, kteří naše družstvo rozhýbali.
22. 9. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice
4:0 (0:0)
branky: Valta 2, Soukup, Polák D.
Liebner - Houžvička, Polák J., Hrubý, Uzel - Šefl, Hejnic,
Kasl, Polák D. - Kocanda, Stočes
střídali: Valta, Zapletal, Soukup, Hošna, Kadlec
(pokračování na str. 15)
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ÁČKO
(dokončení ze str. 14)

První domácí utkání letošní sezóny začalo minutou ticha
za dlouholetého člena a trenéra Slavoje Milana Hejnice.
Věřím, že i z nebe bude neustále fandit našemu milovanému klubu. Jak to smutně začalo, tak to hezky končilo.
Utkání jsme měli pevně v otěžích a hlavně díky druhé půli
jsme hosty jasně přejeli. Jsem rád, že se v Obecnici dala
dohromady skvělá parta, která táhne za jeden provaz a je
to na hřišti vidět.

29. 9. 2019
TJ Sokol Pičín – TJ Slavoj Obecnice
3:4 (0:1)
branky: Locker 2, Dobák, Polák D.
Dieneš - Houžvička, Polák J., Dobák, Karas - Šefl, Hejnic,
Krátký, Kasl - Kocanda, Polák D.
střídali: Valta, Locker, Ježek, Prokeš, Uzel, Kadlec
Utkání, které jsme zaslouženě vyhráli. Ale nebyli bychom
to my, kdyby jsme z toho neudělali drama až do samotného
konce. První branku vsítil David Polák po hezkém úniku
z levého křídla, kde na přední tyči zaskočil domácího brankáře. Druhou branku přidal po rohovém kopu Jirka Dobák, který se vyšplhal nejvýše a hlavou uklidil míč k pravé
tyči. Následně hosté snížili, ale to nás nemohlo zaskočit.
Vzápětí odpověděl tvrdou ranou ze 30 metrů Tonda Locker
a bylo to zase o dva. V této pasáži hry jsme byli jasně lepším družstvem na hřišti. Po nepříliš nebezpečné akci jsme
inkasovali lacinou branku, když si Ondra Dieneš nešastně srazil centr do branky. Na jeho obranu je třeba zmínit,

že nás podržel několika dobrými zákroky v první půli. Nejhezčí gólová akce přišla v 76 minutě. Jarda Ježek výborným driblingem přešel přes dva hráče z pravého křídla
do pokutového území a přihrával na zadní tyč, kde sprintoval Toník Locker a ten nezaváhal 2:4. Těsně před koncem mače domácí korigovali na konečných 3:4. Závěr utkání jsme si zkušeně pohlídali a po konečném hvizdu mohli
slavit čtvrtou výhru v řadě. Slavooooj!
6. 10. 2019
TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál 3:2 (1:0)
branky: Kasl 2, Hejnic
Dieneš - Houžvička, Polák J., Hrubý, Karas - Šefl, Hejnic,
Krátký, Kasl - Valta, Stočes
střídali: Ježek, Prokeš, Polák D., Soukup, Kadlec, Hošna
Odmakané utkání proti kvalitnímu soupeři, který nám
nedal nic zadarmo. Mnohdy to byl více boj, než fotbal
a musím napsat, že proti tak kvalitnímu soupeři jsme
v této sezóně ještě nehráli. Nicméně jsme byli rožmitálským vyrovnaným soupeřem a v závěru mače jsme měli
trošku více fotbalového štěstíčka a uválčili tři body.
12. 10. 2019
SK Třebsko – TJ Slavoj Obecnice
1:1 (0:0) 5:4 pk
branka: Dobák
Dieneš - Houžvička, Polák J.,Dobák, Karas - Zapletal, Šefl,
Škvára, Valta - Vohradský, Stočes
střídal: Musil
Ve značně improvizované sestavě jsme nastoupili na těžkém terénu v Třebsku. Chyběla nám polovina základní sestavy a na herním projevu to bylo znát. Přesto jsme dokázali ubojovat bod, který je pro nás zlatý. Škoda jen, že jsme
druhý bodík nepřidali v penaltovém rozstřelu. Přesto jsme
s Třebska odjížděli s pocitem výborně odmakaného výkonu. Černou kaňkou bylo zranění Honzy Karase, pro kterého si přijela RZ. Honzik totiž vypadal jako když vydržel
kolo v ringu s Vitalijem Kličkem. Po hlavičkovém souboji
měl tržnou ránu na hlavě a musel na šití. Je vidět, že
za svůj milovaný klub je schopný obětovat i vlastní zdraví.
David Musil
trenér mládeže
místopředseda TJ Slavoj Obecnice

středa 13. 11. 2019 od 17 hodin
Lampionový průvod
Stánek s občerstvením
OHNIVÁ SHOW
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