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Prázdniny zvolna plynou podbrdským krajem a jejich
konec už je pomalu nadohled. Děti si ještě užívají volna,
přírody, her a prarodičů. Prarodiče si užívají vnoučat,
her, přírody a narozdíl od dětí se těší, až začne zase škola. Rodiče zase doufají, že si někdo neusmyslí děti do
školy nepustit. Ale dosti meditování, je potřeba si užít
krásného počasí a prázdninové pohody. Skončily nám
letní olympijské hry a naši získali krásných jedenáct
medailí. Někteří borci zaujali hlavně děti, které se je
jaly napodobovat. Náš vnuk Franta je jak veverka, leze
neustále po stromech a doma po dřevěném schodišti má
zákaz lézt nahoru z vnější strany. Nedávno když u nás
vnuci byli, vyjdu na terasu a Fanda leze po čtyřech
po stole. Zvýšeným hlasem jsem pravil: „Fando, co děláš
na tom stole, koukej z něj rychle slézt!“ Tonda, který
seděl způsobně u stolu, se ke mně otočil a povídá: „Dědo,
vždy on je synem Adama Ondry, proto tam leze.“ Co se
na to dá říct, zalezl jsem domů, aby neviděli, jak se směju.
Pořád lepší, že si berou vzor z lezce, něž aby se mezi se-

bou rvali jako úspěšný Lukáš Krpálek nebo po sobě
stříleli jako naši střelci do terčů. Když už mluvím o přesných zásazích, musí se prásknout. Protože je v plném
proudu prázdninová údržba zahrady, jal jsem se upravovat elektrickými nůžkami keře. První zásah se mi
podařil hned. Zkrátil jsem nůžkami přívodní kabel a
vyhodil hlavní jistič na domě. Namontoval jsem novou
zásuvku. Nůžky vždy stříkám olejovým sprejem WD 40
čili Konkorem. Protože používám dvoje různé nůžky,
mám jedny na lešení a druhé položené v trávě. Postříkal
jsem ty na lešení a sprej odhodil za sebe. Druhý zásah.
Dopadl přesně na nůžky položené v trávě. Poté už jsem
jen zíral na olejovou raketu, jak lítá po zahradě. Následky si dovedete představit. Měl jsem jediné štěstí,
že olej nezasáhl koš s vypraným prádlem. Za to bych asi
získal zlato. Nebo by mě to moje zlato něčím umlátilo.
Tak mě napadlo: „Nechcete si mě půjčit do konce prázdnin k sobě domů?“
bs

Zprávičky ze školičky
Po prázdninové pauze jsme se opět sešli 16. 8. 2021 s dětmi, kdy byl zahájen provoz mateřské školy v Obecnici. S dětmi
si užíváme letní počasí, kdy trávíme většinu času společnými hrami venku.
Poslední srpnový týden nás čeká jako vloni tzv. adaptační týden, který je určen pro nově příchozí děti s rodiči pro třídu
Berušek. Postupná adaptace nově přijatých dětí na prostředí školy je jednouz podmínek naplňování cílů předškolního
vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV.
Program proběhne v pracovních dnech od úterý 24. 8. do úterý 31. 8. 2021 v časovém rozmezí od 9 do 11 hodin.
Všechny učitelky mateřské školy se těší na nový školní rok, kdy na děti čeká spoustu nových kamarádů a zážitků.
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Jubilanti

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice

Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci srpnu a září.

zve dobrovolné dárce na

odběr krve

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

ve čtvrtek 23. září 2021
v Příbrami

E

D

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Dne 22. září 2021
oslaví pan Josef Ontl
75. narozeniny.

Zveme nové dárce
– pøijïte podpoøit správnou vìc!

Vše jen to nejlepší, hodně zdraví,
radosti, pohody a spokojenosti přeje
manželka Růžena,
děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata

420 let od pozvání do Prahy
VZPOMÍNKA

Adrian de Vries (čte se Fríz),

Dne 18. srpna 2021 tomu bylo
už 15 let, co s námi není
náš milovaný tatínek a dědeček

Zdeněk Čáp .
S úctou a láskou stále vzpomíná
Katka s Pepou a Lukášem

Dům služeb, OBECNICE 312

OPOČENSKOU ZMRZLINU,
LEDOVOU KÁVU
i občerstvení
Těšíme se na Vaši návštěvu
Více informací
na stránkách

Dobroty U Kačátka

který žil v letech 1556–1626
a je pohřben v Praze, byl nizozemský sochař, litec a malíř.
Poprvé žil v Praze v letech
1589–1594 a vytvořil několik
bronzových plastik do sbírky
císaře Rudolfa II. V roce 1601
ho císař vyzval k návratu do
Prahy. Kromě několika bust
panovníka vytvářel umělec
nádherné sochy koní a další kabinetovou plastiku, byl
císařovým dvorním sochařem. Také namaloval tři jeho
portréty. Po smrti Rudolfa II. v roce 1612 zůstal v Praze,
pracoval pro urozené zákazníky v zahraničí a také vytvořil sochařskou výzdobu zahrady Valdštejnskeho paláce
- např. sochy Adonis a Venuše, Apollón, Neptun, Zápasníci atd. Originální bronzové sochy si odvezla švédská
vojska jako válečnou kořist na konci třicetileté války.
Nyní jsou ve
Valdštejnské
zahradě jejich
kopie, které
rozhodně stojí
za shlédnutí.
E. T.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
prázdniny jsou již u konce, a tak se společně ohlédneme
za akcemi, které si od minulého vydání zpravodaje udály.
Ke konci června jste mohli vidět naši Tatru, jak se pohybuje v obci. Konkrétně 25. června jsme po velkém dešti čistili propust u lesácké ubytovny. Ze začátku to nevypadalo
vůbec dobře. Po urputném boji se nám pomocí proudu „B“
podařilo špunt prorazit. Pro naše překvapení špunt byl vytvořen shlukem trávy, která se splavila příkopem. Prosím
tedy všechny, když už příkop vysekají, aby to také co nejrychleji shrabali.
V sobotu 26. června jsme po dlouhé době měli pohodovou
akci. V tento den naši mladí hasiči prezentovali svoji činnost svým rodičům. Tuto akci jsme pojali i s rodiči proto,
aby všichni mohli poznat ty, kteří pracují s dětmi. Akce se
náramně povedla. Děti se krásně ukázaly a s rodiči jsme
mnoho věcí probrali. Velice nás těšil zájem rodičů. Abychom u hasičárny neseděli jen tak, zajistili jsme prasátko,
které se točilo na grilu. Všem zúčastněným velice děkujeme.
Ke konci června se počasí hodně „honilo“. 29. června
se nám ve 20:54 rozezněla siréna. Byl nám nahlášen spadlý
strom na osobní automobil a dům. Po příjezdu na místo
události jsme udělali průzkum a počkali na příjezd Policie
ČR. Ti si vše nafotili a my poté mohli automobil vyprostit.
Vzhledem k tomu, že strom strhl i elektrické vedení bylo
nutné počkat na příjezd energetiků. Jelikož ti toho měli
ten den hodně, rozhodlo se, že stromy se zpracují následující den. Druhý den na nás čekala celodenní akce, kde jsme
postupně pomocí plošiny odřezávali stromy od koruny.
Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Počasí bylo pořád jako na houpačce. 13. července se nám
v 18:48 opět na hasičárně rozezněla siréna. Po větrné smršti
jsme byli povoláni na spadlý strom mezi Drahlínem a Sádkem. Tento strom ale nebyl velký, a tak se rychle odstranil
z komunikace a my se vrátili na základnu.
Počasí se sice umoudřilo, ale 20. července se nám v 18:48
opět rozezněla siréna. Tentokrát se jednalo o likvidaci
sršňů, kteří byli zalezlí ve dřevě u rodinného domu. Jelikož ohrožovali jak lidi a hlavně děti, museli být bohužel
zlikvidováni. Naštěstí hnízdo nebylo tak velké.
V sobotu 24. července jsme opět dělali radost a závabu.
Jeli jsme udělat pěnu pro děti do Lhoty u Příbramě. Jak
bývá zvykem, pěna se dělala na konec programu. Všechny
děti, i někteří dospělí, se hezky vyřádili. Aby nešly děti

domů od pěny, většinu jsme ještě pomocí deště z proudnice
opláchli.
Mimo tyto akce jsme ještě pomáhali v naší obci. Mezi větší akce technické pomoci patří čištění kanalizace. Momentálně byl ucpán přítok na čističku. Po opravdu dlouhém
boji se kanalizaci podařilo zprovoznit. Bohužel nás ale
i nadále překvapuje, co jsou lidé schopni spláchnout do záchodu. Proto opět apeluji na všechny, aby do záchodu splachovali jen to, co tam patří. Těch pár lidí, co splachuje kde
co, zbytečně prodražuje všem provoz ČOV.
Nadále bude pokračovat povídání o hasičských
přístrojích:
Jak hasicí přístroj kontrolovat?
Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok
(pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také
po každém použití.
Jednou za 3–5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj
projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový
hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy
(vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a průvodní
dokumentací výrobce. Kontroly, opravy a plnění hasicích
přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným
činnostem. Upozorňujeme, že příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR neprovádějí a ze zákona ani nemohou
provádět kontroly v domácnostech a tedy ani kontroly přenosných hasicích přístrojů.
Pořízení ale ani provoz přenosných hasicích přístrojů nejsou příliš nákladné. Cena za jejich kontrolu se pohybuje
maximálně v desítkách korun. Každý hasicí přístroj musí
být opatřen plombou spouštěcí armatury a typovým štítkem, který by měl obsahovat název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, a také
vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou
třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například
hašení elektrických zařízení pod napětím apod.).
(Zdroj © VYZBROJNA.cz)

Všem přeji krásný a pohodový návrat z dovolených.
A užijte ve zdraví zbytek léta.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

MLADÝ HASIČ
INFORMACE
• Milí rodiče, často nás oslovujete a projevujete zájem
o naši činnost. Velice nás všechny těší zájem o členství Vašich dětí v oddílu Mladí hasiči SDH Obecnice,
ale v tuto chvíli máme STOP stav v náboru nových
dětí. Chceme s našimi hasiči - dětmi dohnat to, co nám
„Covid přestávka“ vzala a potřebujeme se plně věnovat přípravě na budoucí závody a celostátní soutěž.

Požární útok pro rodiče
Dne 26. 6. 2021 naši mladí hasiči prošli první
velmi těžkou zkouškou. Jejich úkolem bylo
ukázat požární útok svým rodičům. Na tento den jsme připravili menší pohoštění, zákusky donesli také rodiče. Společně jsme všichni poseděli a popovídali. S dětmi jsme ukázali, jak náš trénink probíhá (rozcvička prostě nesmí nikdy chybět) a všichni jsme postavili základnu. První veřejný požární útok a hned před rodiči! Dětem se moc dařilo.
(pokračování na str. 4)
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ML ADÝ HASIČ
(dokončení ze str. 3)

Nebyla na nich znát žádná tréma. Rovnou dva útoky předvedly v perfektním složení a téměř bez jediné chyby. Všichni z SDH jsme na naše Brdské tetřevy patřičně pyšní. Než
se pokračovalo v hodování, byly děti odměněny hasičskými kšiltovkami. Celé odpoledne probíhalo v přátelském
duchu a věřím, že si ho všichni skvěle užili.

Hasičský příměstský tábor
Ve dnech 19. 7. až 23. 7. 2021 jste si mohli všimnout, jak
bylo okolo naší hasičárny rušno. Pod záštitou SDH Obecnice zde probíhal náš první Hasičský příměstský tábor.
Akce se aktivně účastnilo celkem 16 dětí. Naši mladí hasiči
si pod svá křídla vzali děti „nehasiče“ a předávali jim své
znalosti z oblasti požárního sportu. Sami naši mladí hasi-
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či, kteří se účastnili, se zdokonalovali v požárním útoku.
Novinkou pro ně byla samotná stavby základny.
Každé ráno jsme se všichni v 7:30 hod přivítali na hasičské zbrojnici. Den byl vždy rozdělen na dvě části. Pravidelně se většinou dopoledne děti seznamovaly s požárním útokem. Zkoušely si různé pozice v požárním útoku, stavěly
základnu, poznávaly techniku hasičského sportu. Druhá
část dne byla vždy zaměřena na jiné téma – IZS, první pomoc, ochrana přírody a její poznání, vázaní uzlů, práce
s mapou a kompasem, poznávání hasičské práce jako takové apod. Do celého dne byly zakomponované tematické pohybové hry. Obědy jsme měly domluveny v místní Staročeské hospodě. Dětem zde moc chutnalo, takže pravidelné
přídavky (i polévek) se staly každodenním rituálem.
Děti si celý týden skvěle užily. Domů odcházely s novými
znalostmi příjemně unavení.
Za sebe hodnotím celý týden velmi úspěšný. Nedošlo
k žádnému úrazu, děti byly spokojené. Zadaných úkolů
se účastnily s úsměvem a elánem. Děti byly moc šikovné.
Tímto bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří nám
na týden svěřili svá dítka, slečně Andree Brožkové, která
byla mojí druhou rukou a viděla tam, kam já nedohlédla.
Dále poděkování patří také Michalu Havelkovi, který si
našel čas a přišel děti „proškolit“ v základech první pomoci. Za perfektní obědy patří mé „Děkuji“ personálu Staročeské hospody. Nesmím však zapomenout na naše kluky
SDH, kteří se na přípravě a realizaci celé akce podíleli
a pomáhali mi. ☺
Mili Kotápišová
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Projektový den – Class press photo
Dne 7. června k nám přijela profesionální fotografka
Barbora Havlíčková, která nás naučila pracovat s fotoaparáty a s integrovaným fotoaparátem v mobilním telefonu.
Projektový den se jmenoval
Class press photo. První část
hodiny jsme si povídali o historii fotografování. Poté jsme se
vydali ven udělat nějaké fotky.
Témata byla: portrét člověka,
pohyb člověka, přírodní krajina a nedokonalosti přírody.
Po vyfocení jsme se vrátili
do školy, kde jsme fotky upravovali pomocí aplikace ligtroom. Výtvory jsme si nakonec
ukázali a zhodnotili. Výsledné
fotografie byly mnohem hezčí
než ty neupravené. Moc se
nám to líbilo.
Žáci 7. třídy Člověk v pohybu

Problémy kolem nás – co by se dalo vylepšit v obci, ve škole

Krása venkova

Krása venkova

Projektový den mimo školu
s odborníkem –
Poznáváme zemědělské družstvo
Žáci 7. a 8. třídy se 22. června 2021 zúčastnili exkurze
do ZD Krásná Hora. Místo
obklopovala krásná příroda.
Jeli jsme se podívat na techniku, na rostlinnou a živočišnou výrobu. V ZD chovají
více druhů kraviček, které
jsou velmi šastné, protože
zde mají drbadla, sprchy
a hlavně čistý vzduch. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací o fungování zemědělského družstva a také
o přístupu k dobytku. Viděli
jsme, jak se dojí krávy, co jedí
a jak je s nimi zacházeno. Bylo zde spoustu mladých a nově
narozených telátek. Zaujalo nás, jak se o krmivo pro kravičky a telátka musí pečovat. Přišlo nám zajímavé, že se za
krmivo dá ročně až několik desítek milionů korun. Pěstují
zde mnoho obilovin, měli
jsme šanci se podívat do
jejich skladů, měli zde
kukuřici a někteří žáci si
zahráli kukuřičnou bitvu. Toto chování ale nebylo na místě vzhledem
k tomu, že jsme byli na
návštěvě. Ale nakonec
bylo vše v pořádku, protože jsme nic nepoškodili.
Potom jsme se šli podívat, jak se vyrábějí hráškové lupínky, které jsme
mohli i ochutnat. Ukázali nám i různé stroje
(např. kombajny, traktory John Dear, Zetor, …). Pan Ing. Zdeněk Peták dává žáZaujala nás cena jednoho kům ochutnat místní popcorn
traktoru, která je něko- vyrobený z hrachu.
lik milionů korun.
(pokračování na str. 6)
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Projektový den mimo školu
s odborníkem –
Poznáváme zemědělské družstvo
(dokončení ze str. 5)

Na začátku prohlídky jsme dostali pracovní list, který
jsme si po zbytek dne vypracovávali. Dozvěděli jsme, že ZD
Krásná Hora používá svoji vlastní bioplynku na výrobu
elektřiny. Zjistili jsme, že výpadek proudu může být velký
problém. Když skončila prohlídka, šli jsme do nedalekého
města, kde jsme si každý něco koupili. Cestou domů jsme
se zastavili na přehradě Kamýk. Celý výlet jsme si moc
užili a poté už jsme jeli domů.
Žáci 7. třídy

Výlet k Padrským rybníkům
Ve středu 23. června se děti z 1. a 2. ročníku vydaly na
první školní výlet, který se uskutečnil v rámci výzvy Šablony II - aktivita Doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem. Tato výzva je podpořena MŠMT.
Ráno jsme nasedli do autobusu a vyrazili k Padrským
rybníkům, kde na nás čekala odbornice z praxe, která nám
připravila zábavně naučný program. Cesta byla zvláště pro
pana řidiče dost náročná. Cestou jsme však viděli staré vojenské letiště, projela kolem nás kolona vojenských vozidel a nakonec nás zdrželi hasiči z celé naší republiky i z Německa.
V cíli naší cesty jsme nejdříve posvačili a pak jsme se
pustili do první hry. Vyzkoušeli jsme si, jak je začátek života pro některá zvířata těžký, zahráli jsme si na rybičky,
zopakovali jsme si, jak se máme nebo nemáme chovat
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v přírodě. Další část programu byla zaměřená na samotný
les. Ověřili jsme si naši znalost stromů, významu lesa, jak
les roste a jak se těží dřevo. To nejlepší však přišlo na konci výletu. Rozběhli jsme se do lesa a donesli jsme obrázky,
rohy a parohy lesních zvířat. I nyní se ukázalo, že o lese
toho už dost víme, ale hodně nového jsme se zase naučili.
Zpáteční cesta byla rychlejší a ke škole jsme dorazili téměř
podle plánu. V jídelně na nás paní kuchařky čekaly s dobrým obědem.
Další výlety nás čekají o prázdninách a snad i v příštím
školním roce. Tak se budeme těšit.
1. a 2. třída

Projektový den – Padrské rybníky
Dne 25. 6. 2021 se také druhá část prvního stupně základní školy účastnila podobného programu jako mladší
spolužáci dva dny předem. I pro 3., 4. a 5. třídu naší školy
byla připravena návštěva okolí Padrských rybníků s odborným výkladem.
Akce Projektový den mimo školu – Padrské rybníky
byla zaštítěna MŠMT v rámci výzvy „Šablony ll“. Děti se
vzdělávací hravou formou dozvěděly o místní fauně a flóře.
A jak přesně den probíhal? Přestože ráno bylo velmi dešové, nikoho takové uplakané počasí neodradilo a těšili jsme
se, co zažijeme. V 8:30 hod jsme nastoupili do autobusu,
který nás odvezl na hráz Horního Padrského rybníka. Zde
na nás již čekal lesní pedagog. Děti nejprve dle obrázků
poznávaly, jaká zvířata se v našich lesích mohou pohybovat. Během tohoto poznávání se děti i představovaly.
Po hrázi jsme postupně došli ke stavidlu, kde jsme dostali
odborný výklad o vodním společenství. Výklad byl zaměřen přímo na rybník. Zjistili jsme, jaké ryby zde nalezneme, jací ptáci k tomuto ekosystému neodmyslitelně patří.
Nebyl opomenut ani orel mořský, který zde pravidelně
hnízdí. Také jsme se seznámili s měřičem hladiny a s přepadovými přelivy.

(pokračování na str. 7)
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Projektový den – Padrské rybníky

Rozloučení s devááky

(dokončení ze str. 6)

Devět let uplynulo jako voda. Jedna cesta je u konce, ale
nová začíná. Přála bych všem, aby našli tu svoji cestu,
která je v životě bude těšit.
Poslední měsíc jsme se v českém jazyce již neučili, ale
věnovali se zajímavějším věcem. Společnými silami žáci
vytvořili pěkné tablo, kde každý nechal kus sebe. Zdobí
školu a láká kolemjdoucí. Pro pobavení přikládám pár básní,
kterými se devááci rozloučili se základkou. Povedly se jim.
Tablo už je hotovo a prázdniny ještě daleko. Poslední
hodiny českého jazyka jsme strávili u knihy o Gumpovi.
Pokud Gumpa neznáte, tak o hodně přicházíte. Je to pes,
který má velké srdce a zažil si pěkné, ale i hodně krušné
chvíle. Lidi mu dost ublížili, ale i přesto na ně nikdy nezanevřel. A opravdu. Gump je pes, který naučil lidi žít.
A věřím, že i naši devááci si z této knihy odnesli alespoň
jedno moudro, které je nějakým způsobem zasáhlo. Prohlédněte si fotky, které vás přesvědčí, jak se snažili. Příběh
knihy ztvárněný komiksem, který vytvořili žáci, čtenáře
pobavil. Nejen příběh Gumpa, ale i všech ostatních psích
přátel z této knihy stojí za povšimnutí.
Děkuji za kvalitně odvedenou práci. Výsledek stojí za to
a udělal mi radost. Ty kresby a nápady jsou úžasné.
Pěkné prázdniny!
Iva Hrušovská

Při cestě zpět po hrázi měly děti úkol – sesbírat kousky
listů stromů a keřů, které se jim budou líbit. Tyto „vzorečky“ pak lepily na připravené palety a následně si hravou
formou rozšiřovaly své znalosti z lesnické dendrologie.
Lehký odpočinek byl během hry Živé obrazy. Následně děti
pracovaly s pracovními listy. Jeden list byl zaměřen na lesní společenství, druhý list se týkal zákazových piktogramů. Protože jak se v lese chovat a rozumět zákazům v podobě obrázků, je velmi důležité k ochraně nejen našich
lesů. Velká zábava pro děti byla, když měly vytvářet
ve dvojicích mandaly z přírodnin, které našly.
Celý den byl pro děti přínosem. Seznámily se s věcmi,
které jsou pro ně vhodné do života, poznávaly přírodu zase
trochu jinak. Výlet se líbil a byl příjemným zpestřením tohoto školního roku.
Miloslava Kotápišová

Slavnostní řeč 2020/2021

Divadelní představení
Po návratu do školy jsme se v semináři českého jazyka
rozhodli s paní učitelkou Hrušovskou a s paní asistentkou
Vöröšovou nacvičit pohádku Dvanáct měsíčků. Využili
jsme scénář z internetu, který jsme si sami předělali. Také
jsme si vyrobili kulisy. Nejprve jsme chtěli hrát jen divadlo, ale nakonec jsme přidali i dvě skladby. V pátek jsme
doladili poslední nedostatky, v praktických činnostech
jsme dotvořili kulisy. Zapojili jsme se všichni zcela dobrovolně a s radostí. Každý z nás byl nenahraditelný. Generální zkouška proběhla v pondělí 28. 6. 2021. Představení
jsme hned předvedli žákům 6. třídy. Následující den jsme
pohádku zahráli všem žákům prvního stupně, kteří byli
z představení nadšení. Pohádku jsme odehráli na zahradě
u školní družiny. Celé nacvičování a poté i samotné představení jsme si moc užili. A takto jsme si zpříjemnili konec
školního roku a udělali radost jak nám, tak i dětem.
Žáci 7. třídy

Bára: Vážení rodiče, prarodiče, učitelé a studenti… rádi
bychom vás všechny přivítali na našem slavnostním zakončení 9. třídy.
Vojta: Já nevím, jak ty Báro, ale já nejraději vzpomínám
na 1. třídu. Lehké domácí úkoly a vyučování do půl dvanácté bych si nechal líbit do dnešní doby.
Bára: Na tom něco je, Vojto. V první třídě jsme dostávali
spoustu jedniček a jako bonus za naši první přečtenou
knihu dokonce i dort.
Vojta: Kéž bychom te také něco dostali.
Bára: Já si upřímně myslím, že bychom dostali akorát tak
flákanec.
Vojta: To je pravda, možná jsme ten dort nedostali jen za
první čtení, ale i za to, že jsme byli ještě hodní.
Bára: Zato ta druhá třída… naše chování už šlo z kopce.
Vojta: Myslím si, že našim všem učitelů dlužíme velikou
omluvu a hlavě také velké díky za to, že to tu s námi těch
devět dlouhých let vydrželi a zvládli vše s přehledem.
Bára: To jo, Vojto, měli s námi opravdu pevné nervy a neskonalou výdrž a odhodlání nás dovézt až sem, kde jsme
te .
Vojta: Jasně, Barčo. Je to tak.
Bára: Dnes tu před vámi stojíme jako hrdí absolventi základního vzdělání a chystáme se udělat další významný
krok v našem životě, a tím je střední škola.
Vojta: Je to úžasné, že jsme to dotáhli až sem. Jakoby to
bylo včera, co jsem přišel se svými kumpány do první třídy,
usedli do lavic a začala jedna velká krásná kapitola našich
životů.
Bára: Za tu dobu jsme si prošli spoustou nástrah a životních zklamání a strastí, ale na druhou stranu jsme tu našli nespočet nepopsatelných pout, přátelství a také prvních
lásek, na které já osobně ráda a s úsměvem vzpomínám.
Vojta: Jojo, byly to hezké časy a i já si čas od času zavzpomínám a postesknu.
Bára: Ale te je to už bohužel za námi a nám nezbyde nic
jiného než vzpomínat.
(pokračování na str. 8)
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Slavnostní řeč 2020/2021

Základka je u konce

(dokončení ze str. 7)

Už je to pár let,
co změnil se nám svět.
Chodili jsme do školy,
plnili jsme úkoly.

Vojta: Te už se bohužel naše cesty rozchází, ale naše
srdce? Ta nezapomenou!
Bára: Děkujeme všem. Především našim rodičům, kteří to
s námi neměli jednoduché.
Společně: Děkujeme!!!
Ukázka básní:

Ahoj školo
Konec deváté třídy se blíží,
vše jsme zvládli bez obtíží.
V první třídě 32 nás bylo,
te jen 27 z toho zbylo.
Devět let ve škole jsme přežili,
na konci jsme to oslavili.
Zvládli jsme to ve zdraví,
střední školy už na nás čekají.

Máme testy celý týden,
potom se myjeme mýdlem.
Škola nám už končí,
těžko se nám s ní loučí.
Taška, sváča, přezůvky,
šiknou se nám do ruky.
Spolužáci zezadu,
vždy nám zvednou náladu.

Markéta Čepeláková

Báseň o Vojtovi
Několik let zpátky,
sbíral jsem i dobré známky,
čím starší jsem však byl,
ve škole se nesnažil.
Naštval mámu, naštval tátu,
nesnažil jsem se dál a dál,
až i na vysvědčení jsem špatné známky dostával.
Avšak neskončil jsem špatně,
protože tu píši moje básně,
které znějí krásně.
Vojtěch Kadlec

Když jsme pětku dostali,
pohlavek jsme schytali.
A pak přišla jednička,
zahřála nám srdíčka.
Učitelé už mají radost,
že ubyla jim jedna starost.
Ale žáci se moc netěší,
hlavu z toho nevěší.
Zábava nám skončila,
dobrodružství začíná.
Máme toho plný kecky,
skládáme tu velký pecky.
Na střední se nám nechce,
nepůjde to jen tak a lehce.
Nám držte palce jen,
a to tam ve zdraví přežijem.
Alena Dušková

Našich pár let
Když jsem byla malé škvrně,
nepracovala jsem pilně.
Nástupem do školy,
začala jsem plnit úkoly.
Když mi bylo už pár let,
objevovala jsem náš svět.
V deváté třídě,
nebyla jsem už dítě.
Začaly se blížit přijímačky,
tímto sundala jsem svoje dupačky.
Do těchto stresujících chvil, zbývalo už jen pár mil.
To by ale nebylo,
kdyby se nám něco nestalo.
Na konci našich teen let,
korona začala dobývat celý svět.
Začali jsme se učit distančně,
což pro některé nebylo dostatečně.
Proto není divu,
že máme věty samou chybu.
Tablo

Markéta Grégrová
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Co srpen nedovařil, září… dosmaží!

Prázdninové hrátky a tvoření

Léto se nám opět přehouplo do druhé poloviny… kdy se to
vlastně stalo. Čas letí neuvěřitelnou rychlostí, nezapomínejte si proto užít každou vteřinu. Z následujících odstavců a fotografií si můžete udělat představu o akcích, které
již proběhly, či o prožitém prázdninovém čase v knihovně.
Nezapomeňte si zapsat termíny plánovaných besed a výletů. Budu se těšit na vaši účast.

Školní rok se pomalu
chýlí ke konci, prázdniny jsou za dveřmi…
To už tady bylo. Oprava:
„Prázdniny se pomalu
chýlí ke konci, školní rok
je za dveřmi.“ V knihovně jsme toho zatím
spoustu pomalovali, vyrobili, vymodelovali či
navlékli. Nechyběly procházky v přírodě či venkovní hry v prostoru
kolem knihovny.

CO V KNIHOVĚ PROBĚHLO A PROBÍHÁ?
Pasování na čtenáře
Ve středu 28. června proběhlo v knihovně tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Letošní rok bylo dětí opravdu požehnaně, sotva se do knihovny vešly. Každý prvňáček postupně přečetl úryvek z knihy. Musím děti i paní učitelku
moc pochválit, jakou odvedly v koronavirovém školním
roce práci. Dětičky četly krásně plynně, za což byly pak
odměněny šerpou a knihou, kterou jim předal pan starosta
Josef Karas. Doufám, že děti budou trénovat čtení i nadále
a budu se nimi jakožto se čtenáři často setkávat.

Letní náramkový workshop
Ve středu 21. července
se knihovna zaplnila
tvořilkami, které navlékaly náramky pro potěchu svých duší a pro ozdobu svých rukou. Korálkování se vydařilo,
na další se můžete těšit
v čase podzimním.

(pokračování na str. 10)
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(dokončení ze str. 9)

vá setkání předem nahlásím zde, na síti Facebook či na webových stránkách. První nepravidelná lekce proběhne
v neděli 26. září na faře od 8.00 hod.

Dojógovná
Léto nutí k venkovním aktivitám. Nezapomeňte proto
v neděli 29. srpna na sportovní rozlučku s prázdninami.
Potkáme se v 16.00 hod. mezi fotbalovým hřištěm a koupalištěm. Čeká nás příjemný běh, pro někoho vycházka, poté
malý odpočinek, otužení v koupališti, osušení a jógové protažení, na závěr si dáme relaxaci a poté posezení a doplnění vitamínů, především řady B. Kdo by měl zájem, může na
začátku akce donést zdravou jednohubku, kterou si pak
sníme ☺. S sebou pohodlné oblečení, plavky, osušku, podložku a dál to, co uznáte za vhodné.

Rozlučka s prázdninami
Přij te zamávat prázdninám v pátek 27. srpna na fotbalové hřiště v Obecnici. Pro děti budou připraveny soutěže,
odměny a na závěr buřtíková pečínka. Začátek akce ve
14.00 hodin.

Brdský výlet
Hola hola, Brdy volaj. Dlouho slibovaný a očekávaný výlet
se uskuteční ve čtvrtek 16. září. Vyrážíme v 8.01 hodin
od knihovny. Naše „cesta“ začne bunkry na Jordánu, pokračovat bude zámečkem Tři trubky a Muzeem Středních
Brd ve Strašicích. Sílu a energii na další část nabereme
v restauraci Hamrovka v Dobřívi. Na závěr nás čeká prohlídka Vodního hamru. Pokud zbyde čas, zastavíme se
na posilnění ještě u Malého Janka v Jincích. Předpokládaný návrat mezi 16.00 – 17.00 hod.

Prosím přihlášené, aby předem zaplatili vstupy. Senioři
nad 65 let 100 Kč a dospělí 150 Kč. Oběd si dáme hromadně
a každý si ho uhradí sám na místě.

Víkendové radovánky na Moravě
Tento rok se radovat nebudeme/nebo se budeme radovat
každý zvláš z důvodu nízkého počtu zájemců.

Beseda s Dankou Šárkovou

Středeční posezení se seniory
Seniorský klub zvaný „babinec“ stále vítá nové seniorky
pro tradiční dýchánek. Přij te si každou středu vypít
šálek kávy/čaje či něčeho ostřejšího a přitom si popovídat
o všem možném i nemožném.

CO NÁS ČEKÁ
Jógové protahování, uvolňování a posilování
Od září se bude jóga pravidelně konat každé úterý od 18.30
hod. Předpokládaný konec lekce mezi 19.30–20.00 hod.
(občas prostě zapomenu sledovat čas). Nepravidelná jógo-

Všechny čtenáře i nečtenáře, cestovatele i necestovatele, kuchaře
i nekuchaře zvu na besedu se spisovatelkou Dankou Šárkovu,
která se uskuteční 15. září od
17.00 hod. v knihovně. Tématem
besedy bude „Krkonošská kuchařka“. Kuchařku s tradičními
recepty z hor budete moci v
knihovně zakoupit s autogramem za zvýhodněnou cenu.
Pro dětské posluchače má paní Šárková připravenou besedu/divadlo v dopoledních hodinách.
Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Za nespokojenými sedláky do Chlumce
Píše se rok 1775 a na českém venkově se mezi sedláky již
nějakou tu dobu šíří zprávy, že císařovna Marie Terezie
chystá nový, dlouho očekávaný robotní patent, jenž jim
podstatně uleví od povinnosti roboty pro jejich panstvo.
To skutečně pravda byla a tento patent také vstoupil pro
české země v platnost, ale až 13. srpna 1775 a až jako důsledek selské rebelie. Jenže na začátku tohoto roku se zejména ve východních Čechách také začaly šířit nepravdivé
zvěsti o tom, že robota a nevolnictví byla císařovniným
„zlatým patentem“ již před pár lety zrušena, ovšem vrchnost to prý před lidem poddaným schválně tají, aby dál
na panském zadarmo dřeli! Fáma o tzv. „zlatém patentu“
se začala valit jako lavina od jednoho panství k druhému,
od chalupy k chalupě. „Zlatý patent přece existuje! Robota
byla ve skutečnosti dávno zrušena! Máme svobodu, jenže
nám ji zamlčeli!“ Věci se rázem daly rychle do pohybu –
a už se nedaly zastavit. Pár stovek nespokojených sedláků, vyzbrojených kosami, cepy, holemi a starými mušketami, přitáhlo 24. března 1775 k Chlumci nad Cidlinou, kde
byl jejich cílem zámek Karlova koruna, který hodlali vyplenit a patentu se od vrchnosti domoci. Ve městě však na
ně čekali vojáci z nejbližších posádek, posíleni ještě čtyřmi
pluky jízdy a místními měšany, kteří se obávali o svůj majetek. V březnové plískanici na břehu dnes již neexistujícího Velkochlumeckého rybníka poblíž města se pak s vojáky střetlo na tři sta sedláků. Nedopadlo to pro ně ale vůbec
dobře. Armáda zahnala povstalce do vody, dva se utopili,
další dva zabili vojáci a 72 se jich ocitlo ve vězení. Porážka
je však neodradila a na druhý den se před zámkem sešel
ještě početnější houf rebelantů. Ale dopadlo to nachlup
stejně a povstalci skončili zase ve vodě, tentokrát s pěti zastřelenými, třemi utopenými a 211 zajatci. Traduje se, že
zajatým rebelům vojáci uřezali knoflíky od kalhot, aby si
je na cestě do vězení museli rukama přidržovat a nedělali
problémy. Opatření sice primitivní, ale účinné. ☺ Se zajatci se vrchnost vypořádala tvrdě: sedm vůdců skončilo na
šibenici, ostatní dostali karabáčem nebo museli na nucené
práce. Dnes celou událost připomíná pomník s bronzovou
postavou mladého sedláka od sochaře Jakuba Obrovského,
stojící východně od města na návrší zvaném Skalka při silnici na Hradec Králové. Podél této frekventované silnice
jsem se vrátil zpět do města, kde jsem měl v plánu navštívit areál kláštera a největší pýchu města, zámek Karlovu
korunu. Než jsem k nim ale stihl dojít, tak se mi hned za řekou Cidlinou na Klicperově náměstí postavil do cesty nádherný typický barokní panský dům (tzv. majorát) z roku
1719, později klasicistně upravený, ve kterém byli v roce
1775 vězněni rebelové ze selské bouře, kteří se již nevešli
do panské jízdárny. V této části náměstí se dále nachází
monumentální mariánský sloup s balustrádou. Nejde však
o sloup morový, jak bývá v našich městech obvyklé, ale
o sloup vítězný, který zde roku 1710 nechal postavit Václav Norbert Kinský jako připomínku vítězství císaře Josefa I. nad Ludvíkem XIV. ve válce o španělské dědictví. Dominantou tohoto náměstí je ale beze sporu goticko-renesanční děkanský kostel sv. Voršily, postavený za Pernštejnů
v letech 1536–1543. Městská hláska se zvonicí byla k západní stěně kostela přistavěna až na přelomu 16. a 17. sto-

Zámek Karlova koruna

letí. Prostranství na východní straně kostela vyplňuje pomník Václava Klimenta Klicpery, nejvýznamnějšího chlumeckého rodáka, spisovatele a dramatika, který se zde
narodil 23. listopadu 1792. Odtud jsem svoje kroky nasměroval do Kozelkovy ulice, kde v areálu původně budovaného piaristického kláštera dnes sídlí Městské muzeum
LORETA. Budovu dal postavit v roce 1717 Václav Norbert
Oktavián hrabě Kinský podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky. Jeho původní záměr byl v Chlumci založit piaristickou kolej pro výuku mládeže v katolickém duchu,
protože se v kraji množili tajní nekatolíci. Do smrti hraběte v roce 1719 se však podařila postavit pouze kaplanka
s věží, areál byl dobudován až v roce 1740, ale to již bylo
ustoupeno od původního plánu stavby kláštera. Ke stávající kaplance byly přistavěny ambity tvořící čtvercové nádvoří s okosenými rohy a uprostřed postavena Santa Casa
(Svatá chýše), čímž vlastně vzniklo mariánské poutní místo - Loreta. V roce 1786 byla Loreta jako poutní místo zrušena a v roce 1805 byla stržena i kaple uprostřed nádvoří.
Ambity byly zazděny a objekt pak sloužil k ubytování vysloužilých hraběcích služebníků, jako nemocnice, chudobinec apod. Dnes se zde seznámíte s historií budovy, muzea
i města, můžete si prohlédnout sbírku zemědělských strojů,
expozice věnované selským bouřím, cechům a řemeslům,
chlumeckým rodákům, ostrostřelcům a sportu a školství.
Mým posledním cílem byl barokní zámek Karlova koruna,
postavený v letech 1721–1723 podle plánů Jana Blažeje
Santiniho-Aichela na návrší nad městem. Svůj název dostal na počest císaře Karla VI., který tu pobýval roku 1723
po své korunovaci v Praze. Zámek nese typické prvky Santiniho osobitosti a geniality. Základ zámku tvoří oválná
budova o patro převyšující tři nakoso připojená křídla. Reprezentační sál sahá přes dvě patra a je zakončen kupolí.
Salónky v zámeckých křídlech jsou spojeny vestibulem
a v prvním patře s centrálním sálem. Okolí zámku doplňují hospodářské budovy - Tereziánský trakt a Lichtensteinský trakt, empírová oranžerie a kaple Zvěstování Panny
Marie. Kolem zámku se rozkládá rozlehlý park, jímž vede
kaštanová alej; původně zde stály tři aleje, které opticky
prodlužovaly zámecká křídla ke vstupním branám do parku. U které z těchto tří bran se tehdy zastavil houf nespokojených sedláků jsem ale nezjistil.
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 13. část
Posledně jsme se věnovali zapadlému koutu na strašických hranicích u „Bártova dubu“. Poj me nyní z Dlouhého kamene po Aliance dolů kolem bývalé cílové plochy,
Mariina pramene (o kterém jsme psali před rokem) a dále vpravo budeme mít porost s borovicí vejmutovkou, níže
pak rybníček (zmiňovaný již v prvních turistických průvodcích po Brdech na konci 19. století a obnovený v roce
1991) a kousek pod rybníčkem je doprava nová cedulka.
Ta nás zve k návštěvě studánky „Anička“; seběhneme
k ní pěšinou necelých 200 m pod Alianku.
Tento silný a stálý pramen je jedním ze zdrojnic Obecnického potoka (dříve zvaného „Čepkovský“; tento název se
však již oficiálně neuvádí) a leží v nadmořské výšce 680 m.
Výš už je pouze Mariin pramen (740 m); výše sbírá Obecnický potok už jen povrchovou vodu z mělkého úžlabí mezi
Tokem, Dlouhým kamenem a Houpákem. Náš popisovaný
pramen byl původně ohraničen nasucho poskládanými kameny; v polovině 90.let byl též zastřešen a loni byl upraven
skutečně „zgruntu“. Práce se opět ujal pan Miroslav Novák, restauratér z hospody „Na panské“ v Klučenicích,
a s dojednáním práce opět pomohl Pavel Jindrák ml.
(Pan Novák již předtím obnovil studánku za vsí „V koutě“; nazval ji „U Jakoubka“ a od té doby, co jsme o ní loni
v červnu psali, ji ještě vylepšil lavičkou, sochou atd. dojděte se podívat!).
Takto upravená studánka bude jistě sloužit dlouhou
dobu a za to je panu Novákovi a jeho spolupracovníkům
potřeba vyjádřit poděkování.
Václav Pernegr

Studánka „Anička“ po obnově.

UZÁVĚRKA
zářijového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v neděli 12. září 2021
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STRUHY
V hornické praxi se voda používala zejména jako pohonný a užitkový zdroj. Za tímto účelem ji bylo nutné soustřeovat v uměle stavěných rezervoárech a odtud pak podle
potřeby přivádět do vlastního centra báňské činnosti k zabezpečení jednotlivých provozů. Proto byly voda a hornictví spolu od nepaměti nerozlučně spojeny. Vodní systém
příbramského báňského revíru, tak jak vznikl v 18. a na
začátku 19. století, patří mezi mimořádné dílo svého druhu jednak svým rozsahem, jednak také způsobem využití.
Jeho účelem byla především doprava vody z úbočí Středních Brd až do příbramských dolů, řada menších kanálů
pak zajišovala převážně sběr dostatku vody pro rezervoáry. Hlavní kmen tohoto vodního díla nazývaný „Struhy“
se dnes nachází na území lesní správy Obecnice a je tvořen
přibližně 3,5 km dlouhou, kamenem vyloženou strouhou,
vinoucí se často členitým terénem. Celková délka díla činí
17.5 km. Struhy představují vynikající technické dílo, kterým byla přiváděna voda z Pilského rybníka, přes Lázský
rybník na Březové Hory pro potřeby příbramských rudných dolů. Mohutný rozmach hornictví od zaražení Vojtěšské jámy r. 1779 s sebou přinesl stále se zvyšující potřebu
vody. Vznik Struh lze datovat koncem 18. století (1768),
kdy byl budován Vysokopecký rybník. V průběhu několika
desetiletí byly budovány další rybníky. Roku 1780–1782
Vokačovský (Droz ák), r. 1818–1822 Lazský (původním
jménem „Erzherzog Franz Karl Teich No. 1“ - rybník arcivévody Františka Karla, syna rakouského císaře Františka I.) a v letech 1851–1853 Žofinský rybník (nazývaný
po arcikněžně Sofii) – dnešní Pilský rybník. Tyto rybníky
zadržovaly celkem 2 333 128 m3 vody a byly důmyslně struhami propojeny.

Strouha mezi Pilským a Lázským rybníkem začíná při
vyústění vypouštěcí štoly Pilského rybníka. Je asi 1 m široká, místy již málo znatelná. Úsek od lesní silničky Žernová – Skelná hu je velmi dobře zachovalý a těsně před
Lázským rybníkem je na něm několik zajímavých stavebních prvků včetně stupňovité kaskády zakončené portálkem. Podél strouhy se nacházejí i malé patníčky se zkříženými kladívky – znakem báňského revíru. Od Lázského
rybníku pokračovala strouha velmi umě vyskládaným
(pokračování na str. 14)
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STRUHY
(dokončení ze str. 13)

kamenným korytem lichoběžníkového průřezu, vytrasovaným ve svahu. Koryto je zde široké cca 2 m a hluboké
necelý 1 m. Před pilou v Lázu se strouha odpoutává od vrstevnice a je vyvedena na zvýšený násep, kde se zaúsuje do
mohutné železné roury, aby se zvýšil tlak vody. Průtok
vody do roury byl ovládán stavítkem a část vody pokračovala dále strouhou.
Toto dílo nesloužilo jen technologii dobývání a úpravy
rud, ale i oživovalo krajinu, přivádělo do ní vodu, krajinu
prostě dotvářelo. Ve struhách žila řada vodních živočichů,
struhy byly zdrojem vody pro zvěř. Provoz a údržba Struh
skončila pravděpodobně v roce 1960 nebo 1961, spolu
s ukončením činnosti vodního kola dolu Drkolnov, které
přestalo plnit svou poslední úlohu: čerpat z hlubin pitnou
vodu pro Příbram. V dalších desetiletích začalo koryto postupně zarůstat vegetací a místy se bortit. Některé úseky
podél komunikací byly doslova přeměněny v pouhé příkopy a mnohde narušeny necitlivou úpravou těžkými mechanismy během jejich čistění. Na řadě místy byly Struhy přehrazeny přejezdy pro techniku. Svůj „desátek“ si vybralo
i obyvatelstvo z okolí, pro které se staly zdrojem stavebního kamene. I přes tyto skutečnosti se dochovala více jak
polovina tohoto díla v zachovalém stavu. V roce 1997 zpracoval Spolek Prokop Příbram na objednávku pro Městský
úřad Příbram studii řešení revitalizace struh v úseku
od Lázského rybníku k dolu Drkolnov, kde se dochovalo
též unikátní vodní kolo. Je však otázkou, zda se někdy
v budoucnu najdou prostředky na realizaci tohoto záslužného projektu.
Jiří Křivánek

Pozn. red. bs:
Protože Jirkovo články vycházely již před časem, hledal
jsem nějakou zmínku na internetu, zda se nepodařilo postoupit v obnově struh o trochu dále. Pokud jsem někde
přehlédl, že se podařilo studii Spolku Prokop z roku 1997
řešící revitalizaci struhy v úseku Lázský rybník - Drkolnov
posunout dál,e tak se omlouvám a časem napravím. Našel
jsem jen konstatování Ing Josefa Kováře, že zásadním
předpokladem revitalizace struhy mezi Lázským rybníkem
a Drkolnovem je smluvní dodávka vody. Obě rozhodující
organizace Povodí Vltavy a.s., závod Berounka a AQUA
Příbram s.r.o. se v době zpracování studie vyjádřily kladně, obě však dodávku vody určitým způsobem podmiňovaly. Studie dále formulovala základní postuláty (požadavky)
tak, aby v blízké či vzdálenější budoucnosti bylo vůbec možno ještě uvažovat o obnově této trasy struh. Např. zápis
struhy do seznamu objektů chráněných památkovým úřadem a tím prostřednictvím příslušných úřadů zabránit další devastaci. Tak pokud by někdo z vás měl přehled o stavu
struh, přijmu výtku za a budu se snažit nalézt podrobnější
informace k článku Jirky Křivánka.
red. bs
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Stará garda TJ Slavoj Obecnice pořádá 12. ročník turnaje

starých gard v malé kopané
28. 8. 2021

„O Pohár starosty Obecnice“
od 9.00 hodin na travnatém 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 dle 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.
U p o z o r n ě n í : Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v turnaji. Každý hráč hraje na své nebezpečí.

Hrací čas / Rozpis utkání (28. 8. 2021)
9.00 – 9.35
9.40 – 10.15
10.25 – 11.00

SLAVOJ OBECNICE – TJ ZAJEČOV
SOKOL DRAHLÍN – HOKEJKY OBECNICE
SLAVOJ OBECNICE – SOKOL DRAHLÍN

TJ Slavoj Obecnice
Z d r a v í m e s p o r t o v n í f a n o u š k y.
Léto ještě neskončilo, ale hokejistům Slavoje Obecnice se
blíží nová sezóna, snad už konečně celá a kompletně odehraná. Slavoj Obecnice byl v jeho novodobé historii, datované od sezóny 2008/9 do 2017/18, dlouholetým a úspěšným účastníkem Meziokresního přeboru mužů v ledním
hokeji a pravidelně se umisoval na medailových pozicích,
2x se stal i jejím vítězem. Po rozpadu soutěže Meziokresního přeboru mužů jsme přihlásili mužstvo do soutěže v Sedlčanech, kde se hraje soutěž neregistrovaných hokejistů, tzv.
hobby liga, o Pohár starosty města Sedlčany.
Tuto soutěž hrajeme od sezóny 2018/19 a od září by se měl
rozehrát další, již 17. ročník turnaje. Pro Slavoj to bude
už čtvrtá sezóna a všichni doufáme, že se bude hrát a pohár
se bez komplikací odehraje včetně závěrečného play off.
V propozicích poháru je určeno, kdo může být na soupisce
mužstva s ohledem na jeho hokejovou minulost. Limitující
je 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. Od letošní sezóny došlo k úpravě propozic a v týmu mohou hrát mimo výkonnostní hráče do 40 let
nově navíc i dva hokejisté z kategorie dorostu, ročník narození 1995 a starší. Této možnosti jsme samozřejmě využili a rozšířili jsme soupisku o dva hráče, kteří byli v předchozích ročnících limitováni propozicemi a hráli jenom půl
sezóny, aby se vystřídali a mohli si za Slavoj zahrát. Uvidíme, jak tuto novinku v propozicích využijí ostatní týmy,
ale dá se předpokládat, že se soutěž zkvalitní.
Základní část poháru se bude hrát jednokolově ve dvou
skupinách A a B, poté se soutěž podle umístění rozdělí na
tři ligy. Náš cíl je umístit se do 8. místa ve skupině A, abychom hráli 1. ligu. Po rozdělení skupin se v jednotlivých
ligách hraje dvoukolově každý s každým a podle umístění
se rozlosuje play off systémem nejlepší vs. nejhorší, tj. 1.–8.,

11.05 – 11.40
11.50 – 12.25
12.30 – 13.05

TJ ZAJEČOV – HOKEJKY OBECNICE
SLAVOJ OBECNICE – HOKEJKY OBECNICE
SOKOL DRAHLÍN – TJ ZAJEČOV

LEDNÍ HOKEJ
2.–7., atd. Play off je vyřazovací soutěž o postup do semifinále a finále.
Bude určitě zajímavé sledovat, jak se roční pauza bez ledu
na jednotlivých týmech projeví a jak se jednotliví hráči
budou dostávat do kondice a herní pohody. Snad se s tím
všichni hráči Slavoje zdárně „popasují“ a roční herní výpadek rychle doženou ke spokojenosti sobě samých i našich věrných fanoušků a fanynek. Chceme tímto poděkovat za podporu všem fanouškům a fanynkám, obci Obecnice a zejména panu starostovi Josefu Karasovi a také našim
sponzorům, kteří nám zachovali svoji přízeň a nadále nás
podporují i v Sedlčanském poháru.
Jsou to firmy KRYLL ELEKTRO, PAVEL KASL – BAZÉNY, STK OBECNICKÁ, REZIDENCE HOLŠÍN, METYZOL, WELLNESS & REHABILITACE SVATÉ POLE,
KOVOST, ALUHUT, FV INTERIÉRY VĚTROVSKÝ,
Ing. Oldřich Štěch a Mgr. Milena Štěchová.
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
Rozpis utkání na září
sobota 18. 9. 20.00 hod. SG Štětkovice – Slavoj Obecnice
středa 22. 9. 18.30 hod. Slavoj Obecnice – Ševci Nový Knín
sobota 25. 9. 12.00 hod. Slavoj Obecnice – Kačeři Příčovy
Soupiska na sezónu 2001/22
Gólmani: Dušan Matějka (# 2), David Aubrecht (# 3), Tomáš Brůček (# 33), Marcel Forejt (# 48); Obránci: Tomáš Horčic (# 8), Jan
Kortan (# 9), Radoslav Kubják (# 13), Jaroslav Střeska „C“ (# 63),
Martina Zedníková (# 71), Tomáš Střeska (# 88), Jan Střeska
(# 91), Milan Staňo; Útočníci: Karel Máša „A“ (# 10), Josef Kubista (# 12), Martin Kovács (# 15), Jiří Volkán (# 16), Adam Lavička (# 17), Roman Dvořák (# 20), Adam Mrázek (# 21), Jiří
Moser „A“ (# 24), František Větrovský (# 25), Václav Vylita „A“
(# 31), Dušan Nikel (# 83), Libor Procházka „A“ (# 93).
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Foto archiv Pavla Jíchy
OBECNICKÝ ZPRAVODAJ | Ročník 24. | Měsíčník – Červenec - srpen 2021 | Vydává obec Obecnice, která zařizuje tisk a distribuci
Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 17453 | Redaktor Bohouš Svoboda | Grafická úprava Kateřina Stejskalová
Vydáno 23. 8. 2021 | Uzávěrka zářijového čísla 12. 9. 2021 | Tisk Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram IV

