
Sedím u počítače a okusuji myš, normálně bych okuso-
val tužku, ale z papíru bych musel povídání přepsat.
Otevřel jsem ventilačku, aby se mi lépe přemýšlelo,
a najednou střelba, asi ze samopalů. Že by povstání po-
ražené strany? No to je dost trapný vtip, že ano. Z ku-
chyně se ozvalo, že prý už několik dnů mají vojáci v Jin-
cích cvičení. Nevšiml jsem si. Jsem poslední dobou něja-
ký rozlítaný, sice jsem v důchodu, ale jak někdo tvrdil:
„V důchodu budeš mít ještě míň času než normálně.“
Měl pravdu, pomalu se mi hromadí úkoly a práce, které
nestíhám. Do toho občas hlídání vnoučat, pomoc dětem,
hospoda... éh… co to povídám. Myslel jsem podzimní
práce na zahradě, vyčerpat sudy, vysířit skleník a podob-
ně. U toho vysíření chvilku zůstanu. Přečetl jsem si
návod, vzal kovovou nádobu, sirky a elán. Ve skleníku
vše připravil a jednou sirkou za druhou se pokoušel
sirnou svíci zapálit. Něco se začalo dít. Nadýchl jsem se
a s kuckáním vypadl ven. Za hodinu jsem se vrátil kon-
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Rekonstrukce základní školy v Obecnici

Obecní úřad Obecnice
a Masarykova základní škola Obecnice

Vás  zve  na

slavnostní otevření nové  tělocvičny
ve  od 13 hodin čtvrtek 4. listopadu 2021 

Stavba je dokončena a zkolaudována. Dne 4. listopadu
2021 od 13 hodin proběhne její slavnostní otevření.

Nové prostory si bude možné v tento den prohlédnout až
do 16 hodiny. Možnosti a podmínky využívání nové tělo-
cvičny budou k dispozici na stánkách obce, v dalším vydá-
ní zpravodaje, popřípadě u vedení školy.

Co nás ještě čeká do konce roku

Pokud to dovolí počasí, bude provedena oprava a homo-
genizace komunikace III. třídy v Obecnici po rekon-
strukci vodovodního řadu. Proč až nyní? Krajský úřad
Středočeského kraje, jako majitel této komunikace uvolnil
až nyní finanční prostředky na homogenizaci druhé polo-
viny této vozovky a proto, aby se oprava dělala v celé šíři
najednou, bylo nutné vyčkat na rozhodnutí kraje. Zbývá
ještě otázka, zda kraj najde dostatek prostředků na opra-
vu komunikace v místech, kde nebyla prováděna rekon-
strukce vodovodu. Pokud ne, přesune se oprava této části
komunikace až na jaro. (pokračování na str. 2)

trolovat zavřený skleník. Svíce byla celá a nic. Poučen
jsem si vzal velké sirky, co s nimi zapaluji krb. A hlavně
jsem nedýchal. Něco začalo bublat, rychle jsem po čty-
řech vylezl ze skleníku a nadechl. Povedlo se. Po další
kontrole už tam svíce nebyla. Raději jsem tam nelezl, jen
doufám, že ji nikdo nešlohl. Ty podzimní akce jsou
opravdu nebezpečné. Minule jsem psal o školní docház-
ce, o poznámkách v žákovských. Dnes mi volala snacha,
která se vracela z rodičáku. Náš nejmenovaný vnuk je
po druhém dědovi fanda do myslivosti a po mně asi mi-
lovník něžného pohlaví. Paní učitelka na otázku, zda
je ve škole soustředěný, se vyjádřila, že na les a na spo-
lužačky. Ne na vyučování. Už ho musela přesadit. Věno-
val se hlavně spolužačce, a neměl by nosit příště do třídy
dančí paroží. Zaslechla, jak jeho spolužák prý prohlásil:
„S tím bysme mohli vyhnat paní učitelku ze třídy.“
Tak nevím, musím vnukovi promluvit do duše, nebo že
bych si do Berouna zašel popovídat s paní učitelkou?  bs
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Obecnice - Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny ČR
8.–9. 10. 2021

Obecnice – okrsek 1 (volební účast 67,56 %)
ANO 30,56 % 206 hl.
SPOLU 22,70 % 153 hl.
Piráti+STAN 12,75 % 86 hl.
SPD 11,42 % 77 hl.
PŘÍSAHA 6,67 % 45 hl.
ČSSD 6,08 % 41 hl.
KSČM 3,85 % 26 hl.
TSS 1,78 % 12 hl.
Zelení 1,18 % 8 hl.

Obecnice – okrsek 2 (volební účast 81,18 %)
ANO 40,74 % 33 hl.
Piráti+STAN 11,11 % 9 hl.
SPOLU 11,11 % 9 hl.
SPD 8,64 % 7 hl.
ČSSD 7,40 % 6 hl.
PŘÍSAHA 6,17 % 5 hl.
TSS 4,93 % 4 hl.
KSČM 3,70 % 3 hl.
Zelení 2,46 % 2 hl.

Zdroj: internet

PŘIJME
na hlavní pracovní poměr

PYROTECHNIKA
Požadu jeme:
• střední vzdělání nebo vyučení

ve strojírenských oborech
a schopnost učit se novým věcem

• ŘP sk. B
• věk min. 21 let
• bezúhonost a spolehlivost

dle §§ 22 a 23 zákona 119/2002 Sb.
• fyzická a zdravotní způsobilost
• předchozí praxe v práci s municí

a detektory výhodou

Nab íz íme:
• dobré platové podmínky
• 30 dní dovolené
• zaměstnanecké benefity
• práce ve stabilním státním podniku

V íce  in formac í :
tel. 703 865 852 | E-mail: jan.krnac@vls.cz

VOJENSKÉ LESY a STATKY ČR
STÁTNÍ PODNIK

DIVIZE HOŘOVICE
Slavíkova 106, 262 23 Jince

Další stavbou kterou bude obec dodělávat je vydláždění
otočky na komunikaci u RD za koupalištěm.

Odpadové hospodářství

Mimo sběrná místa na tříděný odpad již na plno funguje
sběrné místo za prodejnou COOP. Rozšířily jsme jeho vyu-
žití a je zde možno ukládat i elektroodpad, na který slouží
drátěná klec od firmy REMA systém. Apeluji na všech-
ny, kteří využívají sběrný dvůr, aby se důsledně řídi-
li pokyny obsluhy na dvoře. Jedná se o vytřídění dove-
zeného odpadu podle jednotlivých komodit, a dále pokud je
sem dovážen objemný odpad (např. nábytek apod.), je nut-
né, aby byl rozebrán a jednotlivé druhy odpadu od sebe
odděleny (kov, dřevo, látka, plast). Sníží se tím množství
odpadu, které je vyváženo na skládku a dále je umožněno
větší využití kapacity kontejneru.

Co se týká biologického odpadu, tak pro ten jsou zde dva
kontejnery. Jeden na větve a druhý na ostatní biologicky
rozložitelný materiál. Mimo to je možné tento odpad odvézt

do Drahlína k bývalému kravínu, kde se odkládají zvláš	
větve a zvláš	 ostatní biologický materiál. Toto místo
je stále otevřené.

K častým dotazům patří - co s nebezpečným odpadem
jako barvy, rozpouštědla apod. Tento odpad není možné od-
kládat na sběrném dvoře, nebo	 k tomu nemáme povolení.
Tento odpad je svážen 2x ročně mobilním sběrem prostřed-
nictvím TS Příbram. Co se týká stavebního odpadu - ten
není ze zákona považován za komunální odpad a jeho pů-
vodce jej musí odvézt přímo na skládku odpadu (Bytíz,
Chrást). Josef Karas, starosta

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

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

Obecní úřad Obecnice

Co nás ještě čeká do konce roku

(dokončení ze str. 1)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
teplé počasí pomalu končí, u hasičů se ale stále něco děje.
A tak zde malý výčet naší činnosti za uplynulý měsíc.

Po několika odkladech se nám podařilo vyměnit maják
na Sobolovi. Jelikož tento má více funkcí než stávající,
který byl rozbitý, museli jsme „vyvinout“ nové ovládání.
To se nám za dvě odpoledne, strávené ve zbrojnici, podaři-
lo podle našich představ. Te
 nám ještě schází dodělat kryt
a bude to hotovo. Velké poděkování samozřejmě patří klu-
kům, kteří to vyřešili elektricky. Druhé odpoledne se nám
podařilo dovybavit naší čtyřkolku zvukovým zařízením.

Již v minulém čísle zpravodaje jsem psal, že se opět rozjel
kroužek pro děti – hasiči. Jelikož jsme se chtěli účastnit
soutěže v Podlesí, byl pro soutěžící svolán mimořádný
trénink na pátek 17. září. Děti jsme snad co nejlépe připra-
vili. Hned druhý den, tj. v sobotu 18. září se vyrazilo na
soutěž. Více informací se určitě dovíte v rubrice Mladého
hasiče.

V neděli jsme se účastnili smutné události. Všichni jste
určitě vnímali událost, která se stala v Koryčanech, kde
při zásahu zemřeli dva hasiči. Na jejich počest se v neděli
v poledne vyjelo hasičskými vozy a za přítomnosti blikají-
cích aut se uctila jejich památka. Doufejme, že takovýchto
smutných akcí bude co nejméně.

Opět využijeme prostor, abychom pokračovali v povídání
o hasicích přístrojích:

Jak hasí různé hasicí přístroje

vodní pěnové sněhové práškové plynové

benzín, nafta,
olej nevhodné výborně dobře výborně dobře

el. rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře

knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné

hobliny, piliny výborně výborně nevhodné nevhodné nevhodné

počítače, video,
televizor nesmí nesmí dobře nevhodné dobře

Jak hasicí přístroj používat?
Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé

kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi (1. vytáh-
ni pojistku! 2. nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu!)

Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět
vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí smě-
řovat vždy do ohniska požáru, resp. na hořící předměty -
ne do plamenů, přičemž je nutno neustále postupovat
za požárem. Udržujte dostatečný odstup od požáru, dávej-
te pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na ne-
žádoucí místa, nebo abyste se při používání vodních pří-
strojů neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru
(plameny jdou většinou nahoru) U práškových hasicích
přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Po uhašení dej-
te pozor, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.

 Snažte se vždy používat hasicí přístroj s hasivem, které
je vhodné pro hašení hořící látky. Při použití nesprávného
typu hasicího přístroje (např. vodního přístroje na benzín)
může být hašení málo účinné, zdlouhavé a dokonce může
způsobit větší škody než samotný požár.

 Někdy je výhodnější použít spíše jemnější techniky než
hasicí přístroj (např. u požáru v raném stádiu) - zamezit
přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvi-
zovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami
nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo
vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené
do elektřiny.)

Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (by	
sebekratší dobu), je nutné dát přístroj znovu naplnit
a zkontrolovat. Kdybyste totiž proti požáru použili již čás-
tečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebo-
vat ještě před zdoláním plamenů.

Rychlé použití přenosného hasicího přístroje může za-
chránit mnoho. Pokoušet se však vlastními silami uhasit
požár v pokročilém stádiu (např. v pokoji zcela zaplněném
zplodinami hoření) pouze hasicími přístroji nemá smysl,
i když jich máte několik. Volejte rychle hasiče, ti své řemes-
lo znají a jsou patřičně vybaveni. Přenosný hasicí přístroj
nedokáže uhasit již plně rozvinutý požár, proto nikdy s při-
voláním hasičů neváhejte.

Pamatujte, že investovat do zajištění svého života se vždy
vyplatí a škody způsobené případným požárem vždy mno-
honásobně překračují náklady vynaložené např. na poříze-
ní hasicího přístroje nebo "hlásiče požáru." Nemluvě
o ohrožení životů a zdraví. Zdroj: © VYZBROJNA.cz

Přeji všem kouzelný začátek podzimu.
Petr Zima

velitel SDH Obecnice
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MLADÝ HASIČ

V září, konkrétně 18. 9., se naši hasiči
účastnili Memoriálu Zdeňka Kolaříka v Pod-
lesí. Byly to naše druhé závody. Ačkoliv po-
časí bylo zpočátku deštivé, nic nás nezastavilo. Povedlo se
nám dát dohromady dvě družstva – jedno družstvo v kate-
gorii Mladší žáci, druhé družstvo v kategorii Starší žáci.
Hlavní rozdíl v těchto družstvech je ten, že u mladších
může mašinu obsluhovat dospělý strojník, kdež to u star-
ších… Tam si prostě mladí hasiči musí poradit sami. Proto
jsme před závody museli udělat válečnou poradu a najít
někoho, kdo se v tak krátké době (cca týden) naučí mašinu
obsluhovat. Musím uznat, že jsme vybrali moc šikovného
hasiče. Vlastně… Hasičku! ☺

Ale zpět k závodům. Jak to celé dopadlo? Starší žáci
zaběhli útok za krásných 40,74 vteřin a tím si vysloužili
5. místo. Mladší žáci uběhli útok za 28,99 vteřin. Tento čas
jim přinesl krásné 2. místo.

Letos nám závody v požárním útoku skončily. Pomalu se
při trénincích uchylujeme do vnitřních prostor. Máme nové
zkušenosti. Víme, co zlepšit, co napravit a doladit. Pros-
tě… Ani přes zimu nehodláme zahálet a čeká nás spousta
práce. ☺

Mili Kotápišová



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2021 5

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

První zářijovou akcí pro starší děti z Žabiček bylo velmi
hezké a zajímavé setkání se spisovatelkou Dankou Šárko-
vou, která si připravila pro děti zábavné vyprávění o Kr-
konoších, o zvycích a o životě z malé vesničky a okolí
doprovázené promítáním fotografií.  Hlavním cílem této be-
sedy bylo seznámení s knihou „Alenka a Krakonoš. Paní
spisovatelka děti zapojila  do děje díky divadelnímu před-
stavení, kdy děti ztvárnily postavy z knížky.  Na závěr
měli všichni možnost zakoupení této krásné knížky.

Abychom společně trávili co nejvíce času v přírodě během
babího léta, vyrazili jsme se staršími dětmi na celodopoled-
ní turistickou vycházku do Oseče na dětské hřiště. Každý
si nesl v ba	ůžku svou svačinku s pitím a malou sladkost.
Počasí nám přálo, cestou jsme sledovali přírodu, pojmeno-
vávali druhy stromů, sledovali různý hmyz – slimáky, hou-
senky, broučky, motýli, také pasoucí se kravičky a zpívali
známé písničky. V cíli, na dětském hřišti v Oseči, všichni
s chutí snědli zabalené svačinky, vyřádili se na prolézačkách
a pomalu jsme se vraceli zpět do školky příjemně unavení.

Další zajímavou zářijovou akcí pro děti z Žabiček byl výlet
autobusem do Příbrami, kde jsme se z příbramského ná-
draží vydali pěšky po cyklistické stezce až do areálu Nové-
ho rybníka. Po cestě si děti zopakovaly pravidla bezpečné-
ho chování v městském provozu, pravidla při přecházení
přes cestu, důležitost a funkci semaforů a další pravidla.
V areálu jsme sledovali život na rybníce, rozpoznávali rost-
liny a pozorovali labutě. Všichni jsme navštívili místní zoo
s ovečkami, kozami a dravými ptáky. Po svačince se děti vy-
řádily na různých herních prvcích na Rákosníčkově hřišti,
schovávaly se do podzemních domečků, vyzkoušely si svou

zdatnost a od-
vahu na lano-
vé dráze a pro-
cházely různé
překážky. Opět
nám přálo po-
časí a celé do-
poledne nás
d o p r o v á z e l o
sluníčko.

Většina dětí ze
třídy  Berušek
jsou ve školce
jen chvíli, trá-
ví proto pokud
možno také co nejvíce času venku, a to pouze na školní
zahradě, kde se seznamují s blízkým okolím, sžívají se
s kolektivem a učí se novým věcem a pravidlům. Nejmenší
zvládají odloučení od maminek a tatínků statečně a náleží
jim velká pochvala. Nejen venku, ale i v prostředí školky
už se nejmenší naučili různým činnostem. Berušky se učí
nové písničky, básničky, hodně kreslí, tvoří, ale hlavně
mají možnost se samostatně rozvíjet formou hry se svými
novými kamarády. Pro všechny děti si paní učitelky připra-
vily krásné maňáskové představení s pohádkou „O pejsko-
vi a kočičce, jak pekli dort“. Všem se pohádka moc líbila
a děti se můžou těšit na různá maňásková představení i bě-
hem celého školního roku, tak jako na spoustu dalších
akcí, které na ně čekají.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Druháčci na besedě se spisovatelkou

Dopravní výchova

Dne 10. 9. v rámci dopravní výchovy navštívila žáky 4.
a 5. třídy paní školitelka z Dopravního hřiště v Příbrami.
Během dvou vyučovacích hodin žáky seznámila s doprav-
ními značkami a pravidly silničního provozu. Žákům také
prozradila  webové stránky, na kterých si měli trénovat
testy k silničnímu provozu. Své znalosti pak stvrdili písem-
nou zkouškou a jízdami na Dopravním hřišti v Příbrami,
které navštívili 17. 9. Během jízd se žáci neřídili jen podle
dopravních značek, semaforů apod., ale také jim do cesty
vstoupil policista s jasnými pokyny. Úspěšní jedinci obdr-
želi cyklistické řidičské oprávnění. A	 už jsme byli úspěš-
ní, nebo ne, důležité je, že jsme si program užili a vyzkou-
šeli něco nového. Zkrátka se celá akce vydařila.

Kristýna Strmisková

vili a vždy nám řekl něco zají-
mavého o dnešní výpravě.
Přišli jsme k jeho autu a zde
jsme se dozvěděli zajímavosti
o Rejkovicích. V půlce cesty
jsme se zastavili a pan prů-
vodce nám ukázal kamenné
schody, které jsou původní
dno moře. Šli jsme dál do kop-
ce a už nás pěkně bolely nohy.
Konečně jsme dorazili na
místo a pan průvodce nám
ukázal, jak správně hledat
trilobity. Všichni jsme se ro-
zešli na různá místa a začali
hledat. Ozývalo se jen 	ukání
kladívek. Kdo našel trilobita,

Olympijský den na naší škole

V rámci Mezinárodního dne jazyků, který připadá na
26. 9., proběhl tento den i na naší škole. Žáci na 2. stupni
měli za úkol vytvořit ve dvojicích rozhovory v anglickém
jazyce tematicky zaměřené na letní olympijské hry. Chtěli
jsme tímto připomenout letní olympijské hry v Tokiu, ale
nejenom v Tokiu, a nechat žáky vytvořit reálné rozhovory
mezi novinářem a sportovcem. Ve dvojicích tak měli žáci
vytvořit rozhovor s jakýmkoli sportovcem z letních olym-

Dne 15. 9. 2021
se žáci druhé třídy
zúčastnili besedy
se spisovatelkou
Dankou Šárko-
vou, která dětem
vyprávěla o životě
na samotě v Krko-
noších,  o mocném
a dobrém vládci
Krakonošovi.

Usměvavá Danka
Šárková podrobně-
ji seznámila děti se svou knihou Alenka a Krakonoš. Děti
pozorně poslouchaly  poutavý příběh o často nemocné dí-
vence Alence,  o  ztracené čivavě Sisince, o domácích kočič-
kách Máše a Dáše i o bernardýnu Karlovi. Nechybělo ani
divadlo. Autorka dětem vepsala do zakoupených  knih vě-
nování. Beseda se všem moc líbila. Mgr. Eva Bízová

Putování do minulosti

Dne 16.9 se žáci 7. až 9. třídy ocitli v minulosti.
Sešli jsme se na vlakovém nádraží, kde jsme

společně nastoupili do vlaku a jeli do Rejko-
vic. Zde na nás čekal náš průvodce a geolog
Mgr. Štěpán Rak, Ph.D. Celou cestu byl
ochotný nám odpovědět na jakoukoli naši
otázku. Během cesty jsme se několikrát zasta-

tak ho ukázal panu průvodci a ten mu dal kartičku s údaji
o konkrétním úlovku. Každý z nás našel alespoň jednoho
trilobita. Zpáteční cesta byla rychlá a zábavná. V Příbrami
jsme se rozloučili a šli domů. Výlet jsme si moc užili. Byla
to příjemná zkušenost. Pro více informací si můžete vyhle-
dat www.geologickevychazky.cz. Žáci 8. třídy

(pokračování na str. 7)
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Moje obec

V rámci výuky té-
matu Moje obec se
žáci 3. třídy vydali
ve dnech 1. října a
8. října poznávat
nejen obec, kde žák
bydlí, ale také obec,
kde bydlí spolužá-
ci. Postupně jsme
pěšky prošli Lhotu
u Příbramě, Obec-
nici, Drahlín i Sá-
dek. Poznávali jsme
historická místa,
obecní úřady, znaky
obcí, snažili jsme se
trochu popátrat v

pijských her. Žáci se tohoto úkolu chopili s nadšením, po-
užili různé rekvizity, sportovní oblečení a snažili se styli-
zovat do jednotlivých sportovců. Rozhovory byly velmi re-
álné a poskytly obraz o životě a soukromí jednotlivých
sportovců. Některé rozhovory byly velmi obohacující, jeli-
kož jsme se dozvěděli např. kdo sportovce sponzoruje, ko-
lik vydělává peněz sportovec v konkrétním sportovním od-
větví, kolik má tetování, kdo ho obléká, kdo ho trénuje,
kde a jak často trénuje, jestli má rodinu, za co utrácí pení-
ze atd. Velmi reálně byli ztvárněni sportovci jako: Chris-
tiano Ronaldo, Neymar da Silva Santos Júnior (fotbal),
Simone Bilisová (gymnastika), Michal Kurkle (silniční
cyklistika), Barbora Špotáková, Adam Ondra, Markéta
Vondroušová, Evgeny Rylov (plavec), Petra Kvitová, Jiří
Prskavec, Michael Phelphs, Lionel Messi, Neik Kimman
(závodní cyklistika), Adam Ondra či Lukáš Krpálek. Ten-
to projektový den byl velmi zdařilý a žáci si ho opravdu
užili. Mgr. Šárka Sedláčková

V deváté třídě největší aplaus sklidilo vystoupení české
jezdkyně Anny Kellnerové, která si do školy přivedla i své-
ho koně, který se také aktivně zapojoval do rozhovoru.
Z technických důvodů byl kůň dvounohý, ztvárněn jednou
ze studentek. Žáci tak předvedli nejen své jazykové kompe-
tence, ale i smysl pro humor a vynalézavost.

 Ing. Ivana Sedláčková

Olympijský den na naší škole

(dokončení ze str. 6)

historii obcí. Našim očím neutekli ani místní podnikatelé,
kapličky, rybníky. Děti se také vydováděly na místních
hřištích (a že jich bylo). Ve Lhotě u Příbramě jsme byli
pozváni paní starostkou Mgr. Evou Drmlovou na obecní
úřad. Mimo svačiny v zasedací místnosti jsme se mohli

podívat do její kanceláře. Paní starostka nám mimo jiné
vysvětlila vznik názvu obce a místní zajímavost s pomníč-
kem sv. Jana Nepomuckého. Tímto moc děkujeme za po-
zvání. V Drahlíně jsme byli překvapeni pověstí o ukrytých
schodech. Ukázali jsme si, kde tam stávala tvrz. V Sádku
jsme ochutnali vodu ze studánky a vyzkoušeli super lanov-
ku na dětském hřišti. Obecnici máme ještě rozpracovanou,
ale ani v ní nezapomene na pověsti a významná místa obce.
Děti si tyto dva dny užily a já je musím pochválit za turis-
tiku ze Sádku do Obecnice, protože zvládly 10,5 km. Jsou
to šikulky. Miloslava Kotápišová

Podzimní dny v naší škole

Podzimní dny volně ply-
nou. Sluníčko nám občas
ukazuje ještě svoji vlídnou
tvář. Někdy se objeví i
drobné mraky, ty nám však
náladu nekazí. Žáci a uči-
telé úspěšně pokračují v
běžné výuce. Snažíme se
plně věnovat tomu, co nám
ubral čas v distanční výu-
ce. Chodby školy se plní
krásnými pracemi žáků
školy. Probíhají různé
akce – turistika, besedy,
soutěže. Aktivně spolupracujeme s paní učitelkami z ma-
teřské školky a dalšími. Pomalu se připravujeme na blížící
se další podzimní svátky – Dušičky/Halloween, vánoční
svátky. Čas vánočního pečení se blíží. ☺ Nyní zpracovává-
me to, co nám přinesla letošní úroda našich zahrad.

Mgr. Jana Pokorná

(pokračování na str. 8)
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Tablo

Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Teplé září, říjen se mračí
Zatím se na nás říjen hezky smál, doufejme, že se bude
smát dál. V knihovně se smát bude určitě. A co úsměvného
bylo a je pro Vás připraveno? Dočtete se v následujících
řádcích.

Co v knihově proběhlo a probíhá?

PRODEJNÍ VÝSTAVA klientů Nalžovického zámku

Podzim hezky barví, slunce lehce zahřívá, ale brzy nastává
tma. A tu tmu je potřeba si trochu oživit. A čím jiným než krás-
nými a barevnými svíčkami. Pokud milujete plamínek třepo-
tající se za chladných dní a temných večerů, stavte se v knihov-
ně. Uděláte si radost a zároveň podpoříte šikovné lidičky.

STŘEDEČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY

Venku už to není na dlouhý čas trávený na zahrádce. Dny
se krátí, odpoledne bývají chladná. Přij
te se odreagovat,
popovídat, zavzpomínat, prostě strávit příjemnou chvilku
při šálku kávy v knihovně. Každou středu od 14 do 16 hod.

Výtvarný kroužek „VŠEZNÁLEK“

Říjen v knihovně odstartoval tvořivý kroužek. A kdy pro-
bíhá? Děti z mateřské školy tvoří každý pátek od 12.15 do
13.30 hod. Šikulky ze základní školy mají knihovnu pro
sebe každé úterý od 15 do 16 hod. nebo každý čtvrtek od
14.30 do 15.30 hod. Ještě máme volná místa ☺. Děti si vy-
zvedávám v družině či ve školce. Když se pak zavřou dveře
knihovny, vypukne kreativní show.

ZŠ (dokončení ze str. 7)

Tvůrčí psaní ve 3. třídě

V rámci rozvoje myšlení, fantazie a psaní mají děti během
hodin českého jazyka prostor na tvůrčí psaní. Děti pracují
ve skupinkách, nebo samostatně. Protože vznikají krásné
práce, rozhodla jsem se, že si to nenechám pro sebe a podě-
lím se i s vámi. Miloslava Kotápišová
Zadání k vesmírné lodi: Představ si raketu, je jedno,
z čeho je a jak vypadá, jaký má tvar. Je to jen tvoje raketa.
Vybavení je tvoje práce, ty sis ji postavil. Te
 s ní můžeš
odletět kamkoliv tě napadne.

Viktorie Nelibová, Andrea Vohradská

Zadání - Slon: V encyklopedii si
nastuduj informace o slonovi. Přečti
si několik článků, které tady ve třídě
máš k dispozici. Půjčte si knihy, které
jste si přinesli z domova, mezi sebou.
To, co tě ze života slonů překvapí
nebo určitým způsobem zaujme,
o tom piš. Ale pozor! Jakmile začneš psát, ty jsi ten slon
a povídáš o sobě a o životě svého druhu.

Karel Dušek

(pokračování na str. 9)

Podívejte se, jak jsme doposud tvořili...
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VÝLET PO BRDECH

Ve čtvrtek jsme se skupinou milých lidí vzali Brdy útokem.
V 8 hod. nás před knihovnou vyzvedl pan Přibyl se starou
dobrou karosou. Náš průvodce a navigátor - pan Pernegr
z VLS, nás jako první zavedl k bunkrům na dopadové plo-
še Jordán. Po krátké procházce a výkladu jsme pokračova-
li dál na zámeček Tři Trubky, kde nás čekal místní správ-
ce. Nejen, že jsme si o zámečku vyslechli zajímavé povídá-
ní, ale dokonce jsme měli tu čest, podívat se dovnitř.
Radost se mísila s obdivem a představami, jak objekt kdysi
žil svým životem. Z této kulturní památky naše cesta vedla
do Muzea Středních Brd ve Strašicích a dále na vodní hamr
v Dobřívi. Protože jsme měli ještě čas a dobrou náladu,
zastavili jsme se v Hořovicích a prošli zámecký park. Výlet
jsme završili v hořovické cukrárně sladkou tečkou na závěr.

Knihovna (dokončení ze str. 8) ŽONGLOVÁNÍ

V pátek 1. října se nám prášilo od rukou při výrobě míčků
na žonglování. Paní Bolinová si pro děti připravila krásný
program. Děti si samy nebo s pomocí vyrobily barevné míč-
ky, kterými se poté učily žonglovat. Kromě žonglování si
ještě mohly vyzkoušet točit s diabolem nebo s míčky na
provázku. Určitě to není poslední míčková akce.

ŽIVOT NA ZÉLANDU

Ve středu 26. září jsme s návštěvníky knihovny zavítali na
Nový Zéland. Češka Soňa H. nám vyprávěla příběh, proč
se jednoho dne rozhodla odcestovat na opačný konec pla-
nety. Soňa nám vyprávěla, kde bydlela, která místa proces-
tovala a jak, čím se živila. Vyprávění bylo doplněno krás-
nými fotografiemi místní přírody. Nejeden z návštěvníků
pocítil nutkavou touhu doma sbalit krosnu, hodit ji na
záda a vyrazit do světa.
Šperky z novozélandských mušlí a jantaru, které Soňa
vyrábí, možno zakoupit na www.etsy.com (do vyhledávače
zadejte Soňa Hamsová).

Po odpolední pauze se
paní spisovatelka k nám
do Obecnice ještě vrátila,
tentokrát do knihovny,
kde od 17 hod. měla před-
nášku o Krkonoších, a
především o své kuchařce.

BESEDA PRO DOSPĚLÉ s Dankou Šárkovou

(pokračování na str. 10)

DOJÓGOVNÁ

V minulém čísle zpravo-
daje jsem zapomněla po-
chválit aktivní zakon-
čení prázdnin. S děvča-
ty jsme se sešly na kou-
pališti. Nejdřív jsme si
zaplavaly v chladných
vodách místní nádrže.

Co se plánuje?

DUŠIČKOVÁ TEMATICKÁ VYCHÁZKA

Aby ten pohled na plápolající svíčku zakoupenou v knihov-
ně byl zasloužený, je potřeba protáhnout nohy i hlavy. Za-
pojit hlavu, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusu, nos bu-
dete moci od 1. 11. do 7. 11. na dušičkové vycházce. Trasa:
park před prodejnou Coop → koupaliště → lesnická NS
Klobouček → k Octárně → přes hráz → přes silnici → a dál
po fáborkách, až vyjdete u Veského rybníka. Doporučuji
vycházku zakončit na hřbitově a zapálit tam svíčku (ty bu-
dou ukryty po cestě). Opět správně vyluštěnou tajenku
posílejte jakýmkoliv způsobem do knihovny, pouze poštov-
ní holuby nepřijímám ☺ . Pro zdatné turisty a luštitele
bude následující týden k vyzvednutí malá odměna.

Po převlečení do běžeckého outfitu jsme pod vedením zkušené
trenérky Denisy Drtilové uběhly – pocitově 35 km, reálně 3,5
km. Po běhu jsme se krátce jógově protáhly po střechou,
nebo	 počasí začalo dělat drahoty. Nicméně smažená odmě-
na na závěr byla vynikající a zasloužená.
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HALLOWEENSKÝ STRAŠIDELNÝ BĚH

Přij
te okusit nevšední zážitek a proběh-
nout se se svými ratolestmi (nebo i bez nich)
ve strašidelných maskách. Závod se uskuteč-
ní v sobotu 23. října. Dle vašich fyzických

JÓGA s Veronikou

Takové to jógové protahování, rozhýbávání a uvolňování
probíhá každé úterý od 18.30 hod. Přij
te si dopřát chvil-
ku pro své tělo a mysl. Lekce končí mezi 19.30–20.00 hod.
S sebou karimatku, pohodlné oblečení, případně deku, kte-
rá se zimomřivým hodí na relax. Od listopadu cvičíme ještě
každou třetí neděli v měsíci od 8.00 hod.

ANGLIČTINA pro školáčky z MŠ

Každé úterý od 12.15 do 13.00 hod. chodím s některými
školkou povinnými dětmi na faru, kde se zábavným způso-
bem učíme základní anglická slovíčka. U toho skáčeme,
skotačíme, malujeme i tancujeme.

ANGLIČTINA pro žáky 1.–4. třídy

Hned následující den, tedy ve středu se z fary ozývá znovu
anglický jazyk, tentokrát v podání paní učitelky Žanety
Nohové a žáků 1.–4. třídy. Děti jsou rozděleny do dvou
skupin. První skupinka trénuje anglický jazyk od 15.15 do
16.00 hod. Druhá parta začíná v 16.00 a končí v 16.45 hod.
Kurz se naplnil rychlostí blesku. Děti i paní lektorka jsou
spokojené a společně je učení baví.

FULL BODY TRÉNINK s nejmenšími dětmi

Úterky jsou na faře opravdu nabité. Aktivní maminky
s dětmi mají možnost přijít si každé úterý od 8.15 hod.
zacvičit, posilovat, zpevnit tělo a zkrátka dát si pořádně
do těla pod vedením zkušené trenérky Denisy Drtilové.
Nyní se sice budeme chvíli balit do bund, ale zima uteče,
léto zaklepe na dveře, ani nevíme jak, tak a	 v těch plavkách
vypadáme, co nejlépe. Neváhejte a přidejte se. Cvičení
je energetické a zábavné. Pocit radosti a spokojenosti za-
ručen!

Knihovna (dokončení ze str. 9)

možností si budete moci vybrat z více tras. Trasy budou
označeny fáborky. Vyberete-li si nejdelší z nejdelších tras,
potkáte po cestě i stánek s občerstvením.
Na všechny závodníky čeká malá odměna, na nejrychlejší
čeká odměna větší. Zajištěno hlídání dětí a tvořivá dílna.
Nebude chybět ani pořádná disko párty. K poslechu a hud-
bě nám budou hrát DJ s z místní hasičské zbrojnice. Hlad
a žízeň bude možno uhasit v restauraci na koupališti.
Hladoví závodníci si mohou zakoupit buřtíka k opečení.
Registrace předem na denisavejrova@gmail.com nebo
v den závodu od 13.00 do 14.30 hod. Nejmenší vybíhají
v 15.00, junioři v 15.20 a hlavní závod vypukne v 16.00 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Pozor pozor, připomínám, tento rok se bude opět konat
tradiční lampionový průvod. Vycházet budeme ve středu
10. listopadu v 17.00 hod. z plácku mezi koupalištěm
a fotbalovým hřištěm. Trasa bude přibližně stejná jako
v předchozích letech, jen půjdeme opačně od koupaliště
směrem k lesu, ale nedojdeme do lesa, uhneme do obce
a pak kolem prodejny Coop zpět ke koupališti. Připraven
je doprovodný program a odměny pro děti s lampionky.
Občerstvení bude zajištěno v místní restauraci Rezervace.
Další informace budou zveřejněny na plakátkách – sleduj-
te proto vývěsky. Možná na Vás na místě bude čekat i pře-
kvapení. Neváhejte, vyrábějte či shánějte lampiony.

PŘEDNÁŠKA O NUMEROLOGII

Příznivce magie a tajemna zvu v úterý 16. listopadu
od 17.00 hod. na přednášku o numerologii. Navštíví nás
opět oblíbená Mgr. Hana Szabad. Dozvíme se, jak hledat
skrytý význam v číslech. Provedeme různé výpočty. Nebu-
de chybět výpočet životního čísla. Prostor zbyde i na dota-
zy, které se čísel netýkají. Jaká témata stihneme probrat,
je ve hvězdách… nebo v číslech.

NÁRAMKOVÝ WORKSHOP

Náramky, náramky přicházejí, zpí-
vejme přátelé. Po létě náramky,
náramky přicházejí, hezké a podzi-
mové. Korálky se po knihovně roz-
kutálí ve středu 24. listopadu
od 16.30 hod. Přihlašovat se může-
te v knihovně nebo na telefonním čísle 606 674 821.

JAK TO ŽIJE NA FAŘE?

Každým týdnem se nabídka zájmových a vzdělávacíh akti-
vit na krásně zrekonstruované faře rozšiřuje. Čtěte pozor-
ně, jak jsou prostory využívány.

BESEDA SE SPISOVATELKOU Dankou Šárkovou

Ve středu 15. září se na faře konaly tři besedy se spisova-
telkou Dankou Šárkovou. Besed se zúčastnily děti z třídy
žabiček z mateřské školy také šikovní prvňáci a druháci.
Paní spisovatelka dětem vyprávěla o životě v Krkonoších
a o Krakonošovi. Nechybělo čtení z její knihy „Alenka
a Krakonoš“ ani poučení o tom, jak se my lidé máme chovat
k přírodě hezky. Děti si také mohly zahrát malé divadlo.

Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou

KURZ INFORMATIKY

Máte zájem o kurzy na počítači či tabletu? A	 už jste začá-
tečník či pokročilý, neváhejte mě kontaktovat. Pokud bude
víc zájemců, nic nebrání otevření kurzu. Začátečníci se
naučí základy práce na počítači. Pokročilí například tvor-
bu webových stránek a tak dále a tak dále.

Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

V dávných časech putovali krajem dva mocní páni. Una-
veni cestou se uložili k odpočinku na břehu řeky s křiš�álo-
vě čistou vodou plnou ryb. Když se ráno probudili a chtěli
pokračovat v cestě, byli obklopeni karavanou kupců, kteří
jim nabízeli ke koupi cizokrajné zboží. Oba pány zaujal pře-
krásný pták s korunkou a barevnými pery, kterého nikdy
v životě před tím neviděli a ani o něm neslyšeli. To až od kup-
ců se dozvěděli, že v cizině mu říkají páv.  Dychtivě k němu
vztahovali ruce, cinkali zla�áky, hádali se a předháněli se
v nabídkách, jen aby ho jeden z nich pro sebe konečně získal.
Kupci nakonec ptáka prodali, zrovna tomu pánovi, co chtěl
ptáka darovat své manželce. To� se ví, že tomu druhému
pánovi to bylo líto, ale nakonec si sedli k ohni, aby obchod
jak se patří společně zapili. Když dopíjeli už několikátý
džbánek medoviny, tak jednoho z nich napadlo, že by na
věčnou pamě� toho slavného obchodu mohli na tom místě
vystavit město. Nápad to byl náramný, ale hned nastala
potíž, jak jejich nové město pojmenovat. „No přeci podle
toho krásného ptáka,“ shodli se po chvíli oba pánové.
„Páv? Ale to je přeci moc krátké!“ A protože to byli páni
tuze moudří, tak celý zádrhel během chvíle rozřešili. „Há-
dali jsme se o páva, tak se to naše město bude jmenovat
Opava!“ To bylo radosti. A v té radosti i tu řeku, u které tá-
bořili, pokřtili Opavou. Skutečný vznik názvu města je
však vysvětlován mnohem prozaičtěji, než praví tato po-
věst. Patrně vychází z germánského APA a keltského
AHWA nebo AHA-WA, obojí pak znamená voda či mnoho
vody. Spojením těchto názvů vznikl český název Opava.
Statutární město Opava leží na řece Opavě v úrodném údo-
lí mezi výběžky Nízkého Jeseníku a Poopavské nížiny.
V současnosti se rozkládá na 90 km2 a má necelých 56 tisíc
obyvatel. Opava sice není „zapomenutá“, ale zcela jistě se
jí nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužila –
to hlavně kvůli své bohaté historii, památkám i kultuře.
Město vzniklo na území obývaném slovanským kmenem
Holasiců, později nazývaném Opavsko, které až do počát-
ku 13. století tvořilo v rámci Moravy zvláštní provincii,
součást olomouckého údělu (území). První kupecká osada
při brodu přes řeku Opavu, ležící na důležité Jantarové
stezce od Dunaje k Baltu, se poprvé připomíná v roce 1195,
ale tento údaj je zřejmě nepřesný a soudobé výzkumy posu-
nují založení města do období mezi roky 1213–1220. První
spolehlivá zpráva o městě je datována do roku 1224,
ze kterého pochází listina českého krále Jana Otakara I.,
jíž Opavě potvrzuje městská práva a výnosné majetky měš-
	anů. Počátkem 14. století vzniklo v rámci České koruny
Opavské knížectví a Opava se později stala jeho adminis-
trativním centrem. Od roku 1742, po prohrané „První slez-
ské válce,“ kdy byla větší část Slezska postoupena Prus-
ku, byla Opava hlavním městem rakouského Slezska. Vý-
znam města neustále rostl, v roce 1820 se zde po porážce
Napoleona konal druhý kongres vítězných mocností, tzv.
Svaté aliance, která zaváděla v Evropě znovu konzervativ-
ní pořádky. Do Opavy tehdy přijelo na šest set diplomatů,
provázejících čelné evropské monarchy – císaře Františka
I., ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha
Viléma III. Díky kongresu se o Opavě mluvilo po celé Evropě,
o pozornost výkvětu evropské diplomacie se významně za-
sloužil i tehdejší slavný opavský purkmistr Johann Josef

Budova radnice s věží Hláska

Na návštěvě v „zapomenuté“ metropoli Slezska
Schössler, muž,
kterému město
připsalo nesmír-
né zásluhy o svůj
nový rozkvět.
Jeho dílem byl
např. vznik par-
ků na místě
zbouraných měst-
ských hradeb,
stavba divadla a
pivovaru, patřil
také ke spoluza-
kladatelům dneš-
ního Slezského
zemského mu-
zea. Ve 2. polovi-
ně 19. století se
Opava stala síd-
lem místodržitel-
ství a hlavním
městem obnove-
né korunní země
Slezsko. V budově bývalé jezuitské koleje zasedal zemský
sněm, zrušený klášter klarisek se stal sídlem zemské vlády.
Město získalo vlastní statut, návaznost na centra monar-
chie zajistilo železniční spojení na Severní Ferdinandovu
dráhu. Začal se rozvíjet průmysl i služby, nastal nový sta-
vební rozvoj, vznikla řada spolků, nové impulzy získal kul-
turní a veřejný život. Postavily se rozsáhlé kasárny pro po-
četnou vojenskou posádku. Po 1. světové válce se místní
Němci velmi těžko smiřovali se ztrátou vedoucího postave-
ní v českém pohraničí. Při návštěvě prezidenta T. G. Masa-
ryka v roce 1924 se zástupci německé reprezentace pokusi-
li představitele státu uvítat „na půdě německého hlavního
města Slezské země.“ Jejich pýcha předešla pád – Opava za-
krátko nato ztratila velkou část své prestiže, nová refor-
ma zemského zřízení zavedla v roce 1928 zemi Moravsko-
slezskou a konec zemské politické správy. Krize 30. let zno-
vu vyhrotila nacionální spory, v jejich 2. polovině se město
stalo centrem henleinovského hnutí v oblasti Slezska
a severní Moravy. Po tzv. Mnichovské dohodě se celé Opav-
sko stalo kořistí nacistického Německa, když 8. října 1938
vstoupila do Opavy německá armáda a Opava se stala jed-
ním ze sídel vládního obvodu Sudetské župy. Velmi tvrdou
ránu zasadil městu závěr války, kdy o něj při Ostravsko-
opavské operaci svedly válčící strany těžké boje, trvající
na jeho dnešním území od 17. 4. do 6. 5. 1945. Při těchto
úporných bojích byla značná část města, včetně historic-
kého jádra, vážně poškozena nebo zcela zničena. Fanatic-
ký odpor německých jednotek při osvobozování města
navíc zaplatilo svým životem přes tři tisíce sovětských vo-
jáků. Po válce byly postaveny celé nové obytné čtvrti a prů-
myslové závody, především strojírenského, potravinářské-
ho a papírenského průmyslu a průmyslu léčiv. I přesto
všechno zůstala „bílá“ Opava už tak trochu „pozapomenu-
ta“ ve stínu nedaleké „černé“ Ostravy.

(pokračování v dalším čísle OZ)
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 15. část
Dnes se vydejme po stopách pramenů brdské říčky Kla-

bavy, a to do jihozápadní části středních Brd, na území les-
ní správy Nepomuk. Neuvidíme zde přímo studánku,
na jakou jsme zvyklí, zato si dáme lekci ze zeměpisu a vo-
dopisu, což také není k zahození!

Klabava má 51 km dlouhý vodní tok, odvodňuje největší
část Brd a je též nejvodnatějším brdským vodním tokem.
Kolem jejího názvosloví se v poslední době odehrály všeli-
jaké změny; říčce se říkalo též Klabavka a ještě nedávno
vznikala až soutokem Padr	ského (dříve též Černého)
a Holoubkovského potoka v Rokycanech. Nyní se Klaba-
vou nazývá celý tok od pramene až k ústí do řeky Beroun-
ky (pod Chrástem u Plzně). Směrem proti jejímu proudu
od ústí spatříme mnohé zajímavosti, třeba zatopené želez-
norudné doly u Ejpovic, vesnici Klabavu (podle které se
říčka jmenuje), Klabavskou přehradu, okresní město Ro-
kycany, obec Dobřív s mnohými pamětihodnostmi – zejmé-
na hamrem, a rozlehlou obec Strašice. Nad Strašicemi již
teče Klabava malebným zalesněným údolím kolem bývalé
hájovny Ameriky, přestavěné v době socialismu v kasáren-
ském slohu. U loveckého zámečku Tři Trubky vtéká
do Klabavy Třítrubecký potok, který spolu s potokem
Rezerva odvodňuje tzv. „Srdce Brd“ - území s takřka hor-
ským charakterem, ohraničeném vrchy Kamenná, Kočka,
Praha, Malý Tok, Brdce, Tok, Jordán a Hlava. Nad třítru-
beckým zámečkem pak Klabava protéká údolím pod býva-
lou obcí Padr	. Bezlesí, tvořené původně obdělávanými
loukami a políčky, začíná pod hrází Dolejšího Padr	ského
rybníka. Padr	ské rybníky jsou dobře známé a hojně na-
vštěvované, takže není třeba se o nich rozepisovat. Zmíní-
me jen to, že hladina rybníků je 635 metrů nad mořem
a leží v rozsáhlé mělké pánvi, do které stéká řada drobných
potůčků z okolních svahů; z rybníků pak vytéká pouze říč-
ka Klabava.

My se však chceme dostat k jejímu prameni. K tomu se
musíme vydat do současné kalamitní kůrovcové oblasti
vrchu Praha a okolí. Za pramen Klabavy se považuje nej-
delší přítok, který teče do Hořejšího rybníka od severový-
chodu. Prameniště bychom našli cca 350 metrů VJV
od křižovatky „Na Rovinách“ (777 m n.m.) – ale pozor,
jedná se o „Nepomucké Roviny“, nikoliv křižovatka nad
Obecnicí směrem k Pilskému rybníku. Původní hájenka
patřící k arcibiskupskému rožmitálskému panství vyhoře-
la v roce 1934, ale záhy poté byla již novým hospodářem ve
středních Brdech, Vojenskými lesními podniky, vystavěna

nová dvojhájenka v roubené architektuře podobné objektu
lesní správy v Obecnici. Hájenka sloužila až do začátku
70. let. V té době byly budovány nové střelnice v místě bý-
valých obcí Kolvín a Padr	 a místo se stalo ohroženým
střelbou, takže hajní byli vystěhováni a hájovna rozebrá-
na a znovu postavena na okraji Nepomuku. Zde od 1. 1.
1973 dodnes slouží jako sídlo lesní správy Nepomuk.

Samotné prameniště není nijak zajímavé; voda je odtud
svedena melioračními příkopy do mělkého údolí s místním
názvem Kuníková, kterým postupně sílící potůček teče
směrem k ústí do Hořejšího Padr	ského rybníka. Dvě zají-
mavosti však můžeme na horním toku spatřit. Jednak dvo-
jí jímání pramenů s vodojemem, dnes již v havarijním sta-
vu, které původně sloužily pro zásobování vodou němec-
kých kasáren pod vrchem Praha. Po válce ještě pár let
odtud brala vodu osada Přední Záběhlá (než byla v roce
1953 srovnána se zemí…)

Pokud bychom šli dosti náročným terénem po proudu
potůčku, došli bychom ke druhé zajímavosti. V nadmořské
výšce 709 metrů je potok přehražen a část vody z něj odté-
ká doleva umělým kanálem s velmi malým spádem - takřka
po vrstevnici - šikmo k silnici Přední Záběhlá – Červený
lom. Jedná se o tzv. Gangloffův kanál, uměle vybudovaný
začátkem 19. století a vylepšený rožmitálským arcibiskup-
ským lesmistrem a vynálezcem Karlem Gangloffem. Voda
byla v té době velmi důležitým zdrojem energie pro průmy-
sl, dají-li se tak nazvat drobné železářské provozy ležící
v celém rozsáhlém okolí Brd. Zkrátka v Rožmitále potřebo-
vali hodně vody a Klabava pramenila na jejich panství, tak
proč neodvést její vody k sobě, že? Byl vykopán zhruba
1,5 km dlouhý umělý kanál, jen místy zpevněný výdřevou
či kameny, a ten převáděl vodu z povodí Klabavy do povodí
Skalice. Takzvaná „kradená voda“. Místo toho, aby tekla
do Padr	ských rybníků (které už byly na území panství
Zbiroh), tekla do rožmitálské kotliny. Samozřejmě že zbi-
rožští to brzy zjistili a v letech 1825-1832 proběhlo několik
soudních sporů. Závěr byl takový, že soudní komise ne-
shledala, že by zbirožští byli výrazně poškozeni tímto pře-
vodem vody a obě strany byly vyzvány ke smíru.

Ostatně podobných případů, kdy potok pramenil na úze-
mí jednoho panství a byl uměle převeden do druhého pan-
ství, je celá řada. A o tom, jak pro naše předky byla voda
důležitá a jak s ní dokázali hospodařit, se můžeme přesvěd-
čit i v bezprostředním okolí Obecnice. Albrechtský přiva-
děč nám přivádí vodu z Albrechtského potoka do Octárny;

současné dílo pochází z počátku
60. let, kdy byla přestavěna Octár-
na na vodárenskou nádrž. Již
předtím však v jeho místě šel mělčí
kanál ve stejném směru. V nižších
partiích svahů Kloboučku, hned
za vsí, je pak soustava vrstevnico-
vých kanálů, dnes již nefukčních,
které původně převáděly vodu
z drobných potůčků směrem k lou-
ce „Solarce“ , pod kterou „V ráko-
sí“ býval rybník (vlastně akumu-
lační nádrž pro obecnické hamry)
protržený při povodni v roce 1872;
hned pod ním stával první hamr.
Dnes se zde říká „U cejnovny“.
I zde potřebovali vody co nejvíc…

Václav Pernegr
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VÝLET PO BRDECH
Dne 16. září 2021 se uskutečnil výlet do Brd. Podívali

jsme se na dopadovou plochu Jordán. Pan ing. Václav
Pernegr, který byl naším „průvodcem“, nám vyprávěl o její
historii a betonové pevnosti Benešák. Navštívili jsme
i lovecký zámeček Tři Trubky, kde nás očekával jeho
správce a společně s p. Pernegrem nám vyprávěli o jeho
historii. Mohli jsme nahlédnout i do interiéru zámečku.

Pokračování našeho výletu bylo ve Strašicích - Muzeum
Středních Brd. Překvapilo nás množství exponátů...
od vojenské výzbroje, výstavu nerostů až po historii země-
dělství. Další zastávka - Dobřív - restaurace Hamrovka,
kde jsme si dali oběd. Posilnění jsme došli k vodnímu ham-
ru. Líbilo se nám vtipné i odborné vyprávnění mladého
průvodce o jeho provozu. Náš výlet jsme zakončili v hořo-
vické cukrárně ☺.

Celý den se vydařil ke spokojenosti všech! Poděkování
patří ing. Václavu Pernegrovi za poutavé vyprávění,
starostovi obce p. Josefu Karasovi za finanční přispění
a hlavně Veronice Hemrové za uskutečnění této akce! ☺

Zelenkovi

120 let Nobelovy ceny
Alfred Bernhard Nobel, který žil v létech 1833–1896, byl švédský chemik a vynálezce
v oblasti výbušnin. Stal se zakladatelem fondu pro každoroční udílení Nobelovy ceny za
objevy ve fyzice, chemii, lékařství, literatuře a za práci pro mír. Tyto ceny jsou udělovány
od roku 1901 ve Stockholmu. Jsou vyhlašovány začátkem října a od roku 1902 předávány
švédským králem (současný král je Karel XVI. Gustav) na slavnostním večeru, který se koná
vždy 10. prosince - v den Nobelovy smrti. Nobelova cena míru je předávána v norském
Oslu. Zatím jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu je básník Jaroslav
Seifert. Dostal ji v roce 1984. V roce 1959 cenu obdržel v oboru chemie za objev polarogra-
fie Josef Heyrovský. Je nutno podotknout, že na jednotlivé ceny jsou někteří adepti navrho-
váni opakovaně a několikrát - např. Jaroslav Vrchlický, Otokar Březina, Alois Jirásek,
Karel Čapek, Jaroslav Seifert, Josef Heyrovský a další. Ale jen někdy a na někoho se usměje
štěstí. E. T.

UZÁVĚRKA
listopadového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pátek 12. listopadu 2021
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Veletrh středních škol 2021
v Příbrami

Dvacátého září 2021 se opět konal jako v loňském roce
v jednacím sále zastupitelstva Města Příbram Veletrh
středních škol. Akce byla podpořena z projektu „MAP II
ORP Příbram“, který je spolufinancován z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání a byla pořádána zá-
stupci realizačního týmu výše zmíněného projektu, Města
Příbram, MAS Brdy a MAS Podbrdsko. Jedná se o akci
určenou především pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ,
kteří se rozhodují, jakým směrem se vydat po ukončení zá-
kladní školy. Vítáni byli i jejich rodiče a pro všechny byla
připravena pestrá nabídka studijních oborů v blízkém
i vzdálenějším regionu. Veletrh zahájila místostarostka
města Příbram paní Mgr. Zorka Brožíková, která uvítala
přítomné a poděkovala jim za jejich přístup a podporu
vzdělávání na Příbramsku. Organizátorům se povedlo při-
zvat střední školy a učiliště z Příbrami, Hluboše, Dubna,
ale i z Březnice, Sedlčan, Benešova, Volyně i Třeboně.
Na informačních letácích, brožurách, nebo i bannerech,
si přítomní četli informace o jednotlivých školách a obo-
rech, diskutovali s absolventy i pedagogy o jejich zkuše-
nostech a doporučeních. Z vlastních zkušeností víme, jak
je těžké se v jejich věku rozhodnout o něčem, co je bude
provázet dalším životem a mělo by jim zajistit uplatnění na
poli pracovním a uspokojení v osobním životě. Snad jim
trochu pomohly i přednášky, které se v rámci Veletrhu
středních škol konaly, například „Volba povolání a střední
školy pro žáky vycházející ze ZŠ“, nebo „Komplexní řešení
pro výběr školy z pohledu školního psychologa“. Příspěvky
přednesené ústy zkušené výchovné a kariérové poradkyně
nebo školního psychologa měly za cíl vyjasnit některé otáz-
ky, na které si žáci a žákyně, vycházející ze školy neuměli
odpovědět. Žákům devátých tříd se nabízí opravdu bohatá

škála směrů a oborů,
které se mohou stát je-
jich životní radostí
i možností jejich pro-
fesního růstu. Z regio-
nálních nabídek to
mohou být gymnázia
v Příbrami, Gymnázi-
um K Čapka v Dobří-
ši, či další gymnázia
v regionu, Střední
zdravotnická a Vyšší
odborná zdravotnická
škola v Příbrami, Střed-
ní průmyslová a Vyšší
odborná škola v Příbrami, Integrovaná střední škola v Pří-
brami, Obchodní akademie a VŠO v Příbrami, Vyšší
a Střední odborná škola v Březnici, Waldorfská střední
škola v Příbrami a její uměleckořemeslné výuční obory,
Odborné učiliště v Příbrami, Střední odborná škola a SOU
Dubno nebo Střední odborné učiliště v Hluboši a Sedlča-
nech. Komu nebude vadit život na internátu může si vy-
brat z nabídky VOŠ a SPŠ Volyně, SPŠRV v Třeboni, VOŠ
a Střední zemědělské školy v Benešově. Poděkování patří
jak organizátorům, tak i všem školám a učilištím, které
se na Veletrhu středních škol i učiliš� v Příbrami prezento-
valy. Jejich nabídka byla opravdu velmi zajímavá. Nyní se
musí vycházejí žáci a žákyně za pomoci rodičů a pedagogů
jen rozhodnout. Nezbývá než jim popřát správnou volbu,
aby v životě studovali a dělali to, co je zajímá a baví a bude
jim přinášet v životě radost i živobytí.

bs
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TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Po odehrání posledních zápasů ve skupinách A a B
dne 17. 11. dojde podle dosaženého umístění k rozlosování
soutěže do tří lig.
Dosažené výsledky budou tímto anulovány a začne se hrát
o umístění v ligách a nasazení do play off.

HC River Boys Zvírotice – TJ Slavoj Obecnice 3 : 5
24. 9. 2021 (0:3, 3:2, 0:0)
Branky Tresty
Miroslav Bžoch (bez asistence) J. Střeska - podrážení, 2 min
Roman Dvořák (Karel Máša) J. Střeska - podrážení, 2 min
Jan Střeska (Karel Máša) R. Dvořák - podrážení, 2 min
Libor Procházka (Karel Máša) J. Střeska - hrubost, 2 min
Libor Procházka (Karel Máša) M. Kovács - vysoká hůl, 2 min

HC Domino – TJ Slavoj Obecnice 3 : 10
29. 9. 2021 (2:2, 0:5, 1:3)
Branky Tresty
Petr Juhász (Martin Kovács) Petr Juhász - hákování,
Karel Máša (Libor Procházka) 2 min
Jan Střeska (Libor Procházka) Josef Kubista - zásah
Jiří Moser (bez asistence) do nohou, 2 min
Martin Kovács (Jiří Moser)
Jiří Moser (Jaroslav Střeska)
Libor Procházka (Martin Kovács)
Libor Procházka (František Větrovský)
Libor Procházka (Jiří Moser)
Jiří Moser (Jaroslav Střeska)

TJ Slavoj Obecnice – HC Bubák Chlum 3 : 5
2. 10. 2021 (0:1, 0:1, 3:3)
Branky Tresty
Martin Kovács (Miroslav Bžoch) Petr Juhász - hákování,
Martin Kovács (Libor Procházka) 2 min
Martin Kovács (František Větrovský)

TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy 4 : 4
8. 10. 2021 (1:0, 2:3, 1:1)
Branky Tresty
Jiří Moser (Roman Dvořák) Marcel Forejt - nedovolené
Josef Kubista (bez asistence) bránění, 2 min
Roman Dvořák (Karel Máša) Jiří Moser - hákování, 2 min
Libor Procházka (bez asistence) J. Střeska - podrážení, 2 min

Rozp is  utkání :
sobota 23. 10. od 14.00 h. Kabaret Sázava – Slavoj Obecnice
pátek 29. 10. od 20.25 h. HC Čerti Křepenice – Sl. Obecnice

Rozp i s  utkání  -  l i s topad  (návrh):
pátek 5. 11. od 20.25 hod. Sl. Obecnice – AHC Nový Knín
pondělí 15. 11. od 18.30 hod. Genemusic – Slavoj Obecnice
Nové www. stránky: http://obecnice-hokej.cz/

TJ Slavoj Obecnice – DSK Daleké Dušníky 9 : 4
18. 9. 2021 (2:0, 3:1, 4:3)
Branky Tresty
Karel Máša (Jan Střeska) Jiří Moser - sekání, 2 min
Tomáš Střeska (Libor Procházka) Tomáš Brůček - podrážení,
Petr Juhász (bez asistence) 2 min
Jiří Moser (Tomáš Střeska)
Libor Procházka (Karel Máša)
Libor Procházka (bez asistence)
Libor Procházka (Tomáš Střeska)
Jiří Moser (Libor Procházka)
Jiří Moser (Libor Procházka)

TJ Slavoj Obecnice – HC Huroni Vršovice 3 : 2
20. 9. 2021 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky Tresty
Jiří Moser (Josef Kubista) Jan Střeska - držení, 2 min
Karel Máša (Libor Procházka) Petr Juhász - nedovolené
Jiří Moser (Martina Zedníková) bránění, 2 min

TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ
10. 10. TJ Slavoj Obecnice –FC Višňová B 7:1

(4x J. Strniště, Z. Petráň, J. Matějka, A. Locker)
16. 10. TJ Sedlice – TJ Slavoj Obecnice 2:1p

(Lukáš Stejskal)

Z Skóre B
1. SK Tochovice B, z.s. 7 45:16 18
2. TJ Sedlice 7 24:19 15
3. TJ Slavoj Obecnice 8 24:28 8
4. TJ Sokol Dolní Hbity 6 15:26 6
5. FC Višňová B 6 13:32 4
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Foto archiv Pavla JíchyFotbalové mužstvo dospělých...

Fotbalové mužstvo žáků obecnické školy s panem ředitelem Janem Trubačem na fotbalovém hřišti. V sestavě jsme
poznali Staška, J. Stočese... znáte ostatní? ☺


