
Slunce, co je to slunce? Chtělo by se říct, muška jenom
zlatá, ale to není moucha, to je vosa, to je sršáň,
to je… to je slunce. Na něj nadáváme, když nám spa-
luje zahrady i kůži, slunce, které vyzýváme, aby vy-
svitlo, když nás mraky děsí svou temnotou. Slunce
životadárné, slunce ničitel, slunce, které potřebujeme
k životu. V poslední době to se svojí přítomností tro-
chu přehání. Ještě, že toho mraky mají plné obláčky,
a bu� z lítosti nebo vzteku propuknou v pláč a brečí
a brečí. A my také pláčeme radostí, že zahrada je za-
chráněna, zase se naplní nádrže a sudy a bude čím
zalévat. Ochladí se bazény na zahradě a hlavně ten
náš v Rezervaci. Zatím je v obecnickém bazénu voda
přímo skvělá. Paprsky slunce ale neohřívají jen hladi-
nu nádrže v Rezervaci, teplota se přenáší i na jednání
živočichů, které Rezervace ochraňuje. Občas některý
z chráněných vyrazí do civilizace mezi ty nechráněné
a jiný mu, až se nasytí, slíbí dopravu pro návrat. Na-
sycen vyrazí do rodné rezervace. A když jiný živočich
telefonicky vznese dotaz, zda není nasycený živočich
v civilizaci (pozn. město), zařve dotčený: „Já ho tam
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V současné době jsou v plném proudu prá-
ce na rekonstrukci vodovodního řadu
v komunikaci III. třídy. Hotová je část od

(pokračování na str. 2)

Staročeské hospody směrem k číslu popisnému 7, a také
stavba od č. p. 271 směrem k Hlinovce a dále k mostu
k č. p. 61. K dotazům proč nejsou, spolu s pokládkou nové-
ho řadu, přepojovány domovní přípojky. Důvodem je nut-
nost nejprve provézt tlakové zkoušky, dále udělat desin-
fekci potrubí a odebrat vzorky vody. Poté, když odebrané
vzorky odpovídají hygienickým požadavkům na pitnou
vodu, je možné provézt připojení jednotlivých domovních
přípojek.
Další stavbou, která probíhá, je rekonstrukce místní ko-
munikace v části obce Na Šachtě.
Před zahájením jsou práce na rekonstrukci Základní školy
v Obecnici. Dojde zde k výstavbě zcela nové tělocvičny.
Stávající prostor tělocvičny bude přeměněn na sociální
zařízení a šatny. V patře budou také vybudovány dvě nové
učebny. Součástí rekonstrukce je výměna střešní krytiny

Rekonstrukce vodovodního řadu (21. 7. 2020 Nové Chalupy).

zapomněl!“ Záchranná akce dopadla skvěle. Živočich
zachráněn, poučen životem a vrácen zpět do naší re-
zervace. Ono opravdu teplo působí. Sám jsem poznal,
že i člověk rozumný, jako já sám, se někdy únavou
ze slunce unáhlí. Chtěl jsem na zahradě hubit plevele.
Dle návodu jsem namíchal patřičný přípravek, mám
zkušenost. Už kdysi jsem přípravky zaměnil a náš
děda měl málem infarkt. Tentokrát jsem si dával pozor.
Po zahradě jsem couval a stříkal trávu plynule zleva
doprava. Ovšem po několika dnech bylo jasné, že na-
stal omyl. Do dneška nevíme, jak je možné, že tráva
v pruzích zleva doprava uschla a plevel roste dál. Na-
pravil jsem to, pruhy jsem rozryl a zasel novou trávu.
Ta se musí v tomhle vedru vlhčit. Vždy při zalévání
couvám, abych si nenamočil boty. Bohužel máme na za-
hradě pro vnoučata plastový bazén, asi dvou a půl me-
trový, padesát na výšku a plný vody. Víc asi nemusím
říkat. To nebyl skok, to byl pád. Na záda. Holt to slu-
níčko. Přátelé užijte si jako já prázdnin, slunce a hlav-
ně bazénů.

bs

Projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Obecnice
- místní část Borek a místní část Na Německých byl realizován
za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj.
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Informace z OÚ  (dokončení ze str. 1)

na celé budově školy. Náklady na stavbu jsou bezmála
ve výši 30 mil. korun a jsou hrazeny částečně z dotace
od Ministerstva financí ve výši 15 mil. a zbytek z rozpočtu
obce.
V měsíci srpnu začali práce na rekonstrukci mostu přes
místní komunikaci v části obce Na Cejnovně. Stavba nava-
zuje na akci obnova obecního majetku po povodni v roce
2018. První část této akce, rekonstrukce místních komu-
nikací po povodni, byla již dokončena a slouží občanům.
Před vypsáním výběrového řízení je akce dotovaná z pro-
jektů MAS Brdy. Jedná se o nákup techniky pro místní jed-
notku SDH.

PARKOVÁNÍ V OBCI

Přestože jsem již několikrát informoval v Obecnickém zpra-
vodaji o špatném parkování vozidel, a to jak na místních
komunikacích, tak na komunikacích III. třídy - situace se
nezlepšila, ale spíše naopak! Začátkem prázdnin došlo
k tomu, že na křižovatce na Brůdku bylo zaparkováno pět
osobních aut a nebylo zde možné projet ani osobním vozi-
dlem. Největší problémy se zaparkovanými vozidly jsou na
komunikaci III. třídy od budovy bývalého kina k mostu
v Nových Chalupách a dále na křižovatce směrem do Kou-
ta (č. p. 16) u kontejnerů na tříděný odpad. Zde již několi-
kráte došlo k tomu, že parkující vozidla bránila odvozu
odpadu a svozová firma nemohla kontejnery naložit.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsme byli nuceni požádat
Policii ČR o součinnost a pomoc. Je třeba si uvědomit,

že špatně, nevhodně či v rozporu se zákonem zaparkovaná
vozidla, nejenom brání plynulosti a bezpečnosti silničního
provozu, ale auta, která kličkují mezi takto zaparkovaný-
mi vozidly ohrožují chodce a zejména děti, které tudy pro-
chází do školy či za sportem. Další, neméně závažný pro-
blém je i průjezdnost v těchto místech pro vozidla IZS, tak
aby se včas dostala k zásahu či k nemocnému. Nechtějme
se dožít toho, aby zde došlo ke střetnutí vozidel či v horším
případě vozidla a chodce.
K parkujícím vozidlům ještě jednu poznámku, na kterou
často jako řidiči zapomínáme. Podle zákona o silničním
provozu musí, vedle stojícího vozidla, zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr
jízdy. To znamená, že vedle stojícího vozidla musí být vol-
ná komunikace široká nejméně 6 metrů.

Josef Karas, starosta obce

Poděkování
Tímto bych rád poděkoval, za všechny spokojené stráv-
níky, kteří odebírají oběd ze školní jídelny v Obecnici
- všem děvčatům - kuchařkám, které obědy připravují.
Vždy si výtečně pochutnáme!

Josef Němčák, Obecnice

VZPOMÍNKA

Dne 9. září 2020 by oslavil

70. narozeniny

pan Emanuel Šlapák.

S úctou a láskou stále vzpomíná manželka Libuše,

dcery Jitka s přítelem Martinem, Libuška s Jiřím

a bratr Ladislav s rodinou.

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

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

Obecní úřad Obecnice

Dům služeb, OBECNICE 312

pondělí – pátek  11.00 – 20.00
sobota a neděle  13.00 –20.00

Těšíme se na Vaši návštěvu
Rozvoz 777 057 074 možno objednat na tel. 

OPOČENSKÁ
ZMRZLINA

KÁVA | LEDOVÁ KÁVA
POHÁRY SHAKE

PIVO LIMO
CUKROVINKY DORTÍKY
FAST FOOD  | GYROS

 | 
 | 
 | 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje

Prázdniny jsou v podstatě za námi... a já Vám přiblížím,
co se u vašich hasičů za tu dobu událo. Po uzávěrce minu-
lého čísla Obecnického zpravodaje, tj. 16. června se nám
v 9:22 na hasičské zbrojnici rozezněla siréna na výjezd.
Byli jsme tímto svoláni na požár doutnající trávy u stromu
v katastru obce Orlov. Kdo si pamatuje tento čas, tak
v tuto dobu docela dost pršelo. O to více nás překvapil po-
žár. Nakonec se o nic velkého nejednalo. Po příjezdu byl
požár rychle zlikvidován a všichni zúčastnění se mohli
vrátit domů.

Další akcí, které jsme se účastnili, bylo Rally Příbram,
které se letos konalo 24.–25. července. Jelikož se letos ne-
jela RZ Sádek – Bohutín, mohli jste naše kluky vidět na
tankovacím místě – Letiště Dlouhá Lhota. Zde se naštěstí
nic nestalo a kluci vše zvládni na jedničku.

Další akcí, která nám rozezněla sirénu, byla technická
pomoc 5. srpna ve Lhotě u Příbramě. Byli jsme povoláni
na pomoc naložení zraněné osoby do sanitky. Zde jsme
po příjezdu vyčkali na stabilizaci pacienta a poté jsme ho
pomocí transportní plachty pomohli transportovat do sa-
nitky. Výjezd byl rychlý a brzy jsme mohli vrátit domů.

Hned druhý den se naši členové jednotky účastnili škole-
ní na AED. Pro zúčastněné bylo setkání přínosné a od to-
hoto data patříme mezi jednotky, kteří AED vlastní.
Upřímně doufáme, že ho nebudeme muset často používat,
ale je připraveno.

V pondělí 10. srpna se nám opět na hasičárně v 18:35
rozezněla siréna. Ten den se v našem okolí trochu honily
bouřky, a tak byla jen otázka času, zda spadne nějaký
strom. A to se přesně stalo. Strom byl přes cestu v prosto-
ru směrem na Zaječov. Naši kluci vyjeli celkem rychle
a rychle také strom odklidili.

V neposlední řadě můžete vidět zvýšený pohyb našich
vozidel, to je hlavně z hlediska požárního dozoru při sečení
obilí kombajny.

Pro úplnost zde přikládám něco o AED
AED je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG.
Jeho obsluha je jednoduchá, protože sám říká obsluze,
co má dělat. Dává totiž pokyny pro bezpečnou defibrilaci.
Sám po přilepení elektrod na hru� říká, zda pokračovat
ve stlačování hrudníku nebo upozorní, že podá život za-
chraňující výboj. Tento výboj „tzv. defibrilace“ je nejdůle-
žitější úkon, který zvyšuje šance na přežití při náhlé srdeč-
ní zástavě.

Vážení spoluobčané,

K čemu defibrilace?
Je to odborný postup, schopný zrušit významnou poruchu
srdečního rytmu (fibrilaci komor) vedoucí k zástavě obě-
hu. Fibrilace komor je nejčastější kardiální příčina náhlé
zástavy oběhu (NZO).
Včasná defibrilace?
Jedná se o jeden z postupů neodkladné resuscitace, pod-
statně zvyšující následnou úspěšnost. Pokud je provedena
okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 %. Provedení
defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 %
a za 12 minut po NZO už jen 25 %. Proto je velice důle-
žité včasné provedení defibrilace!
Koho se to týká?
Dle Evropské rady pro resuscitaci je výskyt srdečních zá-
stav v Evropě vysoký, až 700 000 případů/rok. Naši zá-
chranáři ročně resuscitují okolo tříset pacientů. Obecné
procento úspěšné resuscitace je okolo 30 % – 40 %. Toto
číslo nevypovídá o následném přežití pacientů, jde pouze
o procento, kdy se podaří znovu zajistit srdeční činnost
a oběh. Procento přežití bez vážných následků  je v ČR
okolo 6 % případů. Evropské země udávají kolem 11 %.
Velké množství pacientů totiž umírá po převozu do nemoc-
nice, nebo jde o přežití s těžkým neurologickým deficitem.
Po 5 minutách od vzniku náhlé zástavy srdeční (NZO) do-
chází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Záko-
nem stanovená dojezdová doba pro týmy Zdravotnické
záchranné služby je 20 minut. I když průměrně týmy ZZS
dojíždějí k pacientům do 10 minut, je tato doba pro přežití
pacienta zásadní, a proto je VELMI důležité, aby před pří-
jezdem ZZS byla pacientovi poskytována laická první
pomoc. Největší šanci na přežití dává postiženému kromě
kvalitní okamžité resuscitace právě i včasná defibrilace.
Všeobecné doporučení rozmístění AED
V prvé řadě by AED měly mít nezdravotnické složky, které
zasahují v krizových situacích: policisté, hasiči, horské
služby. Dále je vhodné mít AED na místech se zvýšeným
rizikem možného výskytu náhlé zástavy oběhu, což jsou
místa s vyšší koncentrací lidí nebo s vyšší fyzickou a psy-
chickou zátěží, ve firmách zaměstnávajících větší počet
zaměstnanců, odlehlá místa bez možnosti včasného dojez-
du ZZS, atd. (zdroj: internet – záchranáři)

Přeji všem mnoho příjemných chvil ke konci prázdnin
a doufám, že si ještě užijete spoustu slunečných dnů.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

jedna z důležitých událostí minulých dní bylo přebrání AED - AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBLIRÁ-
TOR.  Zároveň, byla proškolena část jednotky, která bude předurčena k zásahům v případě, že dojde
k zástavě srdce. Je to pro naši jednotku další krok k určité profesionalizaci a hlavně pro Vás, kterým
tento přístroj bude umět pomoci tam, kde lidská ruka již nestačí. Myslím si, že je to pro naši obec a obča-
ny  další krok, kdy budou vědět, že je zde další přístroj AED včetně proškolených lidí, kteří jim pomohou.
Touto cestou bych chtěl poděkovat našim sponzorům - firmě Agrofert a obci Obecnice.

Jako hasiči, chceme  poděkovat občanům a příslušníkům všech záchranných složek a armádě za odvedenou práci při boji
s coronavirem, který nás už delší dobu pronásleduje. Rozhodli jsme se pro Vás uspořádat společně s okolními sbory
Hasičskou Fontánu v sobotu 22. 8. 2020 od 21.45 hod. na koupališti v Obecnici. Budeme velice rádi, když s námi
strávíte čas a společně tak poděkujeme.

 Petr Juříček, velitel jednotky Obecnice
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Tentokrát zabrousíme
do historie. Vedoucím
lesní správy Obecnice
byl v letech 1955–1988
pan Miroslav Chlupsa.
Vyprávěl příhodu, jak
krátce po svém nástupu
do Obecnice vyznačoval
probírku na Aliance
„U vejmutovek“ s kole-
gy Josefem Jedličkou
a Bohumilem Švarcem.
Pan Jedlička, který zde
za války sloužil jako
hajný, si vzpomněl, že
by tady u cesty měla být
studánka, do které si
tenkrát - před svým za-
tčením gestapem - scho-
val lahvové pivo. Stu-
dánku po chvíli hledání
našli; byla zborcená,
znečištěná a zarostlá,
ale tři lahve piva s por-

POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 2. část

bratři Karel Kryll a Bohumil Kryll. Tito šikovní chlapíci
též vyrobili konstrukce se stříškami, kterými byly tyto
vyčištěné a vyzděné studánky zastřešeny. Samozřejmě
od té doby byly několikrát čištěny a dřevní konstrukce
opravována a natírána, ale je to pořád ten původní rám…

Václav Pernegr

Historická fotografie Mariin pramen – repro z brožury „Brdy,
jejich krásy, poklady a význam“ (vyšla v r. 1925 jako pro-
test proti zřízení dělostřelecké střelnice), fotografie z roku 1923.

Rok 1986... Mariin pramen na Aliance - u nového
zastřešení Michal Havelka, Chlupsův vnuk.

Foto z roku 1986... Knížecí studánka (pod požárním pásem ve Výstavku, kde v té době
byla takováto kalamitní paseka; dnes je to tyčovina… Cesta byla v té době čerstvě oprave-
na - zpenetrována.

celánovými uzávěry z bahna na dně opravdu vytáhli a čtr-
náctileté pivo vypili! Po této příhodě nechal pan Chlupsa
studánku vyčistit a zastřešit… Jednalo se právě o „Mariin
pramen“, nebo jak staří pamětníci říkali „Maria Quelle“…

Před svým odchodem do důchodu nechal pan Chlupsa
vkusně obnovit tři studánky: „Mariin pramen“, „Knížecí
studánku“ a studánku „U Kloboučku“. Mariin pramen je
dobře známý – u Alianky; Knížecí studánka je pod Velkým
Výstavkem – požárním pásem a Klobouček je též dobře
známý. V té době pracovali u lesní správy tzv. „uranoví
důchodci“. Byli to pracovníci Uranových dolů, kteří šli
v padesáti letech do důchodu a pochopitelně se jim ještě ne-
chtělo být doma. Například ve stavební partě pracovali
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Foto Miroslav Maršálek

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V úterý 30. června proběhlo slavnostní rozloučení před-
školních dětí s mateřskou školou, které se uskutečnilo
na školní zahradě. Děti si připravily taneční vystoupení,
básničky a písničky. Slavnost jsme ukončili šerpováním
dětí a také jsme jim předali upomínkové dárky např. nára-
mek se svým jménem, dětskou knížku atd..

Poslední srpnový týden připravujeme pro nově zapsané
děti a jejich maminky adaptační týden plný her a zábavy.
Na všechny se moc těšíme a doufáme, že tento nový krok
do neznáma děti lépe zvládnou díky adaptačnímu týdnu
za pomoci učitelek a maminek. ☺
Aby měly děti dostatek času na zvykání v novém prostředí,
budeme v adaptačním období pokračovat, a to minimálně
6 týdnů. V této době si musí malý človíček zvyknout
na spousty změn, aby mohl poprvé v životě zůstat delší
dobu sám bez rodičů. Rodiče mají možnost si svou ratolest
vyzvedávat ze školky v 10 hodin nebo po svačince.

Mateřská škola je opět otevřena poslední týden
v srpnu, tj. od 24. srpna 2020 pro přihlášené děti.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Jak si užíváme prázdnin v knihovně

Na každý den je připraven akční nebo ještě akčnější pro-
gram pro děti v knihovně. Jsem moc ráda, že se dětem
v knihovně líbí a rády se vrací.
Posu�te sami, že se v knihovně nezahálelo.
Výroba cementových dekorací se děvčatům velice zamlou-
vala. Vznikly krásné svícny, držáky na mýdla, květníky
či vázy. Ze sádry jsme zase vyráběli houby, šišky či květiny.

Děti velice bavilo pískování obrázků...

Úspěch sklidily i zásobníky na lentilky.

Malování barvami na sklo.

(pokračování na str. 7)
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KNIHOVNA  (dokončení ze str. 6)

Ze starých triček jsme vytvářeli trička nová. Kdo neměl
své, posloužil knihovnický bazárek.

Jeden den jsme si s dětmi udělali vyloženě mlsací. V naší
malé knihovnické pekárně vznikly krásně zdobené a origi-
nálně plněné muffiny a palačinky.

Za hezkého počasí jsme běhali venku po opičí dráze nebo
se osvěžili vodními balonky.

(pokračování na str. 8)



8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - srpen 2020

KNIHOVNA

(dokončení ze str. 7)

Letní korálkový worskhop

Ve čtvrtek 16. července se usku-
tečnil letní náramkový workshop
pod záštitou Tonyem Handma-
de. Velice mě potěšil zájem o na-Proběhlo nám také

malování na keramic-
ké či skleněné hrnky,
které nyní dělají ra-
dost dětem i rodičům.

Občas se povedla krásná výtvarná všehochu	. Někdo ma-
loval mandaly, někdo vyškrabával obrázky nebo vyráběl
zásobník na lentilky.

A do knihovny se rády vrací nejen děti, ale i naše milé seni-
orky, které se i o prázdninách schází na pravidelné středeč-
ní dýchánky.

Vyrábění, pískování, navlékání, malování, zdobení a další
výtvarná zábava bude pokračovat v knihovně i nadále.
Kdo se nudíte, nebo máte zájem, přij�te. Pokud Vás neza-
ujme denní program, vymyslíme, co by Vás mohlo bavit.
Barvy na textil či na sklo nám tu ještě zbyly, v regálech na
své majitele stále čekají nenamalované hrnečky. Slečny
mohou navlékat náramky či vyrábět náušnice.

Čtenářský úkol na letní prázdniny

Nezapomeňte o prázdninách procvičovat hlavy, vzdělávat
se, dovídat se něco nového a doplňovat slovní zásobu. Při-
pomínám všem přečíst o prázdninách alespoň jednu knihu
a pak o ní napsat pár nebo více slov. Nejmenší čtenáři
(nebo maminčini posluchači) mohou namalovat obrázek.
Příspěvky odměním a zveřejním v Obecnickém zpravodaji.

Veronika Hemrová

vlékání korálků. Navlékal každý, kdo měl chu	 a náladu.

Brain and Breakfast

Nejbližší snídaně se uskuteční ve čtvrtek 20. srpna v pra-
videlném čase od 8:30 do 10:00. Tentokrát se těšíme na
osobní příběh vysloužilého armádního generála Petra Pav-
la, který dosáhl nejvyšších vojenských postů v armádě ČR
i v NATO. Zajímavostí je, že mimo jiné také založil inicia-
tivu „Spolu silnější“, která pomáhá překonat následky ko-
ronavirové pandemie.
Následující posnídání proběhne v knihovně dále tyto dny:
17. září, 22. října a 19. listopadu. Zářijová snídaně nese
název „Precizní medicína založená na analýze genomu, mi-
krobiomu a potravinových alergií“. Vzdělávat nás v živém
přenosu bude MUDr. Petr Hora.

Plánované akce na září

Prodejní výstava výrobků klientů Nalžovického zámku
V naší malé útulné knihovně bude od 7. září probíhat pro-
dejní výstava hand made výrobků klientů Nalžovického
zámku. K vidění a ke koupi budou svíčky, keramika a de-
korace. Převládat již bude podzimní tematika. Přij�te udě-
lat radost sobě nebo svým blízkým a zároveň podpořit dílo
šikovných ručiček.
Přednáška „Čarokrásná Afrika“
Tímto bych Vás ráda pozvala na přednášku s názvem „Ča-
rokrásná Afrika“, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září od
18 hod. v horním patře knihovny. Promítat a vyprávět
o svých cestách po Africe nám bude pan Miroslav Rambousek.

Marmeládování

Marmeládování již bylo vyhlášeno v minulém čísle zpravo-
daje. Ale pro připomenutí. Do 22. září noste do knihovny
vzorky vašich marmelád. Následující den, tedy ve středu
23. září (v minulém čísle se vyskytla pravděpodobně chyba
data) proběhne ochutnávka a vybereme nejpovedenější
sladkou dobrůtku. Vyhodnocení a vyhlášení proběhne
23. září v 17:00 a výherce získá podzimní odměnu. Pokud
se nedostavíte na vyhlášení – odměnu k vám dopravím..

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku
(vyplněné vhazujte do poštovní schránky OÚ Obecnice)

KNIHOVNA Obecnice - DOTAZNÍK
Mám zájem v roce 2021 o kurzy dìtské jógy. ANO NE

Mám zájem v roce 2021 o kurzy keramiky. ANO NE

Mám zájem výhledovì o kurz jógy pro dospìlé. ANO NE

PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT S PRÁZDNINAMI
na místní fotbalové hřiště

v pátek 28. SRPNA od 15 hodin
NA DĚTI BUDOU ČEKAT SOUTĚŽE, ODMĚNY,

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ A PĚNA
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Byl krásný, jasný den lednový. Sněhu ležely nesmírné
spousty, ale cesty, jimiž ujížděl dobrý pan Haslinger, byly
náležitě ujety; bílý pokrov byl mrazem tuze spoután, tak že
se nebořil. V pravo temný les, v levo rovněž, tu a tam kou-
sek bílé hladiny, lesknoucí se v paprscích slunečných, že oči
pálily; v dáli vystupovaly lesní páry, šedé, začernalé, avšak
záře zimního slunce tkala vůkol nich závoje růžové, fialo-
vé, modré; i temena a hřbety horstva přioděly se týmiž lesk-
lými barvami. Široká pláň, bílá, jako přikrytá ohromným
rubášem, prostírala se na všecky strany, a v dáli omezoval
ji les jako černé lemování. Jeli po té rovině dobré dvě hodi-
ny. Bylo asi jedenáct hodin, když Josef se obrátil, i ukazuje
bičištěm přímo před sebe, pravil: „Hle, Jezerenské huti!“
Takto romanticky popisuje Karel Klostermann cestu Jose-
fa Haslingera na zdvořilostní návštěvu k panu Chablému
v jeho románu Skláři, který byl knižně vydán v roce 1897.
Středobodem děje je dnes již zaniklá obec Hůrka u Prášil
(dříve zvaná Jezerné), kde se protnuly osudy a osobní dra-
mata románových aktérů dvou velkých sklářských rodin –
francouzských Chabléových a českých Haslingerů. Zatím-
co pan Haslinger vyrazil na návštěvu Hůrky z fiktivní
obce Kroužilov, já k ní vyrazil ze zcela reálné osady Nová
Hůrka, ležící poblíže Novohůreckých slatí při silnici
z Hartmanic do Železné Rudy. Do konce října 1991 byla
Nová Hůrka největší vojenskou základnou v rámci vojen-
ského výcvikového prostoru Dobrá Voda, který zde byl zří-
zen k 1. březnu 1952 jako Vojenský výcvikový tábor Dobrá
Voda. Dodnes zde část vojenských objektů stojí a jsou vy-
užívány k rekreaci. Z místa, kde byla závora, za kterou se
smělo pouze na speciální propustku, jsem vyrazil po modré
turistické značce směrem na jih, za posledními rekreační-
mi chalupami jsem minul torzo Novohůrecké jedle, vysaze-
né v roce 1700, a začal jsem lesní cestou stoupat až k za-
čátku Hůrecké aleje, chráněnému stromořadí 116 vzrost-
lých javorů a lip. Tou jsem došel až na místo, kde stojí
kaple sv. Kříže, jediná dochovaná stavba slavné sklářské
obce Hůrka, která zde existovala do 50. let 20. století. Již
v roce 1732 byla v nedaleké Staré Hůrce založena Janem
Jiřím Hafenbrädlem první sklářská hu	, která fungovala
až do roku 1904. V roce 1766 byla nad Hůreckým údolím
založena osada Hůrka, která se rychle rozrůstala, ke sklár-
nám přibyly později domky sklářů, panský dům či Turecký
dům pro obchodníky, fara, mlýn a škola. V letech 1788–
1789 zde nechal Ignác Hafenbrädl postavit kostel sv. Vin-
cence, který zdobila barokní cibulovitá báň z jedné strany
krytá šindelem. Věž nechal přistavět v roce 1819 další ma-
jitel místní huti Jiří Kryštof Abele. Na oltáři, přeneseném
sem z bývalého dominikánského kláštera v Klatovech, vi-
sel obraz sv. Vincence ze 17. století a stavbu osvětlovaly
lustry, vyrobené místní sklárnou. Vedle kostela postavil
Abele v roce 1820 ještě hřbitovní kapli sv. Kříže s rodinnou
kryptou, kde byli pohřbeni příslušníci sklářských rodů
Hafenbrädelů a Abelů. Pochováno zde bylo i tělo jejich ro-
dinného lékaře Josefa Klostermanna – otce spisovatele Kar-
la Klostermanna. Některé rakve, uložené v kryptě, měly
horní část víka prosklenou, aby bylo vidět na mumie těl.
Do dnešního dne se bohužel tato pozoruhodnost nedocho-
vala; v roce 1953 totiž do krypty v kapli vtrhlo několik pod-
napilých vojáků, mumifikovaná těla vyzvedli z rakví, před
kaplí s nimi začali divoce tančit a nakonec je rozstříleli ze
samopalů. Zneuctěné ostatky těl pak zahrabali vedle kap-
le. Takto strašlivě skončili svůj věčný odpočinek příslušní-

Sláva zaniklých sklářských hutí

Jezero Laka

ci slavného rodu Hafenbrädelů a Abelů, kteří po celém svě-
tě prosluli výrobou benátských zrcadel s negativní figurál-
ní podmalbou. Po ukončení sklářské výroby živila obyva-
tele Hůrky převážně práce v lese. Od začátku 20. století,
kdy zde ve 14 domech žilo přes 200 lidí, přicházelo na Hůr-
ku stále více turistů, směřujících především k jezeru Laka.
Občerstvení a ubytování nabízel návštěvníkům Hotel
U jezera Laka Hermanna Schmida nebo obchod se smíšeným
zbožím. Toto období však ukončila 2. světová válka, pová-
lečný odsun místního obyvatelstva a vznik vojenského vý-
cvikové prostoru. Obec padne za obě	 buldozerům a celý
kraj se tak na dlouhých 40 let stane nepřístupným … 
Rozloučil jsem se s Hůrkou a vydal se stejně jako již mno-
ho turistů přede mnou ke 2 km vzdálenému jezeru Laka.
Společně s modrou značkou jsem začal klesat po zpevněné
komunikaci k Jezernímu potoku, přešel jsem dřevěný mos-
tek a podél balvanitého koryta potoka jsem vystoupal na
neznačené rozcestí, minul jsem terénní stanici Správy Ná-
rodního parku Šumava, odkud to bylo již jenom pár kroků
k hrázi jezera. Jezero Laka (dříve nazývané Mlaka nebo
Pleso) je nejmenším (2,78 ha) a nejvýše (1.096 m.n.m.)
položeným jezerem ledovcového původu na české straně
Šumavy. Jeho maximální hloubka je 3,9 metru, obvod činí
870 metrů a zadržuje asi 40.000 m3 vody. Romantickou
podívanou doplňují plovoucí ostrůvky nepatrně se pohybu-
jící po hladině. Jezero bohužel postupně zarůstá vegetací
a pozvolna přechází v zrašelinělý močál. V 19. století byla
hladina jezera o 1,7 metru zvýšena umělou hrází, protože
vody jezera se využívalo k pohonu strojů ve sklářských
hutích v Hůrkách, kam byla přiváděna důmyslným systé-
mem kanálů. Od jezera jsem se nejprve po červené a pak
po žluté turistické značce vrátil zpět na Hůrku a odtud již
známou Hůreckou alejí a lesní cestou zpět do Nové Hůrky.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Pozůstatky kostela sv. Vincence a kaple sv. Kříže
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Obecně platí, že štíhlá linie se vyplatí jako pre-
vence nemocí. Pokud už ale nějakou chorobou 

 LÉKAŘ A VY • Nadváha může být výhodou

člověk trpí, může být paradoxně výhodnější nějaké kilo na-
víc. Typicky to platí u srdečního selhání, hubeňouři mají
tady prognózu o něco horší. V poslední době se o nadváze
mluvilo i v souvislosti s koronavirem. Jednak po dobu ka-
rantény asi 40% z nás nějaké kilo navíc získalo, jednak při
onemocnění měli obézní pacienti horší průběh. U obézního
člověka dochází v tukové tkáni k zánětlivým změnám, kte-
ré mohou vyvolat zhoršenou citlivost k inzulinu a tím vzni-
ku diabetu, ale také zhorší obranyschopnost vůči různým
infekcím. Obezita se definuje tzv BMI (Body Mass Index),
kdy se poměřuje výška a váha člověka. Z hlediska křivek
nemocnosti a úmrtnosti je ideální hodnota 22,5 kg na čtve-
reční metr povrchu. Samotné BMI hodnotí pouze celkovou
tělesnou hmotnost, nedělá rozdíl mezi poměrem svalů
a tělesného tuku. Ještě lépe charakterizuje riziko množství
tělesného tuku udávaného v procentech. Asi čtvrtina lidí
splňuje kritérium „štíhlí obézní“, to znamená, že se pohy-
bují v pásmu mírné nadváhy, ale poměr tuku a svalů je
nevýhodný a procento tuků je vyšší, než je záhodno. Mno-
hem rizikovější je ukládání tuku v oblasti břicha a hrudní-
ku, než je tuk uložený v oblasti stehen a hýždí. Rychlým
pomocným ukazatelem je tak obvod pasu, kdy pro muže
stoupá riziko od 94 centimetrů a vysoké je riziko nad
102 cm v pase. U žen jde o hodnoty 80, resp. 88 cm. Ale
důležité krom váhy jsou i přidružené choroby. Člověk
s nadváhou, s cukrovkou, vysokým tlakem a kuřák je ex-
trémně rizikovější než obézní člověk bez dalších chorob
a dobrou fyzickou zdatností. Ta je vůbec nejdůležitější pod-
mínkou prognózy. Dá se říci, že tlouštík v dobré kondici
je na tom lépe, než hubeňour bez kondice čili zdravotní
dopad nadváhy je dán právě kondicí. Že hubnutí a přibírá-
ní na váze ovlivňují střevní bakterie, už je známo. Nyní se
vedou studie kolem „genu hubenosti“. Sledují se lidé, kte-
rých je v populaci asi 1% a ti nepřiberou nic, i kdyby
do sebe ládovali cokoliv. Ovšem naše genetická výbava nás
připravuje na hladomor a války. Naši předci se stejnou
genetickou výbavou problémy s váhou neměli, protože měli
mnohem více pohybu. My už žijeme v nadbytku desítky let,
a to už je bohužel dostatečně dlouhá doba na to, aby se ge-
netická výbava projevila v konečném důsledku ve vysokém
tlaku, cukrovce, cévních příhodách…. Z dětství fixujeme
příjemné pocity a prožitky, protože v té době je mozek plas-
tický. Pokud v té době máme dostatek fyzické námahy, na-
příklad při sportu spolu s příjemnými pocity, je velká šan-
ce, že se k tomu v dospělosti nějakou formou vrátíme. Pro
dnešní populaci dětí a adolescentů je to jediná šance. Podí-
váme-li se do prehistorie, pak ti nejchytřejší byli současně
nejtlustší. Poradili lovcům, kde najdou mamuta a jak na
ně, od lovců dostali nejlepší kus masy, aby mohli dát pře-
mýšlet. Nejlépe pak ti s nadváhou přežili nedostatek jídla,
hladomory a války. Tlouš	ka byla známkou chytrosti,
schopnosti zajistit si zdroje a přežít. („Tlustí budou hube-
ní a hubení budou studení“). Hubení umřeli, tlustí přežili
a měli děti. Vyselektovala se populace, v níž jsou potenciál-

ně tlustí všichni. Selekce
genů trvá stovky generací
a v současné populaci je
skoro 60% lidí s nadváhou
nebo obézních. Ale součas-
ně se zdá, že je to už vrchol
křivky a zřejmě dochází
k selekci na druhou stranu.
Obézní lidé mívají problém
s navázáním vztahů a ženy
mají často problém otěhot-
nět. Tato selekce bude trvat
stovky a tisíce let, ale vý-
sledkem bude populace bez genetické dispozice
k tloustnutí. Obezitologickým paradoxem je, že ve stáří je
výhodnější mít nějaké kilo navíc. Léčba nadváhy a obezity
je důležitá v prevenci nemocí. Pokud už se ale nějaká ne-
moc objeví, mívají hubení trochu horší prognózu, to platí
zejména, ale nejen, při srdečním selhání. Jedna teorie říká,
že pacient s nějakým kilem navíc má energetický zdroj pro
případ nouze. Za posledních 30 let se prodloužila průměr-
ná délky dožití o řadu let, ale zdá se, že se výrazně zhoršila
kvalita života v těchto posledních letech. O tom, jak je pro-
žijeme, rozhoduje schopnost čelit zátěži. Kvalita života
ve stáří je spojena s fyzikou zdatností a přítomností svalů.
Proto je důležité, aby si starší lidé udrželi pravidelný ak-
tivní pohyb, nějaké kilo navíc unesou. Zásadní jsou svaly
horních a dolních končetin nejen kvůli pádům, ale i proto,
aby nebyli odkázáni na pomoc druhých. Někdy je problém
vysvětlit starší dámě, že jejích současných 63 kilo je pro ni
výhodnější než 52, které měla v mládí a ráda by je měla
zpět. Tak nemyslete jen na kila, ale hlavně na zdatnost
a hurá do pohybu.

Z veřejných zdrojů
upravila Drsvo

UZÁVĚRKA zářijového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v sobotu 12. září 2020

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice

zve dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 8. října 2020

v Příbrami
DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Zveme nové dárce – pøijïte podpoøit správnou vìc!
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PYTLÁCTVÍ V BRDECH 3.
V povídání o pytláctví se vyskytuje spousta historek

o podivných osobách nazývaných fextové a facíři. Jejich
zrození vzešlo s největší pravděpodobností během třicetile-
té války, kdy českou a moravskou krajinou postupovala
švédská vojska. A právě na Moravě se objevilo nejvíce po-
věstí o nezranitelných odvážných rychtářích, kteří bránili
své vesnice pro záchranu vlastních životů a majetku. Fext
byl nezranitelný a překvapenému a vyděšenému švédské-
mu vojákovi, který na něj vystřelil, s výsměchem hodil
kulku pod nohy. Dalo by se říct, že šlo o obyčejného člově-
ka, znalého magických praktik. Však také existoval i re-
cept, jak této potřebné schopnosti dosáhnout. Podle legend
se takový člověk narodil v plodovém obalu, ten se měl usu-
šit, uschovat a v dospělosti mu jej předat a on jej měl nosit
pod levou paží. Ovšem zastřelit fexta, a tak jej vysvobodit,
nebylo jednoduché, bylo nutné pušku naládovat skleněnou
kulkou nebo něčím jiným například knoflíkem. Proč se je
lidé snažili zabít? Asi pro jejich výjimečnost nebo také pro
jejich sklony k pytláctví. Jak píší ve své knize Pytlácké
historky z Brd Tomáš Makaj a Josef Šefl, „fext někdy na-
zývaný zmrzlík znal čarovnou moc lesních bylin, které pá-
lil se srdcem tří krkavců a tří krtků a popel vmíchával do
střelného prachu., Magické kule, které se neminuly cíle,
odléval o půlnoci v temné rokli očním důlkem lidské lebky.
Nezranitelnost se zajiš	ovala tím, že se chytil v den sv. Jiří
had, do useknuté hlavy se dala tři zrnka hrachu, jedno do
huby, dvě do očí, vše se dalo do hrnce s hlínou. Když vy-
kvetl hrách, nosily se květy hrachu při sobě a tím byla za-
jištěna nesmrtelnost.“

Facíři, kterým se také říkalo „světem jdoucí“, chodívali
většinou v myslivecké uniformě a měli své oblíbené trasy.
V osamělých hájovnách na Brdech byli oblíbeni a stávalo se,
že na svém potulování se na některé hájovně pozdrželi i del-
ší dobu. Bývali opředeni mnoha legendami a jednalo se mno-
hokrát o myslivecké mládence bez místa. Bu� za nějaký
poklesek ve službě, či neš	astnou lásku nebo podobné příči-
ny. Když se na hájovně zdrželi, dokázali odvést i pořádný
kus práce a byli za ni patřičně odměněni. V hospodách oko-
lo jejich stolu, kde seděli, to zaznívalo vždy smíchem. Doká-
zali lidi pobavit veselými historkami nebo příběhy opepřený-
mi mysliveckou latinou. Jak uvádějí autoři výše uvedené
knihy, časem se facíři z brdské krajiny úplně vytratili.

Ještě bych se zastavil u mysliveckých pověr, o kterých
píše ve svém článku na internetu Doc. Dr. J. Kovařík,
CSc.: „České myslivecké pověry mají společné základní rysy
s pověrami cizími, hlavně rakouskými a německými. Podle
tehdejšího zvyku myslivec po vyučení odcházel do ciziny na
zkušenou, a když se po jisté době vrátil, přinesl s sebou
nejen odborné zkušenosti, ale i myslivecké obyčeje. Později

to byli facíři, kteří rozšiřovali "tajná umění myslivecká".
Ústní podání myslivci často zapisovali pro své potomky.
Též staří pytláci znali často právě tolik kouzelných pro-
středků. Tyto rukopisné knížečky, doplňované později vý-
pisky z loveckých knih tehdejší doby, byly uchovány před
lidem i vrchností v tajnosti. Tak se stalo, že některé přečka-
ly věky, a jejich obsahu byla přikládána víra až do 19. sto-
letí.“ Z článku pana docenta mne zaujalo, čeho vlastně
chtějí čarostřelci dosáhnout, J. Hartmann ve spise Nové
čertoviny (Neue Teufelsstücklein, Norimberk 1721) píše:
„Někteří se naučí, jak za den mohou vypálit tři jisté rány
a střelit, co chtějí; dovedou zásah tak mistrovsky umístit,
že se nechybí. Jiní umí zvěř přimrazit, že musí zůstat klid-
ně stát a vydržet jejich ránu; ale i lidi umí přimrazit. Jsou
tací, kteří když se podívají do hlavně jiným střelcům, tito
nemohou vypálit. - Jiní trefí kulí na 100 ba i 200 kroků
minci, a to tak často, jak chtějí. Jiní v tom se vyznají, že
vždy trefí vše, co je v dosahu jejich rány, i když to nevidí;
stačí, vědí-li, kde to stojí nebo leží, a předem řeknou, že to
chtějí trefit. Jiní střelí kulí z pušky nebo šípem z kuše člově-
ku minci z hlavy, aniž ho poraní. Jiní lijí takové kule, s kte-
rými zasáhnou, co chtějí. Jiní umí kule od sebe odvracet,
udělat se nezranitelnými a i neviditelnými.“

Co k tomu říct, z povídání je poznat, že se prolínají příbě-
hy o těchto podivných lidech celou Evropou. Můžeme před-
pokládat, že pověsti mohly mít svůj základ ze životních
příběhů či osudů a jako všechno byly časem obohacovány
lidmi s fantazií. Jisté je jedno, čas fexty, facíře a čarostřelce
dávno zavál někam do hustých a rozlehlých v rozlehlých
lesů.
Prameny: T. Makaj, J. Šefl „Pytlácké historky“, Doc. Dr.
J. Kovařík, CSc. „České myslivecké pověry“ a články z in-
ternetu. Zpracoval bs

Personál Colloredo - Mannsfeldské lesní správy Strašice kolem
r. 1926 (zdroj: internet, archiv J. Šefl)
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Z historie... pokračování...

Pokračujeme českou historií, kterou se snažím vztáhnout k našemu kraji, tentokrát z různých pramenů citovaných
v knihách nebo zjištěných na internetu, doplněných vsuvkami původního textu knihy Ladislava Malého Příbramsko
a Dobříšsko, vydané v roce 1930 (původní text proloženým písmem).

Jsem rád, že někteří z vás, které historie zajímá, mě upo-
zorní na nepřesnosti v textu. V minulém článku jsem zmí-
nil, že Václav vládl do roku 929, kdy jej nechal zavraždit
jeho bratr Boleslav, který se tak dostal k vládě. Čtenář
Tomáš uvádí ve svém upozornění: V roce 2008 se vrací
Dušan Třeštík v knize Počátky Přemyslovců (kapitola 11.
Spor o datum vraždy Václava), k termínu smrti Václava I.
Rok 929 byl nespíš vsunut kolem roku 1929. Zaujalo mě to
a vyhledal jsem i jiné podklady. Nejvíc informací jsem zís-
kal z knihy Hádanky naší minulosti 4 od Jiřího Bílka,
v kapitole Spor o šest let uvádí (zkrátím text): Málokteré
datum v naší historii má tolik výkladů a vzbudilo takové
emoce jako právě spor o šest let. První, kdo uvedl rok Vác-
lavovy smrti byl Kristián a je to jediné datum které v jeho
díle najdeme. Aby to neměli badatelé tak snadné, lze přečíst
v různých rukopisech Kristiánovy legendy hned tři data,
nejčastěji se vyskytuje rok 929, jednou 928 a jednou 939, ač
jde o úpravu původního data 929. Rok 929 převzal v polo-
vině 12. století kronikář Kosmas po něm ho opakovali jeho
následovníci Přibík Pulkava z Radenína, Martin Kuthen,
Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína. Jiří
Bílek popisuje, jak toto datu zpochybnil Gelasius Dobner,
který v roce 1765 vydal kritiku kroniky Václava Hájka
z Libočan. Dokázal, že Hájek si vymýšlel a na základě Vi-
dukindovy kroniky dospěl k názoru, že Václav byl zabit
v roce 936. E. Sandrich jinak P. Athanasius, který napsal
Život sv. Ludmily a sv. Václava došel podle téhož zdroje
k datu 935. Historikové se rozdělili na dva tábory první re-
prezentovaný Josefem Pekařem sázel na rok 929 a druhý
tábor s představitelem Františkem Palackým, později Zde-
nek Fiala zvolili datum 935. Znalec českých dějin Dušan
Třeštík se přiklání také k roku 935. Léta a staletí utíkají
a musíme uznat, že odhalovat pravdu po takovém čase je
těžké, zvláště když někdy si kronikáři trochu vymýšleli.

Vrátíme se k další historii. Když uchopil vládu Boleslav I.
postavil se saskému panovníkovi Otovi I. a nepřátelství
trvalo celých 14 let. Za těchto čtrnáct let se dokázal stát
skutečným pánem Čech. Ota I. vytáhl se svým vojskem do
Čech v roce 950 a tažení skončilo nakonec uzavřením smí-
ru. Dovolím si citovat z Bílkových Hádanek minulosti, kde
uvádí co napsal kronikář Vidukind: „Onoho času král táh-
ne do boje proti Boleslavovi králi Čechů, a když měl být
dobyt hrad zvaný Nova (?) v němž obležen byl Boleslavův
syn, král (Ota I) rozumným rozhodnutím přerušil bitvu…
A tak uváživ moc královu a nesčetné množství vojska, Bo-
leslav vyšed z hradu dal přednost podřídit se takovému
majestátu než utrpět konečnou záhubu, stoje pod praporci
a krále poslouchaje a odpovědi vraceje, zasloužil konečně
milosti.“ O uzavření míru Vidukind dále popsal: „Byli to
sokové sebe důstojní, oba mravů rytířských, proto pravice
jejich uzavřely mír poctivý, který také dodrželi.“

Po Boleslavovi I. nastupuje Boleslav II, za jehož vlády
bylo založeno pražské arcibiskupství, upevněna moc vy-
vrácením panství Slavníkovců. Druhým arcibiskupem byl
syn Slavníkův Vojtěch, který proslavil nový stolec v celém

tehdejším křes	anském světě. Po smrti Boleslava II. vstu-
puje do popředí mocná říše polská Boleslava Chrabrého,
poté jeho synů Jaromíra a Oldřicha. Zde zase ukázka od
Ladislava Malého. Po různých zmatcích objevila se zase
silná ruka vladařská v Oldřichovi a jeho synu Břetislavo-
vi, jediném ze ženy Boženy… Břetislav stal se národním
hrdinou pro smělý únos Jitky z kláštera svinibrodského,
jejž právě proto násilím provésti musil, jakožto nelegitimní
syn králův řádnou cestou cíle svého by nedošel. Kníže Bře-
tislav, český Achilles, uváděn je v souvislosti s naším blíz-
kým okolím, nebo� když na své polské výpravě r. 1039 po
dobytí Poznaně, ubíral se k mocnému hradu Gdeči (Hedči-
Giecz) obyvatelstvo přestrašené vyšlo mu vstříc se zlatými
pruty v rukách, aby se dobrovolně poddalo a žádalo vítěze
o přestěhování do země české. Břetislav vyhověl jejich žá-
dosti a Gděčany (Hedčany dle jiných pramenů) odvésti dal
do lesa „Černín“ zvaného u Berouna, tj. do Lochovic…
Jméno nynější prý je od Lochovce, jejich prvního soudce.
Obyvatelstvo Lochovic dle staré tradice zná se k polskému
původu, jemuž také svědčí zdejší zvon „Stanislav“ v koste-
le sv. Ondřeje, druhdy sv. Stanislavovi zasvěceném…

Pokračujeme s knihy Václava Malého: Když dobito byla
Hnězdna, chtěli Češi hned zmocniti se těla sv. Vojtěcha, zde
uloženého. Aby se čin nestal svatokrádeží, protivnou pa-
mátce Vojtěchově, jenž raději ze země naší ušel, než aby
zíral na nespořádané poměry manželské a společenské,
nařízeno bylo třídenní pokání a Břetislav vydal nové naří-
zení, jímž dosavadní mnohoženství a mnohomužství, Voj-
těchovi tak protivní, bylo zakázáno. Tu tedy moc duchovní
i světská se spojily, ku povznesení mravně křes�anského
života a zavedena u nás právě monogamie, při čem zároveň
zrušeno bylo i otroctví.

Pokud vás z povídání něco zaujme, naleznete bližší infor-
mace v literatuře nebo na internetu, mnoho informací
se nachází v Regionálních sbornících Podbrdska.

Zpracoval bs

Český kníže Břetislav, bojovník a Jitka... Zdroj: internet
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Přehled vítězů turnaje starých gard
v malé kopané „O Pohár starosty Obecnice“
2010 SK Tochovice 2015 Slavoj Obecnice
2011 Sokol Drahlín 2016 CJ Izolace
2012 Slavoj Obecnice 2017 Slavoj Obecnice
2013 Slavoj Obecnice 2018 Sokol Drahlín
2014 Sokol Drahlín 2019 Sokol Drahlín

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

Hrací čas Rozpis utkání (29. 8. 2020)

9.00 – 9.35 SLAVOJ OBECNICE – TJ ZAJEČOV
9.40 – 10.15 SOKOL DRAHLÍN – HOKEJKY OBECNICE
10.25 – 11.00 SLAVOJ OBECNICE – SOKOL DRAHLÍN
11.05 – 11.40 TJ ZAJEČOV – HOKEJKY OBECNICE
11.50 – 12.25 SLAVOJ OBECNICE – HOKEJKY OBECNICE
12.30 – 13.05 SOKOL DRAHLÍN – TJ ZAJEČOV

Stará garda TJ Slavoj Obecnice p o ř á d á

11. ročník turnaje

starých gard v malé kopané
„O Pohár starosty Obecnice“

29. 8. 2020 od 9.00 hodin na travmatém hřišti v Obecnici
INFO:   garda.obe@seznam.cz  |  www.obecnicesg.webnode.cz

Startovné: 1 000 Kč za mužstvo (občerstvení v ceně)
Počet mužstev: 4

Počet hráčů: 5+1 (max. 11 hráčů na soupisce), věková hranice od 35 let
Systém turnaje: hraje každý s každým 2x 15 min. Hraje se podle pravidel malé kopané, která obdrží

každé mužstvo po přihlášení do turnaje.
Ceny: 1. až 4. místo, nejlepší střelec a nejstarší hráč turnaje

V případě shodnosti barev dresů poskytne pořadatel rozlišovací dresy.
Upozornění :  Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v turnaji. Každý hráč hraje na své nebezpečí.

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Z d r a v í m e  č t e n á ř e  O b e c n i c k é h o  z p r a v o d a j e
a  zv láš tě  spor tovn í  f anoušky.

Léto je ještě neskončilo, ale hokejistům Slavoje Obecnice
se blíží nová sezóna.

Slavoj Obecnice byl v novodobé historii dlouholetým
a úspěšným účastníkem Meziokresního přeboru mužů
v ledním hokeji a pravidelně se umis	oval na medailových
pozicích, 2x se stal i jejím vítězem. Tato historie se datuje
od sezóny 2008/09 do sezóny 2017/18, kdy se v červnu 2018
rozhodlo na aktivu týmů ČSLH, že Meziokresní přebor se
již pro malý počet účastníků nebude v nastávající sezóně
hrát.

Stávající kádr Slavoje se v podstatě „rozpadnul“, výkon-
nostně lepší hráči odešli hrát vyšší krajskou soutěž
do týmu HK Příbram 99. Podařilo se nám vybudovat nový
tým a přihlásili jsme mužstvo do soutěže v Sedlčanech, kde
se hraje o Pohár starosty města Sedlčany. V propozicích
poháru je určeno, kdo může být na soupisce mužstva
s ohledem na jeho hokejovou minulost. Limitující je (pokračování na str. 14)

do věku 40 let start bývalých výkonnostních hokejistů
z věkových kategorií dorostu, juniorů a mužů z krajských
a vyšších soutěží ČSLH a počet takových hráčů je omezen
na dva v mužstvu.

V naší první sezóně 2018/19 jsme byli vzhledem k předpo-
kládané výkonnosti nasazeni do 1. ligy Poháru a umístili
se o jeden bod na nepostupovém 5. místě do play off. Nepo-
stoupení mezi poslední čtyři týmy pro nás bylo zklamáním,
ale zpětně vzato se dalo na odehraný ročník pohlížet spíše
optimisticky, že se nám vůbec podařilo hokej v Obecnici
udržet a nějakým způsobem tým poskládat a soutěž v rám-
ci našich výkonnostních možností odehrát.

Do sezóny 2019/20 jsme vstupovali už trochu ostřílenější
a zkušenější, složení týmu se opět částečně změnilo.
Po základní části poháru, která se hrála dvoukolově a poté
se soutěž rozdělila na tři ligy, byl cíl se umístit do 8. místa,
abychom hráli 1. ligu. Moc se nám herně v této fázi soutě-
že nedařilo, i přesto jsme skončili na 8. místě a „postoupi-
li“ do 1. ligy.

ROZPIS utkání TJ Slavoj Obecnice

5. 9. 17.00 hodin TJ Spartak Rožmitál p. Tř. – TJ Slavoj Obecnice
12. 9. 13.30 hodin SK Jince – TJ Slavoj Obecnice
19. 9. 16.30 hodin TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice
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Slavoj Obecnice - LEDNÍ HOKEJ  (dokončení ze str. 13)

Po rozdělení do lig se předchozí výsledky v podstatě anu-
lují a začíná se hrát opět od „nuly“, což pro nás byla menší
výhoda vzhledem k odehrané části soutěže, kdy se nám
herně i výsledkově moc nedařilo.

Jak se říká „o půlnoci se karta obrací“, tak to se podaři-
lo i nám. Začalo se nám dařit a vyhrávalo se. Těsně před
ukončením ligy a nalosování týmů do play off byl zimní
stadion v Sedlčanech ze zdravotních důvodů uzavřen pro
veřejnost a z důvodu vyhlášení nouzového stavu v důsled-
ku šíření koronaviru Covid 19 nebyl turnaj dohrán. Jako
definitivní jsou proto považovány výsledky, tvořící průběž-
né tabulky. I přes neodehraná poslední utkání jsme skon-
čili na 2. místě a nikdo nás již nemohl v tabulce „předběh-
nout“. Oficiální ukončení turnaje proběhne na začátku
16. ročníku, kdy budou předány "prezidentské" poháry ví-
tězným mužstvům (podle průběžných tabulek) z nedohra-
né základní části.

Za dosažené umístění a zejména zlepšený herní projev
v druhé fázi soutěže je třeba všem hráčům poděkovat.
Velké díky patří i vedoucímu mužstva Miroslavu Krylovi,
který svoji funkci vykonává již od sezóny 2008/9.

Chceme rovněž poděkovat i našim věrným fanouškům
a fanynkám za jejich neúnavné fandění. Dále chceme podě-
kovat za podporu obci Obecnice a zejména panu starostovi
Josefu Karasovi, kterému snad ziskem poháru za 2. místo
uděláme radost, že dobře reprezentujeme Obecnici. Děku-
jeme také našim sponzorům, kteří nám zachovali svoji
přízeň a nadále nás podporují i v Sedlčanském poháru.

Jsou to firmy KRYLL ELEKTRO, PAVEL KASL – BAZÉ-
NY, STK OBECNICKÁ, REZIDENCE HOLŠÍN, METY-
ZOL, WELLNESS & REHABILITACE SVATÉ POLE,
KOVOST, ALUHUT, FV INTERIÉRY VĚTROVSKÝ,
Ing. Oldřich Štěch a Mgr. Milena Štěchová.

Od září by se měl rozeběhnout další, již 16. ročník turna-
je o Pohár starosty města Sedlčan, pro Slavoj to bude třetí
sezóna v této soutěži. Všichni doufáme, že se bude hrát
a pohár se bez komplikací odehraje včetně závěrečného
play off.

V měsíci září nás čekají tři utkání. Kdo se jich z diváků
nezúčastní osobně, lze je sledovat na webové kameře ze
zimního stadionu v Sedlčanech, zde odkaz:
https://www.stadionsedlcany.eu/cze/webkamera.html

Více o hokeji naleznete na webu Slavoje, zde odkaz:
http://obecnice-hokej.cz/

Rozpis utkání na září:
sobota 5. 9. 2020 od 14.00 hod.
Slavoj Obecnice – Ševci Nový Knín
neděle 13. 9. 2020 od 18.25 hod.
SG Štětkovice – Slavoj Obecnice

sobota 26. 9. 2020 od 19.30 hod.
Slavoj Obecnice – Kačeři Příčovy

Díky  a  spor tu  zdar ! JSP

Pohár - Kanadské bodování 2019/20

Poř. Jméno hráče Góly Asistence Body
1. Libor Procházka 20 13 33
2. Karel Máša 17 15 32
3. Dušan Nikel 13 16 29
4. František Větrovský 10 7 17
5. Petr Juhász 7 8 15
6. Jiří Moser 9 5 14
7. Josef Kubista 8 5 13
8. Radoslav Kubják 5 7 12
9. Petr Kozohorský 6 6 12
10. Adam Lavička 7 4 11
11. Roman Dvořák 2 6 8
12. Tomáš Střeska 4 3 7
13. Adam Mrázek 3 4 7
14. Martina Zdeníková 3 4 7
15. Jaroslav Střeska 1 5 6
16. Tomáš Horčic 2 2 4
17. Luboš Kozelka 1 0 1
18. Zdeněk Uzel 0 1 1

Tým - Slavoj Obecnice 2019/20

Výsledky

Datum Zápas Výsledek

11. 3. 2020 TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy 2:6
29. 2. 2020 HC Bubák Chlum – TJ Slavoj Obecnice 1:7
24. 2. 2020 TJ Slavoj Obecnice – HC River Boys Zvírotice 3:2
16. 2. 2020 AHC Nový Knín – TJ Slavoj Obecnice 3:7
10. 2. 2020 TJ Slavoj Obecnice – HC Genemusic 4:1
5. 2. 2020 HC Čerti Křepenice – TJ Slavoj Obecnice 3:4
31. 1. 2020 TJ Slavoj Obecnice – Stará garda Štětkovice 0:8
18. 1. 2020 HC Kačeři Příčovy – TJ Slavoj Obecnice 0:2
15. 1. 2020 TJ Slavoj Obecnice – HC Bubák Chlum 4:3
6. 1. 2020 HC River Boys Zvírotice – TJ Slavoj Obecnice 5:2
23. 12. 2019 HC Genemusic – TJ Slavoj Obecnice 2:4
21. 12. 2019 TJ Slavoj Obecnice – AHC Nový Knín 6:0
15. 12. 2019 TJ Slavoj Obecnice – HC Čerti Křepenice 6:6
7. 12. 2019 Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice 7:4
29. 11. 2019 HC Votice – TJ Slavoj Obecnice 6:8
24. 11. 2019 TJ Slavoj Obecnice – AHC Nový Knín 9:1
17. 11. 2019 HC Bubák Chlum – TJ Slavoj Obecnice 2:1
9. 11. 2019 TJ Slavoj Obecnice – HC Čerti Křepenice 3:3
26. 10. 2019 Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice 5:2
19. 10. 2019 TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy 3:6
14. 10. 2019 HC River Boys Zvírotice – TJ Slavoj Obecnice 6:3
6. 10. 2019 TJ Slavoj Obecnice – HC Genemusic 2:7
28. 9. 2019 HC Miličín – TJ Slavoj Obecnice 3:8
21. 9. 2019 TJ Slavoj Obecnice – HC Žabáci Solopysky 12:2
13. 9. 2019 HC Huroni Vršovice – TJ Slavoj Obecnice 0:10
9. 9. 2019 TJ Slavoj Obecnice – DSK Daleké Dušníky 2:5 (pokračování na str. 15)



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - srpen 2020 15

TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Do nové sezóny 2020/21 opět se čtyřmi týmy a v nové herně!

Zdrav íme  všechny  č tenáře  Obecnického  zpravoda je  o  l e tn ích  prázdninách .

Ani jsme se nenadáli a už stojíme na prahu nové sezony,
která pro nás bude v lecčems nová. Opět nás budou zastu-
povat 4 týmy („A“, „B“, „C“ a „D“) což nás řadí mezi tři
největší oddíly stolního tenisu okresu Příbram. Největší
změnou pro nás jistě bude změna herny, kterou musíme
absolvovat z důvodu přestavby tělocvičny. Nový azyl po
dobu této přestavby jsme našli v sále Staročeské hospody,
za což velmi děkujeme! Uvědomujeme si, že bude docházet
k různým termínovým kolizím. Ty se budeme snažit vyře-
šit překladem utkání na jiný termín či záložní hernou v
Sádku, kterou však ještě nemáme domluvenou. Prioritou
pro nás každopádně je hrát v Obecnici.
V našem týmu přes léto došlo ke dvoum změnám. Opustil
nás Jirka Pilecký, který se vrátil do mateřského oddílu
Voznice. Tímto mu velmi děkujeme za vše co v Obecnici
odehrál a přejeme mu mnoho úspěchů do budoucna. Díru
po Jirkovi se nám podařilo zalepit přestupem Jardy Ječme-
na z Čenkova. Jardu vítáme a věříme, že se mu bude v obec-
nických barvách dařit.
Již za necelý měsíc nás čekají první zápasy. Konkrétně v
sobotu 19. 9. 2020 od 17.00 hodin „A“ tým Obecnice přiví-
tá v sálu Staročeské hodpody silný tým Rakovníku. Věří-
me, že v sále hospody budeme blíže divákům, a že tak bude-
me moci využít vaší podpory.

Sezona 2020/21

TJ Slavoj Obecnice „A“, Krajská soutěž 1. třídy sk. A,
složení týmů:
1. Spartak Rožmitál pod Třemšínem A
2. Sokol Nižbor

3. Tatran Sedlčany B
4. Sokol Příbram A
5. Sokol Králův Dvůr A
6. KK Rakovník
7. Lokomotiva Zdice A
8. Sokol Mníšek pod Brdy A
9. TTC Kladno B

10. SLAVOJ Obecnice A
11. Sokol Hředle
12. SK Březnice A
13. KST Rakovník B

TJ Slavoj Obecnice „B“, Krajská soutěž 2. třídy sk. A,
složení týmů:
1. Tatran Sedlčany C
2. Sokol Příbram B
3. TTC Příbram A
4. Sokol Mníšek pod Brdy B
5. Slovan Lochovice B
6. TJ Chaloupky
7. SLAVOJ Obecnice B
8. Viktoria Vestec A
9. Sokol Voznice A

10. Sokol Hořovice B
11. SK Březnice B
12. Sokol Žebrák

TJ Slavoj Obecnice „C“, Okresní přebor

TJ Slavoj Obecnice „D“, Regionální přebor 2. třídy

Zdeněk Petráň

Pohár - 1. liga 2019/20

Poř.  Tým Záp. Výh. Rem. Prohry Skóre Body TM

1. Stará garda Štětkovice 13 10 1 2 63:30:00 21 92
2. TJ Slavoj Obecnice 14 9 1 4 55:47:00 19 122
3. HC Kačeři Příčovy 14 8 1 5 65:45:00 17 118

Pohár - Skupina A - konečné pořadí

Poř. Tým Záp. Výh. Rem. Prohry Skóre Body TM

1. Stará garda Štětkovice 12 12 0 0 89:23 24 40
2. HC Genemusic 12 11 0 1 108:32 22 32
3. HC River Boys Zvírotice 12 9 1 2 76:40 19 52
4. HC Kačeři Příčovy 12 8 1 3 90:36 17 52
5. AHC Nový Knín 12 7 0 5 57:63 14 60
6. HC Čerti Křepenice 12 6 2 4 75:57 14 56
7. HC Bubák Chlum 12 5 1 6 44:41 11 67
8. TJ Slavoj Obecnice 12 5 1 6 63:46 11 66
9. DSK Daleké Dušníky 12 4 0 8 43:69 8 61

10. HC Huroni Vršovice 12 3 0 9 31:84 6 30
11. HC Votice 12 2 0 10 58:110 4 26
12. HC Žabáci Solopysky 12 2 0 10 22:87 4 58
13. HC Miličín 12 1 0 11 30:98 2 66

Pohár - Tresty 2019/20

Poř. Jméno hráče Počet trestných minut Počet trestů

1. Jiří Moser 18 5
2. Petr Juhász 18 9
3. Dušan Nikel 14 7
4. Adam Mrázek 14 7
5. Radoslav Kubják 12 5
6. Adam Lavička 10 1
7. Petr Kozohorský 10 5
8. František Větrovský 8 4
9. Josef Kubista 8 4

10. Karel Máša 6 3
11. Jaroslav Střeska 6 3
12. Libor Procházka 4 2
13. Zdeněk Uzel 2 1
14. Roman Dvořák 2 1

4. HC Genemusic 13 8 0 5 92:63 16 86
5. HC River Boys Zvírotice 14 8 0 6 83:55:00 16 138
6. HC Bubák Chlum 13 4 0 9 41:63 8 127
7. HC Čerti Křepenice 14 2 3 9 53:96 7 108
8. AHC Nový Knín 13 1 2 10 35:88 4 124
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

U Octárny... Hájenka Na Kloboučku (cca rok 1957).

Velký Veský rybník v Obecnici (1908). Malý Veský rybník v Obecnici.

Statek u Zelenků č. p. 21.


