
Na Brdy padla hustá vlezlá mlha, uschovala před naši-
mi zraky vrcholky kopců, spíše řečeno vrcholky našich
lesnatých hor. Člověku se ani nechce vylézt ven do ne-
příjemného prostředí. Jedna česká pranostika praví,
že „Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.“
Tak to nás čekají pěkné časy, jestli napadne hodně sně-
hu a bude ještě navíc mráz, to se budeme modlit i my
ateisté. Hlavně se bude hodně topit, a to už máme od do-
davatelů elektřiny v peněženkách pěkně zatopeno. Ne-
všiml jsem se letos, kolik měly duby žaludů, a to je také
důležitá informace, neb pranostika praví, že „Je-li mno-
ho žaludů, přijde dlouhá tuhá zima“. Budeme se přes
den s dětmi koulovat a večer se koulováním zahřívat,
až do úplného zkoulovaní. Musím říct, že ponuré počasí
a situace, která se nyní vyskytuje na českém ringu,
mě dostala do nálady trochu nostalgické až smutné.
A to se u nás děje jedna událost za druhou. Dušičky, po-
svícení, martinská husa, martinské víno. Také jsme si
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Zveme vás  na

ZAHÁJENÍ ADVENTU
neděle 28. listopadu 2021

od 17 hodin na návsi v Obecnici

Vánoční hra Narození Krista
v podání Divadelního spolku Skalka

Rozsvícení vánočního stromu
Akce se uskuteční s ohledem na vývoj

epidemiologické situace a dodržování vládních opatření.

dali ve Staročeské svatomartinskou husičku. Dobrá
byla, mastňoučká, se zelíčkem, chutnala mi moc, ale
potom ta noc. Játro nějak tu mastnotu nesnáší a v noci
mi hrozně nadávalo. Ale už se vše usadilo. Bohužel se
neusadil ten mizerný virus covidový. Zase vládne celou
republikou. Stará vláda také ještě vládne, nová ještě ne
a hradní pán to pozoruje z nemocnice očima svých rádců.
Všichni dohromady se dohadují a rozdělená republika se
dál a dál rozděluje. Jak to hradní kdysi naplánoval. Roz-
děl a panuj. Ted jsou zrovna rozdělení i očkovaní a ne-
očkovaní, ti, co mají tečku a ti co ji nemají a tak dále.
Já mám problém, jak to řeší Indky, když mají tečku na
čele. Musí ji mít i v telefonu? A co dělat, když se tě zeptá
nějaký drsan: „Chceš tečku?“ My znalí víme, že nechce-
me. Ale co ostatní? Tak už se dejte konečně očkovat,
národ se zase spojí a bude jednotný. A bude přehled,
každý budeme mít čip a nebudeme muset nosit občanky,
ani tečku. Přátelé, a to je moje tečka za podzimem.  bs
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v Obecnici dne 13. 11. 2021

Adriana Hampejsová Laura Pechová

Jan Kasl Matias Lohr

Andrea Svěchotová Anna Vyšínová
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Matyáš Uzel Tadeáš Ručka

Matěj Joska Marek Vosolsobě

Ella Drtilová Pavel Matys
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Otevření tělocvičny MZŠ

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 si mohli při slavnostním
otevření zájemci prohlédnout od 13 do 16 hodin novou
tělocvičnu a přilehlý rekonstruovaný dvoupodlažní objekt.
Nová tělocvična byla rozšířena na 36×20 metrů, je bezba-
riérově přístupná a součástí jsou sklady na sportovní ná-
činí, WC a prostor, kde je uložena technika, PC a promíta-
cí plátno. Povrch v tělocvičně je z polyuretanové lité podla-
hy. Dvoupodlažní objekt vedle tělocvičny (rekonstruovaná
bývalá tělocvična) v patře skrývá dvě učebny, dále WC pro
chlapce, dívky a učitele a úklidovou komoru a v přízemí
zázemí pro novou tělocvičnu, šatny se sprchami, WC, úkli-
dovou komoru a sklady. Stavba byla investována dvaceti
miliony z dotace od Ministerstva financí z programu „Pod-
pora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regi-
onálního školství v působnosti obcí“, 350 tisíc korun po-
kryla dotace od Středočeského kraje z „Infrastrukturního
fondu v rámci zadání Dodatečná podpora rozvoje a obnovy
základních a mateřských škol“. Zbývající část byla hraze-
na z rozpočtu obce. Prostory bude využívat Masarykova
základní a mateřská škola Obecnice, TJ Slavoj Obecnice
i další zájemci. Red.

UZAVÍRKA
komunikace III/1185

v Obecnici
od 22. 11. do 12. 12. 2021.

Jedná se o komunikaci směrem na Oseč.
Pokud počasí dovolí, bude se opravovat

povrch vozovky.

17. listopad 1989

Je to dlouhých nebo krátkých
32 let? Pro mnoho mladých je to
tak vzdálené, že ani nevzdechnou,
co je to za datum. Pro nás, kteří
prožili polovinu svého života za
socialismu, je to nezapomenutelný

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

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

Obecní úřad Obecnice

mezník a výsledky posledních voleb velkou satisfakcí.
Dokázali jsme táhnout za jeden provaz, protože mnohým
šlo o krk a nám všem o svobodu a demokracii. Měli bychom
se připravit na to, že i v brzké budoucnosti nás neminou
docela těžké zkoušky. A� už jde o Covid-19, který nás ome-
zuje ve všem, nebo oteplování planety s ekonomickým
sešupem v souvislosti s pokusem o ekologičtější chování
lidstva. Bude nás to stát zhoršení komfortu v mnoha
oblastech, ale planetu B nemáme, a tak je to zase na nás.
Konec roku 1989 nám přinesl naději, ta prý umírá posled-
ní. Ale dnes jsem četla moc hezký dovětek, „umírá ten, kdo
naději ztratil“. Tak ji prosím neztrácejme. Evas

PŘIJME pro oblast Brdy

TECHNIKA
STAVEBNÍ VÝROBY
vzdělání stavebního směru

ŘIDIČE A OBSLUHU
STAVEBNÍCH STROJŮ
A NÁKLADNÍCH VOZIDEL
ŘP sk. B, C, E, T a profesní průkaz

TRAKTORISTU TĚŽEBNÍHO
A PĚSTEBNÍHO TRAKTORU

DŘEVORUBCE

LESNÍHO DĚLNÍKA
DO PĚSTEBNÍ ČINNOSTI
Více in formací :  tel. 737 226 511
E-mail: renata.pernegrova@vls.cz

VOJENSKÉ LESY a STATKY ČR
STÁTNÍ PODNIK

DIVIZE HOŘOVICE
Slavíkova 106, 262 23 Jince
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
dovolte mi se ohlédnout za činností hasičů za uplynulý mě-
síc. V době, kdy minulý zpravodaj byl v tiskárně, jsme se
účastnili různých školení. Jednalo se jak o školení strojní-
ků či velitelů do jednotek sborů, tak i o školení na vedoucí
mládeže. Školení vedoucích mládeže jsme se účastnili hlav-
ně kvůli našim mladým hasičům, abychom je mohli správ-
ně připravovat na hru Plamen, které se s nimi chceme zú-
častnit. Samozřejmě, že jsme se také dozvěděli pro nás
spoustu nových věcí. Te	 již jen to vše nacvičit.

I když to vypadá, že na trempování po Brdech je již cel-
kem zima, opak je ale pravdou. V neděli 31. října se nám
ve 12:10 rozezněla siréna na hasičárně. Byli jsme svoláni
k doutnajícímu místu po ohníčku v CHKO Brdy. Jednalo
se o místo u pozorovatelny na dopadové ploše Tok. Přes
určité technické problémy se místo podařilo včas uhasit.
Po návratu nás ale čekala oprava spojky u Tatry. Vše se
naštěstí ještě ten den podařilo opravit a Tatru vrátit do vý-
jezdu.

V pondělí, tentokrát 1. listopadu, máme vždy cvičení
s dětmi. Momentálně jsme ho využili na odklízení vrby, kte-
rá spadla na hrázi rybníka. Od obce jsme měli přistavený
kontejner na větve. Dětem jsme při tom vysvětlili a ukáza-
li, jak se hasiči chovají při výjezdu. Myslím, že všem se to
líbilo a hlavně udělalo se kus práce. Když to vezmu podle
hry Plamen, tímto bychom splnili jednu z položek – pomoc
obcím.

V neděli 7. listopadu se nám v 14:28 opět rozezněla siré-
na na hasičárně. Byli jsme svoláni k ohni, tentokráte pod
vrchol Malé Třemošné. Nejdříve jsme byli nasměrováni na
místo, kde nic nebylo. Následně jsme se museli v dost těž-
kém terénu otočit a vrátit se o kousek zpět a vystoupat pod
vrchol. I když jsme se s naší Tatrou dostali hodně daleko,
i tak jsme museli natáhnout cca 200 metrů hadic. Naštěstí
se vše podařilo uhasit. Někdy je fakt nad naše chápání,
kde si lidé dokážou udělat ohýnek. Škoda že správa CHKO
nemá takové pravomoci, aby mohla tyto lidi pokutovat.

Druhý den, jsme trénink s našimi dětmi využili na údrž-
bu techniky. Dětem pěkně umyly auta jak z venku, tak

i zevnitř. Myslím, že dlouho jsme takto uklizená auta nemě-
li. Všem dětem patří velké poděkování za obětavou práci.

A ještě bych chtěl pokračovat v našem povídání ohledně
požárních hlásičů.
Proč si pořídit požární hlásič?
Čím dál častěji slyšíme o vzniku požáru v domácnostech
a průmyslových objektech. Proto jsme pro Vás připravili
krátké shrnutí a několik rad, jak případné riziko vzniku
požáru minimalizovat. Nikdo si totiž nemůže být jist, zdali
nebude i on dalším účastníkem vzniklého požáru.

Požární vyhláška
Od 1. července 2008 začala platit nová hasičská vyhláška
schválená Evropskou unií. Tato vyhláška vyžaduje montáž
požárních hlásičů do všech nově zkolaudovaných objektů.
Kde budou nařízeny požární hlásiče:
• V bytech do 150 m2 jeden požární hlásič
• V rodinných domech jeden na každé patro
• V ubytovacích zařízeních v každém pokoj

Jak předcházet vzniku požáru
Vznik požáru nelze vyloučit a je třeba s ním počítat. Nej-
lepší obranou a nezbytným předpokladem je včasné zjiště-
ní a rychlý zásah. Ten dovede zachránit lidské životy
i majetek. Málokdo si však uvědomuje, že většina obětí po-
žáru neuhoří, ale zemře v důsledku nadýchání se toxických
zplodin. Největší nebezpečí na nás číhá v noci. Kouř je to-
tiž rychlejší a tišší než oheň a pouhá dvě až tři nadechnutí
jsou smrtelná. Navíc toxický kouř prohlubuje spaní, a tak
se oběti požáru udusí během spánku bez možnosti záchra-
ny. Jedinou ochranou je v tomto případě včasné varování
a rychlý odborný zásah. K rychlému varování poslouží
požární hlásič. Pro rychlý zásah je vhodné vlastnit aspoň
jeden hasicí tlakový přístroj.
Zde doslova platí, lepší je když Vás budí hlásič nežli hasič.

(Zdroj: © VYZBROJNA.cz)

Nakonec přeji všem zdárné přežití mlhavého období roku.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MLADÍ HASIČI
Ani podzimní počasí nás ještě nezahnalo do

vnitřních prostor a my jsme stále venku.
Mili a Petr Z. se v měsíci říjnu účastnili ha-
sičského školení a přivezli spoustu nových
nápadů. Nebo spíše spoustu věcí, které jsou ve hře Plamen
důležité, a které musí každý mladý hasič znát a umět. Tak-
že se venku učíme vázat uzle. Třeba tesařský, zkracovač-
ku nebo úvaz na proudnici. Není to žádná legrace, jak by
si někdo mohl myslet. Mimo uzlů je potřeba znát turistic-
ké značky, musíme tedy trénovat i práci s mapou. Pro hasi-
če je potřeba také optická signalizace. Co nám opravdu
nejde, je pořadová příprava. „Vpravo hle	! Čelem vzad!“
No, pravá levá dělá potíže. Ale my máme čas natrénovat
přes zimu a ono nám to půjde na jaře určitě samo. Protože
tohle nám nikdo ze starších neodpustí. ☺ Kromě příprav
na hru Plamen jsme v rámci brigády odklízeli padlou vrbu
před hasičárnou. Také po výjezdu JSDH 7. 11. bylo potře-
ba umýt veškerý vozový park. Ničeho se nebojíme, jde
do všeho. Auta se blýskala jak hvězdy zvenku i zevnitř.
Žádná myčka to neudělá tak dobře jako my, mladí hasiči.
☺ I při takových pracích si ale užíváme legraci a neustále
se učíme nové a nové věci.

Mladí hasiči SDH Obecnice

UZÁVĚRKA
prosincového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v neděli 12. prosince 2021
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V mateřské škole nám druhá polovina října a začátek lis-
topadu přinesly spoustu akcí a pěkných zážitků z nich.
Přes brdský prostor jsme se vydali autobusem do Olešné
u Hořovic na prohlídku  Zvířátkova. Malá místní zoologic-
ká zahrada, farma odložených zvířátek, nás příjemně pře-
kvapila. Zaměstnanci, mimo jiné velmi milí, nás provázeli
venkovními prostory, kde jsme mohli vidět opice, mývaly,
nosály, oslíky, koně, myší městečko, kozy, husy, kachny,
různé druhy prasat… Strávili jsme tady celé dopoledne
a odvezli si i malé balíčky s tvořením, na které již nebyl
čas. Děti plné dojmů a únavy z dopoledního pobytu venku
po obědě ulehly a nebyly k probuzení na odpolední svačinu
ve školce. Rádi se do Zvířátkova vrátíme pro změnu v tep-
lejším počasí.

Se zvířátky za námi přišla i lesní pedagožka Gabriela
Šteflová z Vojenských lesů a statků. Přinesla různá paroží
a kůže lesních zvířat. Měla pro děti připravený didaktický
program týkající se lesa a lesní zvěře. Zaujala i naše
nejmenší děti. Však do lesa jsme se vypravili sami i několi-
krát v krásných dnech babího léta. Stavět domečky pro

skřítky, učit se rozeznávat stromy a sledovat, jak se mění
příroda kolem nás.
Blížící se vánoční svátky nám připomněl profesionální
fotograf s nabídkou focení s vánočními kulisami. Pro
nejmenší děti ze třídy Berušek se stalo focení doslova
zkouškou odvahy, ve které nakonec většina s maximálním
úsilím obstála.
Ke konci října nás po dlouhé době, díky protikoronaviro-
vým opatřením, přijeli potěšit i herci z divadla Kolem
s pohádkou „Hledá se kamarád“. Škoda, že vzhledem
k velké nemocnosti dětí, ji viděla jen polovina. V tomto
čase jsme se také sešli s dětmi a maminkami na odpoled-
ním podzimním tvoření. V rámci výroby vlastních výrobků
nebo výzdoby do školky s podzimním tématem jsme si po-
povídali i nad šálkem čaje a kávy a ochutnali dobroty, kte-
ré upekly paní učitelky.

Říjen se přehoupl v listopad a my jsme hned na začátku
přijali pozvání paní Hemerové do místní knihovny. Pro-
hlédli jsme si příjemné prostředí knihovny, knížky pro děti
i hrací koutek. Paní Hemerová se nám moc pěkně věnova-
la. Děti jí slíbily, že se sem vrátí s rodiči vypůjčit si někte-
rou z nabízených knížek.

V týdnu, kdy píšeme tento článek, slavíme svátek sv. Mar-
tina. Naučili jsme se písničku s pranostikou o sv. Martino-
vi a sv. Kateřině, povídáme si o tom, jak je důležité si
navzájem pomáhat  a chystáme se s dětmi na pečení mar-
tinských rohlíčku ve školce. Doufáme, že brzy nám
sv. Martin přinese sníh, který pocukruje přírodu kolem nás.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Tvůrčí psaní
HÁDANKY

Komu se podaří uhodnout známou
pohádkovou postavu? Krátké cha-
rakteristiky vám napoví.

HALLOWEEN ve škole

Před podzimními prázdninami si žáci naší školy připo-
mněli tradiční svátky – Halloween a Dušičky. Výuka pro-
bíhala formou projektového dne. Žáci mohli přijít oblečeni
v maskách (čarodějnice, čarodějové, smrtky, kočičky,
pavouci, duchové…). Při hodinách matematiky jsme si za-
hráli halloweenské bingo, soutěžili jsme, kdo bude počtář-
ským králem, žáci vymýšleli slovní úlohy. Při hodinách
českého jazyka žáci četli pohádky, legendy, zhlédli vypra-
vovaní z cyklu Chaloupka na vršku. Zazpívali jsme si
písničky, kde se objevují kouzelníci, čarodějové, skřítci.
Nezapomněli jsme na kouzelný lektvar pravdomluvnosti,
připravili jsme si podzimní šálek čaje pro zahřátí.

Při halloweenském tvoření žáci vytvořili nádherné pod-
zimní obrázky, které zdobí chodby a třídy školy. Samozřej-
mostí bylo pohoštění (cukrátka, muffinky, halloweenské
perníčky, sušenky). Naše kouzelné ratolesti jsme vyfoto-

Jsem v pohádce pro malé děti. Mým úkolem je chránit své
děti, kterých je asi stokrát více než vašich prstů na ruce.
Dal bych za svou vesnici svůj život, abych všechny chránil
před zlým mužem. Ten muž je poněkud zvláštní. Vlastní
tvora, kterému říká kočka. Divné. Má barva pleti je jako
obloha bez mráčků a mých vědomostí je tolik jako mých
vousů na bradě. Červená čepice na hlavě a červené gatě mi
nechybí.
Kdo  j sem?  (Řešení: Ta�ka Šmoula)

Liliana Novotná, 8. třída

Jsem velký a mohutný. Jsem silný. Nejsilnějšího muže
však překonat nemohu. Mohu se naštvat a zničit celé měs-
to. Na jednu stranu, pomáhám zachránit svět. Slečna,
kterou miluji, mi však může pomoci. Mám okolo sebe hod-
ně přátel a oblíbenců. Jsem zelený.
Kdo  j sem? (Řešení: Hulk)

Sára Oktábcová, 8. třída

Říká se o mně, že jsem milá, usměvavá ale i lehkomyslná.
No, to víte, když mě ošálilo obyčejné zvíře z lesa, tak
na tom něco pravdy je. Moje barva oblečení je jako rudá
růže. Prostá, ale nádherná. U sebe nosím vždy košíček na
dobroty pro moji babičku. Někdo na ni přece myslet musí.
S babičkou si moc rozumíme. Byli jsme na různých mís-
tech, dokonce i v žaludku. Nakonec nás ale zachránil
urostlý myslivec.
Kdo  j sem?  (Řešení: Červená karkulka)

Natálie Novotná, 8. třída

grafovali před hlavním vchodem školy. Během dopoledne
proběhla také anketa o nejstrašidelnější masku. Dušičko-
vé vzpomínání jsme ukončili zapálením svíček na místním
hřbitově. Halloweenská slavnost pak probíhala i ve školní
družině pod vedením paní vychovatelek.
Krásný barevný podzim. Mgr. Jana Pokorná

Mgr. Eva Bízová

Byl moc zvědavý a vše musel prozkou-
mat, i když tam hrozilo nebezpečí. Jed-
noho dne šel po městě a rád by seděl
v autě, které by mohl řídit, ale auto
na něj bylo moc velké. On to nevydržel
a rozplakal se. Myšky se mu smály. Byl
smutný a rozzlobený. V hlavě si říkal,
jak je malý. Jenže neuměl mluvit. A co
jen uměl říct, bylo: „Hele, hele, tady,
tady.“ Rád se smál a přál by si mít vel-
ké modré kalhoty, ve kterých by nosil
hodně věcí. Měl dva nejlepší kamarády
– ježka a zajíce. Nebyl lakomý a uměl
se rozdělit, i když mu zbylo méně věcí
než jeho kamarádům.
Kdo  j e  to?               (Řešení: Krteček)

Patrik Mácha, 8. třída
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Neformální třídní hodina

Dne 4. 11. 2021 mezi žáky IV. třídy zavítal PhDr. Zdeněk
Stočes. Pan doktor měl pro žáky připravený zajímavý pro-
gram, který je zaměřený na pěstování dobrých vztahů
ve třídě. Program SID byl koncipován formou zážitkového
učení (dotazník, hra Slepci, hra TYGR, ☺ hra s pocity, bez-
pečné chování). Počasí nám moc nepřálo, větší část progra-
mu probíhala ve třídě, ale to dětem nevadilo. Pan doktor
mezi nás chodí velmi rád. Pomáhá odhalovat problémy
ve třídě, doporučuje metodické vedení třídním učitelům
a asistentům, poskytuje opatření pro žáky se specifickými
výukovými a výchovnými problémy. Na další návštěvu se
budeme těšit v prosinci (snad nám to epidemiologická situ-
ace dovolí). Mgr. Jana Pokorná, tř. učitelka

Klára Vöröšová, asistentka pedagoga
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Tablo

Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Teplý říjen – studený listopad...
Tak a�. Nám to nevadí. Udělejme si pohodlí v teple domo-
va, otevřme knihu například z místní knihovny a dejme se
do čtení. Milí čtenáři, pokud si nevyberete knihu z našeho
fondu, vzneste požadavek, a knihu Vám ráda objednám
ze sousední knihovny v Příbrami.

Co se děje a dělo?

(pokračování na str. 11)

Prodejní výstava klientů

Nalžovického zámku

Máte už svíčky na adventní
věnce? Velký výběr svíček
na Vás čeká v knihovně.

Středeční posezení se seniory

Přij	te si popovídat, zavzpomínat, probrat recepty i nemo-
ci každou středu od 14.00 do 16.00 hod. Dostane se Vám
vřelého přijetí. Na zahřátí se podává čaj, káva a na roz-
proudění krve vínečko.

Výtvarný kroužek „Všeználek“

V knihovně se nezahálí, tvoří se, maluje, stříhá, lepí, uklí-
zí, maluje, zase lepí a zase uklízí. Děti jsou moc šikovné
a je radost s nimi pracovat. Z této měsíční produkce školá-
ků představuji lampiony, zásobník na bonbonky, podzimní
dekoraci v květníku a květinovou kouli.
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A když je hotovo, hrajeme si, dovádíme, o zábavu je vždy
postaráno.

(dokončení ze str. 10)

Školáčci ze školky vytvořili ježky z kartonu, solné obráz-
ky, list na okno, lampionky, magnetky ve tvaru dýně a zá-
sobník na pastelky je ve výrobě.

Tematická dušičková

vycházka

Záludná vycházka
je za námi. Děkuji všem,
že se zúčastnili a dospěli
až ke zdárnému konci.
Vím, že to nebylo jednodu-
ché, ale účastníci jistě
uznají, že co se týče tradice,
jsou zase o něco znalejší.
V dnešní době chytrých
zařízení, nic není nemožné.
☺

(pokračování na str. 12)
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Školka v knihovně

Třetí a čtvrtý listopadový den navštívily knihovnu děti
z místní mateřské školy. Třída „Berušek“ se seznámila
s knihovnou. Děti se dozvěděly, jaké knihy v knihovně na-
jdou a vyprávěly, jaké pohádky jim rodiče doma čtou před
spaním. Nechybělo čtení a ukázka pohádkových knih. Tří-
da „Žabiček“ měla připraven podzimní a svatomartinský
program. Povídali jsme si o podzimní přírodě a o tradicích,
jež se váží ke sv. Martinovi. Fotografická dokumentace je
zveřejněna v sekci věnované Mateřské škole.

Lampionový průvod

Ve středu 10. listopadu jsme o den dříve vyrazili do tem-
ných ulic obecnických s rozžhnutými lampiony vítat
sv. Martina. Sněhu ani Martina jsme se nedočkaly, ale prů-
vod to byl krásný. Na konci byly děti obdařeny medailemi,
malou sladkostí a horkým nápojem. Akce byla zakončena
tradiční ohnivou podívanou. Bylo krásné opět se po roční
pauze sejít a oprášit tuto tradici.

KNIHOVNA  (dokončení ze str. 11)

Halloweenský strašidelný běh

(pokračování na str. 13)

V sobotu 23. října se na koupališti
sešla strašidla a strašidýlka a dala
si závody v rychlosti strašení.
Každý závodník si domů odnesl
malou pozornost a první tři nej-
rychlejší cenu s medailí. Závodní-
ků se sešlo celkem požehnané
množství a kdo ví, třeba jsme stáli
u zrodu tradičního bečánovského
běhu.
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Co se  bude dí t ?

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Tradiční pěvecká akce se uskuteční ve středu 8. prosince
od 18 hod. před budovou knihovny. Doufám, že se budeme
moci po delší pauze opět sejít a zanotovat si. Na posilnění
našich hlasivek se bude podávat čaj a punč. Nechybět bude
ani vánoční závin. Moc se na všechny zpěváky a zpěvačky
těším.

Předvánoční posezení maminek

Když nám tak hezky funguje pravidelný středeční „babi-
nec“, proč neuspořádat v pátek 17. prosince zkušební
„maminec“. Cukroví už bude upečené, Jéžíšek objednaný,
tak proč si nedopřát takové malé decentní posezení a popo-
vídat, vypít si kafíčko, ochutnat domácí likéry, 	obnout
cukroví, pořešit Vánoce, diety, plínky, domácí úkoly…, a tak.

Workshop „Hand made dáreček“

Přij	te si ve středu 22. prosince na poslední chvíli vyro-
bit voňavý levandulový nebo růžový dárek. Cena workshopu
bude 250 Kč. Vyrobíme si mýdlo, koupelovou sůl a svíčku.
Na workshop se prosím hlaste v knihovně do 12. prosince.

Jak  to  ž i je  na  faře?

Na faře se momentálně konají tyto pravidelné akce:
Úterý 8.15 – 9.15 full body trénink maminek s dětmi

(i bez)
Úterý 12.15 – 13.00 angličtina pro dítka ze školky
Úterý 18.30 – 20.00 jóga
Středa 15.15 – 16.00 angličtina pro děti z 1. a 2. třídy
Středa 16.00 – 16.45 angličtina pro děti z 3. a 4. třídy
Čtvrtek 17.00 – 18.30 truhlářský kroužek
Pátek 8.15 – 9.15 full body trénink maminek s dětmi

(i bez)
K otevření kurzu informatiky stále chybí ještě několik při-
hlášených. Doufám, že začneme co nejdříve.
Nepravidelné kurzy keramiky začnou v lednu. O přesném
datu Vás budu včas informovat.

Ekologická přednáška

Ve čtvrtek 9. prosince od 17 hod. proběhne opět v prosto-
rách fary přednáška, jež nás opět poučí, jak žít více v sou-
ladu s přírodou. Hlavním tématem přednášky bude „Pří-
rodní kosmetika“. Dozvíte se, jak si spousty věcí můžete
vyrobit z důvěryhodných surovin v pohodlí domova. Záro-
veň si můžete za malý peníz (do 100 Kč) vyrobit domácí
balzám na rty.

(dokončení ze str. 12)

Na faře již proběhla 14. října přednáška na téma „Zero
waste“, tedy domácnost bez odpadu, kde jsme se dozvěděli,
jak nedrancovat naši planetu víc než je nezbytně nutné.
Proč vše dělat složitě a používat k tomu hromadu zbyteč-
ností, když to jde tak jednoduše. Veronika Hemrová
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LÉKAŘ A VY • Zubní implantáty a mýty o zubech

Zubní implantáty jsou zázrakem moderní sto-
matologie. Mohou nahradit kořen vytrženého 

 

zubu, být plnohodnotným základem pro nový zub. Je to
nejelegantnější způsob, jak docílit vyplnění mezery po chy-
bějícím zubu nebo zubech. Dnes se pomalu stávají stan-
dardním postupem, kterým lze řešit i fixní náhrady u bez-
zubých dásní. Náhrada zubu implantátem je stejně úspěš-
ná jako náhrada tradičním můstkem a z biologického
hlediska se jeví jako lepší řešení. Podstatnou nevýhodou
konvenčního můstku je výrazná ztráta tvrdých zubních
částí zubů, na které je můstek nalepen. Tyto zuby se totiž
musejí před nalepením můstku obrousit, a to s sebou nese
prostor pro další komplikace, jako je třeba druhotná kazi-
vost, ztráta životnosti zubu atd. Implantát je titanový
šroubek, který se v lokální anestezii zašroubuje do čelistní
kosti. Operace trvá asi půl hodiny nebo podle složitosti až
do jedné hodiny a končí zašitím operační rány. Po zhojení
titanového (případně keramického) implantátu se na něj
nasadí korunka. Cena jednoho implantátu včetně korun-
ky se pohybuje mezi 25–30 tisíci korunami. Jednodušší
je pro implantologa řešení zadních partií chrupu, pro řeše-
ní viditelné oblasti je třeba delší příprava a více zkušenos-
tí. Nejsložitější je bezzubý pacient. Tady je již nutná spolu-
práce i zubního technika, který by měl pomocí voskové mo-
delace příštích zubů a podle rentgenového snímku určit,
kolik bude třeba použít implantátů a zda bude třeba zvětšit
objem čelistní kosti.

Dolní věková hranice pro zavádění implantátů je 16 let
u dívek a 18 let u chlapců. Rizikovými faktory jsou silné
kuřáctví, přítomnost parodontózy a špatná ústní hygiena.
O implantáty je totiž potřeba se dobře starat. Vyžadují ješ-
tě důslednější péči než přirozené zdravé zuby a také pravi-
delné návštěvy v ambulanci ústní hygieny. Pokud jde o ča-
sový interval, v ideálních podmínkách může pacient odejít
s novými zuby stejný den, jinak je obvykle zubní náhrada
po implantaci hotová za dva měsíce. U bezzubé čelisti jsou
nové fixní zuby obvykle uchyceny na 4–6 implantátech.
Existuje i možnost připevnit snímatelné náhrady na tzv.
patentky, kdy stačí pouze dva implantáty na čelist. Výhod-

né jsou zejména v dolní čelis-
ti, kde snímatelné totální
náhrady špatně drží. V přípa-
dě dobré péče může být život-
nost zubních implantátů tak-
řka neomezená, vědecké
záznamy hovoří o běžné ži-
votnosti kolem dvaceti let.
Ve většině případů lze zubní
náhrady kotvené na implan-
tátech i sejmout a opravit.

Pro ženy - čtenářky
Jméno spisovatelky Lucindy Riley je určitě známější ženám - čtenářkám romantic-
kých příběhů. Narodila se v Irsku, začínala jako divadelní a filmová herečka. Svou první
knihu napsala ve 24 letech. Za své knihy získala řadu cen. Tato autorka bohužel prohrá-
la svůj boj s rakovinou a 11. 6. 2021 zemřela. U nás vyšly její knihy např. Olivovník,
Levandulová zahrada, Tajemství černé orchideje, Půlnoční růže, Milostný dopis, Motýlí pokoj.
Měla ráda historii a ke svým knihám studovala mnoho pramenů, takže děj jejích romá-
nů se odehrává na nejrůznějších místech světa. Jejím nejrozsáhlejším dílem je série
knih Sedm sester. Ta vypráví příběh opuštěných dívek adoptovaných záhadným milioná-
řem. Dívky pocházejí z různých koutů světa. Příběh je inspirován mytologií souhvězdí
Plejád, které se skládá ze sedmi hvězd. Knihy mají následující názvy : "Sedm sester" - část
se odehrává v Brazílii, "Sestra bouře" - Norsko, "Sestra ve stínu" - Velká Británie, "Sestra
s perlou" - Austrálie,  "Sestra luny" - Španělsko,  "Sestra slunce" - Afrika. Všechny byly přelo-
ženy do češtiny a již vydány, ještě se chystá poslední - sedmá "Ztracená sestra".
Většinu jejích knih si můžete vypůjčit v příbramské knihovně.                                        E.T.

Oblast krčku, kde se spojuje implantát s korunkou, je vy-
stavena největším vlivům mechanickým i bakteriálním,
a pokud bakterie nejsou dobrou hygienou odstraňovány
a vyvolají zánět měkkých a postupně i tvrdých tkání v oko-
lí implantátu, může dojít i k jeho vyloučení z kosti. Na ži-
votnost implantátu má negativní vliv i nedostatek vitami-
nu D.

A jak je to s některými mýty a pravdou o zubech? Bílé
zuby nejsou obrazem správné péče, barva zubů je dána ge-
neticky. Nejlepší kartáček není nejtvrdší. Naopak by měl
být co nejjemnější s malou hlavičkou a měl by se měnit
minimálně co dva měsíce. Elektrický kartáček nepracuje
výrazně lépe, ale může motivovat k pravidelnému čistění
zubů. Zuby by se neměly čistit hned po jídle, ale nejdříve
za půl hodiny, a tak dlouho, až jsou zuby hladké, což se dá
ověřit jazykem. Pak ještě večer dočistit mezizubním kar-
táčkem, který by se měl měnit už po týdnu. Bělicí zubní
pasty nejsou lepší, občas jako doplněk lze použít, ale pasta
by měla vždy obsahovat fluor. Bez zubní pasty by se měly
zuby čistit až 15 minut. Jablko místo čištění je mýtus a ani
žvýkačka nemá na bakterie žádný vliv. Záněty měkkých
částí, tedy dásně, se označují jako gingivitida, zánět. Práce
zubaře se dá reklamovat, ale u plomby na to máte jen půl
roku, u korunky nebo implantátu až dva.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo
s přáním, abyste neměli ničeho plné zuby

a měli vždycky něco dobrého na zub ☺
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

(dokončení z předchozího čísla OZ)

Jak jsem již předeslal, v Opavě se zachovalo mnoho kul-
turních památek, z nichž řada je chráněná státní památ-
kovou péčí. „Bílou Opavu", jak město nazval básník a míst-
ní rodák Petr Bezruč, charakterizují také četné parky
a sady, zejména na obvodu historického jádra města.
Období gotiky a zřejmě i nejcennější památku Opavy repre-
zentuje konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, vybudo-
vaná Řádem německých rytířů v druhé polovině 14. století
na místě původního románského kostela, který zde stál již
počátkem 13. století. Stavba s mohutnou příkrou stře-
chou, jižní věží, v dolní části raně gotickou, zakončenou
barokní laternou (lucernou) a nedokončenou severní věží
s cimbuřím, je typickou ukázkou tzv. slezské cihlové goti-
ky, pravděpodobně ovlivněnou stavebním stylem katedrály
sv. Jana Křtitele ve Vratislavi (Wrocłavi). Podobně jako
mnohé z opavských staveb byl chrám na konci druhé svě-
tové války poškozen a postupně během dalších desetiletí
opravován. Důležitým mezníkem byl pro kostel rok 1996,
kdy se v souvislosti se vznikem ostravsko-opavské diecéze
stal druhým biskupským chrámem – konkatedrálou.
Od roku 1995 je konkatedrála zapsána do seznamu národ-
ních kulturních památek. Hned v sousedství tohoto sva-
tostánku, na západní straně Horního náměstí, stojí na
místě zrušeného hřbitova budova Slezského divadla.
Základní kámen divadla byl položen 1. května 1804 a již
1. října následujícího roku byl v divadle zahájen provoz
představením Karl der Kühne (Karel Smělý). Zásadní pře-
stavbou prošel objekt v letech 1882-1883 podle projektu
Eduarda Labitzkého, v rámci které budova nabyla novore-
nesančního vzhledu, hlavní průčelí získalo trojosý vstupní
rizalit, přibyl balkón v prvním patře a štítek s hodinami
lehce převyšující střechu. V důsledku požáru hlediště,
ke kterému došlo v roce 1909, bylo přistoupeno i k rekon-
strukci interiérů, kterou provedl vídeňský divadelní archi-
tekt Ferdinand Fellner. Vedle proměny koncepce vnitřku
budovy byl původní novorenesanční styl nahrazen novoba-
rokním pojetím s prvky secese a klasicistního slohu, typic-
kého pro dobu Ludvíka XVI. Během závěrečných bojů
2. světové války neutrpěla budova žádné výraznější poško-
zení a již v říjnu 1945 byla jeho činnost obnovena pod ná-
zvem Slezské národní divadlo. V současné době má Slezské
divadlo Opava dva soubory – činoherní a operní. Pod oper-
ní spadá taktéž soubor baletu, jenž uvádí i samostatná ba-
letní představení. Opačnou stranu Horního náměstí, jeho
východní stranu, vyplňuje budova radnice s typickou věží,
které dnes v Opavě už nikdo neřekne jinak než Hláska.
Hláska je symbol, se kterým je nerozlučně spjata historie
města. Věž, ze které strážní ohlašovali důležité události,
ale také různá nebezpečí, sloužila rovněž jako městský
orloj. K vystavění věže došlo na náměstí v místech, kde
snad již stál nebo byl teprve postaven tzv. Schmetterhaus –
zřejmě přízemní obdélná budova sloužící obchodu, zejména
k uskladnění zboží, které bylo převáženo přes území měs-
ta. V 1. patře budovy zasedal soud a městská rada, pod věží
stávala kontrolní váha pro převažování zboží. Původní
dřevěnou věž v roce 1561 pobořila vichřice, a tak v letech
1614–1618 byla opavským stavitelem Kryštofem Prochhu-
berem zbudována nová čtyřboká věž z cihel a kamene,

Budova Slezského zemského
muzea

Na návštěvě v „zapomenuté“ metropoli Slezska

ukončená třípatrovou bání, do níž byl v roce 1618 zavěšen
zvon opavského zvonaře Sturma. Na začátku 20. století
byla vypsána soutěž na novostavbu Schmetterhausu, ne-
bo� město vzneslo požadavek na důstojný a reprezentativ-
ní charakter této budovy, která by adekvátně doplňovala
renesanční věž. V této soutěži zvítězil architekt Rudolf Sr-
netz, který při rekonstrukci v letech 1902-1903 spojil mo-
derní i historizující prvky do jednoho harmonického celku.
Osvobozování Opavy přečkala Hláska na rozdíl od okol-
ních domů bez výraznějšího poškození věže a venkovního
zdiva, postižena zůstala na severní straně střecha spolu
s některými vyhořelými místnostmi. Poslední generální re-
konstrukce budovy, včetně restaurování dekorativních
a exteriérových prvků, proběhla v roce 2006. Nyní je Hlás-
ka sídlem Magistrátu města Opavy. Poslední památkou,
kterou bych vám chtěl blíže představit, je budova Slezské-
ho zemského muzea. Muzeum bylo založeno jako gymna-
zijní 1. května 1814 a je tak nejstarším muzeem na území
České republiky. O jeho založení se nejvíce zasloužili prof.
Faustin Ens, již zmiňovaný starosta Johann Josef
Schössler a hejtman František Mückusch. Výstavní novo-
renesanční budova, završená kupolí, byla postavena podle
projektu vídeňských architektů Johanna Scheringera
a Franze Kachlera stavební firmou Julius Lundwall v le-
tech 1893–1895, a z počátku sloužila pro potřeby tehdejší-
ho Uměleckoprůmyslového muzea. V roce 1937 mělo mu-
zeum již téměř 60 tisíc sbírkových předmětů. Při osvobo-
zovacích bojích v posledních březnových dnech roku 1945
historická výstavní budova vyhořela a zničena tak byla
většina sbírek, které se nepodařilo před frontou evakuo-
vat. Slezské zemské muzeum v současnosti plní nejen
funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní a metodickou,
ale současně nabízí návštěvníkům možnost zhlédnout
6 stálých expozic a během roku kolem 40 příležitostných
výstav a mnoho dalších kulturních programů a akcí.
Ve výčtu památek, které jsem v poslední době v Opavě na-
vštívil, bych mohl klidně pokračovat dál, ale mám strach,
že bych na nějakou stejně „zapomněl“. A nevím, nevím,
jestli by mi to Petr Bezruč odpustil. ☺

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Konkatedrála Nanebevzetí
Panny Marie
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POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 16. část

Z Nepomuka se vydejme zase blíže k Obecnici, resp.
Drahlínu. Přejděme hřeben směřující z vrcholu Brda smě-
rem ke Kloučku a Slonovci na jeho severní stranu po lesní
cestě Kolovce (nedaleko od vojenského stožáru). Ještě zmí-
níme, že po hřebeni běží hranice mezi lesní správou Obec-
nice a Jince. Když sejdeme z hřebene na severní stranu,
všimněme si proměny lesních porostů. Při hřebeni a na
jeho jižní straně jsou poměrně chudé stanovištní poměry,
je zde velké zastoupení borovice, méně smrku; z mlazin

odrůstá hodně dubu a buku. Pod hřebenem na severní stra-
ně se postupně zlepšují stanovištní podmínky, a tak zde
spatřujeme vzrůstné porosty smrku a modřínu s pomístně
hojně vtroušeným bukem. Půjdeme dolů po lesní cestě Paz-
derce a zhruba po 1 km uvidíme po pravé straně v údolíčku
zánovní hráz malé vodní nádrže „Pazderka“. Budeme-li
sledovat terén po levé straně cesty, před touto nádržkou
spatříme v mladším lesním porostu pěkně obnovenou a za-
střešenou studánku nazvanou „Synkova“, podle místního
hajného Jana Synka, který zařídil její obnovu.

   Kousek nad studánkou směrem západním u rozdělova-
cí linie můžeme dosud spatřit rozvaliny jakési miniaturní
stavby s místním názvem „U kočičí chaloupky“. Traduje
se, že koncem 19. století zde proběhl pokus o vysazení
divokých koček na tehdejším hořovickém panství, a to z to-
hoto aklimatizačního místa.

   Ještě se přesuneme cca 3 km severovýchodně do údolí
Slonoveckého potoka. Ten protéká malebným údolíčkem
mezi Slonoveckým hřebenem a plochým návrším nad Krá-
lovkami  a vlévá se do Litavky v Čenkově. V závěru tohoto
údolí je v místech bývalé osady Vranová obnoven malý ryb-
níček poblíž Vranové louky.  V místě „U spadlého mostu“
odbočuje do údolí Slonoveckého potoka lesní cesta a hned
na jejím začátku je po její pravé straně pěkná studánka
pojmenovaná též „U spadlého mostu“, kterou můžeme po-
važovat za jeden z pramenů Slonoveckého potoka. Nechal
ji rovněž obnovit lesní Jan Synek.

   Tolik dnešní návštěva u sousedů za hřebenem a ještě
upozornění: popisované území spadá do Posádkového cvi-
čiště Jince se zákazem vstupu; je nutno respektovat ohro-
žené prostory ostrých střeleb na střelnici Brda a Velcí!

Václav PernegrNa Pazderce

U spadlého mostu
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Z HISTORIE... 14. HISTORICKÉ DOLOVÁNÍ V NAŠEM KRAJI

Pokračuji dalším povídáním o historii Podbrdska, tentokrát o kutání v Obecnici a blízkém okolí sa-
mozřejmě s citacemi knihy Karla Valty Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku (původní
text proloženým písmem).

O starém dolování u Obecnice je zachována zpráva už
z r. 1556, v níž se uvádí mezi kutištěm obecnická jáma
Reichentrost Fudtgrueben sambt Peiden Nechsten Mossen
Am Hasel Pergh. (Fundgruben Reichentrost samt beiden
nachsten Massen am Haselberg,) tj. nálezný důl Bohaté
potěšení s oběma nejbližšími měrami na Lískovém vrchu;
(dosud se tam říká „Na lískách“). Jámu řídil hormistr
Lukáš Pergkman. Roku 1562 těžaři žádali císaře o podporu
na dolování v Obecnici. Podle starých listin (záznamy
v Bergbuchu) zde byla šachta a štola, ovšem výsledky těž-
by nebyly moc dobré. Na dole Bohaté potěšení (Reichent-
rostu) se pracovalo celkem dlouhou dobu. V knize nedo-
platků (Recessbuch 1553–1574) se uvádí, že v Obecnici
na Haselberku se dolovalo ve dvou dolech, Reichentrostu
a Božím daru. (Stejnojmenný důl byl i na Březových Ho-
rách.) Hormistři na Bohatém potěšení byli vesměs Němci.
Na "Bohatém dole obecnickém" těžila zvláštní společnost
do r. 1610, poté obec příbramská až do r. 1623 a roku 1661
se opět obec příbramská ujala dolování.

V letech 1665-75 to byl jediný důl, na němž se na Pří-
bramsku dolovalo. Arcivévoda žádal císaře Maxmiliána
o pomoc na ražení štol a větrání šachty. Sám přispěl 30 do-
lary. Štola dosáhla 250 sáhů délky. I česká komora prosila,
aby obecnickým těžařům byl desátek (daň) na čas prominut.
V té době byly výsledky dolování velmi špatné, proto byla
práce na delší dobu zastavena. V roce 1748 se zde o dolová-
ní pokusil dobříšský kníže Mansfeld, ale brzy práce zane-
chal. V roce 1772 byla vyspravena šachta arcivévodkyně
Marie Anny a na ní zřízen stroj na čerpání vody. (žentour
pro dva koně). Zde se připomíná severojižní couk, který
sice měl rudu, ale spíš byl chudý. U nedalekých Ovčin,
patrně na severním couku byla kutací šachta. Podobná
šachtice bývala i na Dubové hoře za Novým Podlesím.
Ještě v r. 1775 bylo v Obecnici vytěženo 39 centů olova a
27 hřiven stříbra. V záznamech bratrské pokladny se uvádí
výtěžek z Obecnice: „Item od Bohatého Potěšení v Obecnici
29 zl. 47 a 1/2 kr.“

V září 1885 se začalo u Obecnice opět kutáním zkoumat,
kousek od silnice ze Lhoty do Obecnice poblíž hřbitova se
pracovalo na kutacích rýhách zvaných reše a to v délce
447 m. Podařilo se odkrýt železné žíly. Zachoval se i název
části těchto pozemků, kde se říká Hory nebo Na horách.
V okolí Obecnice se nacházelo dříve asi osm míst, která
znatelnými malými haldami, které ukazovaly na zašlé ku-
tání. Při zakládání jámy v Obecnici ve směru severním se
narazilo na starý zasypaný důl.

V roce 1912 se rozhodlo báň. ředitelství v Příbrami (když
na staré haldě Marie Anna byl nalezen leštěnec olověný,
plavý a bejno zinkové) založiti zde novou šachtu, zvanou
„Bohatá naděje“. Nejprve dělaly na povrchu tři překopy,

a poté se hloubila při silnici šachta. Za války v r. 1915 se
díl (šachta) zatopil, protože nebylo uhlí ani třaskaviny pro
odpaly, ale další rok byly práce znovu zahájeny a v roce
1918 bylo dosaženo zasypané staré šachty Marie – Anny.
Bohužel vydatnější rudní žíla však po 25 metrech vyhluch-
la. Nová šachta byla 59 m hluboká a hnaly se z ní dva pře-
kopy: západní 80 m dlouhý a východní 29 m délky. Od zá-
padního překopu byla hnána po žíle chodba ke staré šachtě
(i za ni celkem 653 m), ale bohužel beznadějně! Byl nedo-
statek uhlí a ostatního potřebného materiálu, ale i potra-
vin pro hladovějící horníky, proto havíři několikrát práci
zastavili. Po ukončení války byly veškeré práce v Obecnici
r. 1919 zastaveny. Zahájení dolování si vyžádalo 630 tisíc
korun nákladu. Šachtici i s okolními pozemky poté vlast-
nil D. L. Šulika, bývalý velkostatkář a jeho cho� Růžena,
roz. Schweigstillové, učitelka v Příbrami. Příště kutání
v okolních místech.
Použito článku OZ, září 2002, a materiálů tehdy zapůjče-
ných p. F. Houskou ze Šachty. bs

Plánek šachet. Z knihy K. Valty.

Důl Bohaté potěšení. Foto ing. J. Janáček. Z knihy K. Valty.

Šachta
Marie Anna
(na Lískách).

Mapa
z r. 1774,
od F. Housky.
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Po delší odmlce zdravíme všechny čtenáře obecnického
zpravodaje. Poj	me se podívat co je u nás nového.
Přestěhovali jsme se z hospody do nové tělocvičny. Tam si
nyní užíváme skvělého zázemí a velkého prostoru. Jsme
moc rádi, že se to celé stihlo před začátkem nové sezony
2021/22. V nové tělocvičně už jsme odehráli pár zápasů
a stále tam držíme neporazitelnost. Tak věříme, že se z to-
hoto místa stane nedobytná tvrz. ☺
Do soutěží stolního tenisu roku 2021/22 opět vysíláme
4 týmy. „A“ tým, posilněn o Pepu Vacuru z Chaloupek,
hraje Krajskou soutěž 1.třídy. „B“ tým nastupuje v Kraj-
ské soutěži 2.třídy, „C“ tým v Okresním přeboru a „D“ tým
v Okresní soutěži 2. třídy.

„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Poslední zápasy:
Lokomotiva Zdice – Slavoj Obecnice 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 3, Vacura 2, Dlouhý 1)
SK Březnice „A“ – Slavoj Obecnice 6:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 3, Vacura 2, Dlouhý 2, Herink 2)
Slavoj Obecnice – KST Rakovník „B“ 10:6
(body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 3, Dlouhý 3, Srch 2, Hála 1)
Sokol Nižbor – Slavoj Obecnice 1:10
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 3, Dlouhý 2, Herink 2, Vacura 1)

Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. KK Rakovník 6 6 0 0 0 60:24 18
2. Spartak Rož. p. Třem. A 7 5 0 2 0 65:36 15
3. Lokomotiva Zdice A 5 4 1 0 0 49:33 13
4. Sokol Králův Dvůr A 5 4 0 1 0 47:31 12
5. Slavoj Obecnice A 7 4 0 3 0 51:46 12
6. Sokol Příbram A 5 3 1 1 0 43:35 10
7. TTC Kladno B 6 3 0 3 0 47:33 9
8. KST Rakovník B 8 2 1 5 0 50:74 7
9. Sokol Hředle 5 1 3 1 0 40:45 6

10. Sokol Nižbor 8 1 2 5 0 34:75 5
11. Tatran Sedlčany B 5 1 1 3 0 36:45 4
12. SK Březnice A 8 1 1 6 0 53:71 4
13. Sokol Mníšek p. Brdy A 5 0 0 5 0 23:50 0

„B“ tým Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Poslední zápasy:
Slavoj Obecnice „B“ – SK Březnice „B“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Hála 4, Petráň 2, Lukeš 2)
Slavoj Obecnice „B“–Sokol Žebrák 10:2
(body Obecnice–čtyřhry 2, Lukeš 3, Petráň 2, Steiner F. 2, Hála 1)
Slavoj Obecnice „B“ – Slovan Lochovice „B“ 10:1
(body Obecnice – čtyřhry 2, Petráň 3, Hála 2, Lukeš 2, Steiner F. 1)
TTC Příbram – Slavoj Obecnice „B“ 10:8
(body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 4, Hála 2, Petráň 1)

TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TTC Příbram A 5 5 0 0 0 50:22 15
2. Sokol Hořovice B 5 4 1 0 0 49:21 13
3. Viktoria Vestec A 4 3 1 0 0 39:19 10
4. Slavoj Obecnice B 5 3 1 1 0 47:26 10
5. SK Březnice B 5 1 3 1 0 45:41 6
6. Sokol Příbram B 4 1 2 1 0 32:28 5
7. Sokol Mníšek p. Brdy B 5 1 1 3 0 35:41 4
8. Tatran Sedlčany C 5 1 1 3 0 26:43 4
9. Sokol Žebrák 4 1 0 3 0 18:36 3

10. Slovan Lochovice B 4 0 0 4 0 9:40 0
11. Sokol Voznice 4 0 0 4 0 7:40 0

„C“ tým Okresní přebor
Poslední zápasy:
Tatran Sedlčany „D“ – Slavoj Obecnice „C“ 8:10
(body – čtyřhry 1, Steiner P. 3, Tůma 3, Ječmen 2, Brabenec 1)
TTC Příbram „B“ – Slavoj Obecnice „C“ 7:11
(body – čtyřhry 2, Steiner P. 3,Tůma 3,Ječmen 3)
Sokol Drahlín – Slavoj Obecnice „C“ 7:11
(body – čtyřhry 1, Steiner P. 3, Tůma 3, Ječmen 3, Brabenec 1)
Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. SK Březnice C 5 5 0 0 0 69:21 15
2. TJ Slavoj Obecnice C 5 5 0 0 0 57:33 15
3. TJ Sokol Drahlín A 5 4 0 1 0 64:26 12
4. TJ Tatran Sedlčany D 5 4 0 1 0 58:32 12
5. SK Klučenic A 5 3 0 2 0 54:36 9
6. SK Chraštice A 5 2 0 3 0 48:42 6
7. TJ Sokol Hluboš-Pas. A 4 2 0 2 0 29:43 6
8. TJ Spartak Rožmitál B 5 1 1 3 0 42:48 4
9. TJ Spartak Čenkov 5 1 0 4 0 24:66 3

10. TTC Příbram B 5 0 1 4 0 32:58 1
11. SK Březnice D 3 0 0 3 0 12:42 0
12. TJ Sokol Voznice B 4 0 0 4 0 15:57 0

„D“ tým Regionální přebor 2. třídy
Poslední zápasy:
Sokol Voznice „C“ – Slavoj Obecnice „D“ 7:11
(body Obecnice – čtyřhry 1, Vinš 4,Podsedník 4,Burian 2)
SK Chraštice „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 7:11
(body Obecnice – WO 5, Vinš 3, Podsedník 2, Burian 1)
SK Klučenice „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 12:6
(body Obecnice – Samková 2, Podsedník 2, Burian 2)
Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TTC Příbram C 5 5 0 0 0 73:17 15
2. TJ Sokol Příbram C 5 4 0 1 0 54:36 12
3. SK Klučenic B 5 3 1 1 0 57:33 10
4. TJ Slavoj Obecnice D 5 3 0 2 0 41:49 9
5. TJ Sokol Drahlín B 5 2 0 3 0 47:43 6
6. SK Chraštice B 5 2 0 3 0 37:53 6
7. TJ Spartak Rožmitál C 5 0 1 4 0 29:61 1
8. TJ Sokol Voz. - M. Hraš. C 5 0 0 5 0 22:68 0

Pozvánka na následující zápasy v ZŠ Obecnice:
So 27. 11., 17 h., Slavoj Obecnice „A“ – Sokol Příbram „A“
Ne 28. 11., 10 h., Slavoj Obecnice „A“ – Sokol Králův Dvůr „A“
So 27. 11., 13.30 h., Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Hořovice „B“
Ne 28. 11., 13 h., Slavoj Obecnice „B“ – Tatran Sedlčany „C“

VÁNOČNÍ TURNAJE 2021 – Pozvánka na 11. roč-
ník do TĚLOCVIČNY ZŠ Obecnice.
Vánoční turnaje se boudou konat pouze za předpokladu
příznivého vývoje pandemie, v tělocvičně ZŠ Obecnice
následovně:  Neregistrovaní + děti – středa 29. 12. 2021
(děti start 13 h., ženy + muži start 17 h.)
Registrovaní – čtvrtek 30. 12. 2021 (start 9 h.)
Bližší info uvedeme v příštím zpravodaji. Z. Petráň

Historicky první utkání v nové tělocvičně. Zleva: Hála, Petráň,
Lukeš, Steiner F.
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Fotbal starší žáci Obecnice/Láz – sezona 2021/2022

TJ Slavoj Obecnice - KOPANÁ

Výsledky podzimní  části  –  2021
Láz/Obecnice – SK Březnice 1:14
(R. Srch)
Dolní Hbity – Láz/Obecnice 1:2
(M. Srch, T. Franěk)
Láz/Obecnice – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 5:0
(3x M. Srch, 2x R. Srch)
SK Spartak Příbram B – Láz/Obecnice 5:3
(R. Srch, K. Hrabuša, M. Srch)
Láz/Obecnice – TJ Krásná Hora 5:3
(2x M. Srch, 1x F. Pejchal, 1x T. Franěk)
Láz/Obecnice – Podlesí/Bohutín 0:21
Láz/Obecnice – TJ Spartak Rožmitál p. Tř. 1:10
(M.Srch)
SK Petrovice – Láz/ Obecnice 4:2
(V. Linhart, K. Hrabuša)
Láz/Obecnice – SK Tochovice, z.s. 2:8
(M. Srch, T. Franěk)
TJ Sokol Jesenice, z.s. – Láz/Obecnice 12:0
TJ Tatran Sedlčany B – Láz/ Obecnice 1:3
(2x M. Srch, 1x R. Srch)
Láz/Obecnice – Nový Knín/ Nová Ves 1:10
(M. Srch)
TJ Prostřední Lhota – Láz/ Obecnice 2:6
(4x M. Srch, 1x R. Matějka, 1x K. Hrabuša)

M. S.

Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice 6 : 1
17. 10. 2021 (5:0, 1:1, 0:0)
Branky Tresty
Josef Kubista (Tomáš Střeska) Jan Střeska - krosček, 2 min

J. Střeska - nesport. ch., 10 min
J. Střeska - nesport. ch., 20 min
Josef Kubista - držení, 2 min
Jiří Moser - hákování, 2 min
Tomáš Střeska - nedovolené
bránění, 2 min

TJ Slavoj Obecnice – HC Rebel Sázava 6 : 7
23. 10. 2021 (1:4, 0:2, 5:1)
Branky Tresty
Martin Kovács (Jiří Moser)
Jiří Moser (Tomáš Střeska)
Libor Procházka (Tomáš Střeska)
Martin Kovács (Jaroslav Střeska)
Martin Kovács (Jiří Moser)
Martin Kovács (Jiří Moser)

HC Čerti Křepenice – TJ Slavoj Obecnice 3 : 7
29. 10. 2021 (0:0, 2:6, 1:1)
Branky Tresty
Martin Kovács (Libor Procházka)
Libor Procházka (Jiří Moser)
Milan Staňo (Petr Juhász)
Miroslav Bžoch (Karel Máša)
Karel Máša (Libor Procházka)
Martin Kovács (Miroslav Bžoch)
Jiří Moser (bez asistence)

TJ Slavoj Obecnice – AHC Nový Knín 5 : 3
5. 11. 2021 (2:0, 1:3, 2:0)
Branky Tresty
Libor Procházka (Karel Máša) Libor Procházka - podrážení,
Josef Kubista (Jiří Moser) 2 min
Josef Kubista (Martin Kovács) Libor Procházka - podrážení,
Martin Kovács (Milan Staňo) 2 min
Josef Kubista (Jiří Moser)

HC Genemusic – TJ Slavoj Obecnice 5 : 8
15. 11. 2021 (1:5, 1:1, 3:2)
Branky Tresty
František Větrovský (Mir. Bžoch) Petr Juhász - podrážení, 2 min
Libor Procházka (Martin Kovács) Josef Kubista - podrážení,
Jiří Moser (Petr Juhász) 2 min
Karel Máša (Miroslav Bžoch) Marcel Forejt - nesportovní
Josef Kubista (Petr Juhász) chování, 10 min
Tomáš Střeska (Martin Kovács)
Petr Juhász (Miroslav Bžoch)
Libor Procházka (Martin Kovács)

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Družstvo vzniklo spojením hráčů z Obecnice a Lázu, kte-
rých pro tuto soutěž bylo málo. Mužstvo starších žáků pra-
videlně trénuje a je vidět, že je fotbal opravdu baví. Za toto
spojení patří velký dík výkonnému výboru TJ Slavoj Obec-
nice a Sokol Vrtule Láz. Trenéři obou mužstev se svým
svěřencům věnují ve svém volném čase, a jsou rádi, že se
kluci dovedou v dnešní počítačové době věnovat i sportu,
a velice dobře reprezentují obě obce. Nikdo z trenérů a ani
z řad rodičů nečekal, že kluci vytěží první rok na velkém
hřišti krásných 15 bodů. Dovoluji si podotknout, že kluci
jsou stále nejmladším mužstvem soutěže. I přesto, že ně-
které výsledky nenasvědčují převaze soupeře podzimní čás-
ti, tak kluci bohužel prohráli. Podzimní část se odehrála
na půdě hřiště Vrtule Láz a jarní sezona se odehraje na do-
mácí půdě v Obecnici. Přij	te naše starší žáky podpořit ☺.

Pohár - Skupina A
Poř. Tým Z V R P Skóre Body TM

1. HC Rebel Sázava 11 10 1 0 99:41 21 73
2. Stará garda Štětkovice 11 8 0 3 66:43 16 61
3. HC Kačeři Příčovy 11 7 1 3 79:43 15 50
4. HC River Boys Zvírotice 11 7 1 3 58:30 15 68
5. TJ Slavoj Obecnice 11 7 1 3 61:45 15 86
6. HC Genemusic 11 6 0 5 78:59 12 18
7. HC Bubák Chlum 11 6 0 5 32:36 12 28
8. HC Huroni Vršovice 11 5 0 6 38:57 10 18
9. HC Čerti Křepenice 11 2 1 8 35:70 5 24

10. AHC Nový Knín 11 2 1 8 31:74 5 42
11. HC Domino 11 2 0 9 36:72 4 56
12. DSK Daleké Dušníky 11 1 0 10 23:66 2 24

www. stránky:
http://obecnice-hokej.cz/
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Pohlednice z archivu Pavla Jíchy


