
Podbrdské slunce ukázalo po dlouhé době svou jasnou
tvář a rozzářilo hladiny jezer, rybníků a bazénů stříbr-
ným leskem. A když už jsem zmínil i bazén, musím se
přiznat, že jsem odolával mnoho let a bazén na zahradě
jsem nechtěl ani vidět. Ovšem čas plynul, vnoučata při-
bývala a bazény v okolí také přibývaly. Můj syn Kuba
má na zahradní bazény stejný názor, a když jsem mu
oznámil, že já na svůj názor rezignuji, prohlásil:
„To nemůžeš tu mámu nějak usměrnit?“ Musel jsem mu
dát k dobru jednu radu do života, kterou mi sdělil
nedávno jeden kamarád: „Musíš se chlapče vždy rozmys-
let, jestli chceš doma mít pravdu nebo klid.“ Já mám
raději klid. A sousedi by také nevýskali radostí, kdyby
se u nich každý den koupala horda cizích robátek.
Já budu chodit stejně raději do bazénu v Rezervaci, voda
v něm je sice studená, ale k ní se přidružují další výho-
dy. Nemyslím zrovna pivo a kamarády, ale například…
například… no… jiné zážitky, že? Také se nám pomalu
přibližují prázdniny, rodičům naskakují pupínky a sta-
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OBECNICKÝ
ZPRAVODAJ

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

V letošním roce se budou ve dnech 23. a 24. září
2022 konat volby do zastupitelstva obce.

Do zastupitelstva obce Obecnice se bude volit 15 členů.
Členem zastupitelstva může být zvolen občan, který dovr-
šil 18 let věku, má trvalý pobyt na území obce Obecnice
a u kterého není překážka ve výkonu volebního práva,
tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva. Zájemci, kteří chtějí kandido-
vat, mají několik možností:
1. kandidovat za politickou stranu
2. kandidovat jako nezávislý kandidát
3. kandidovat jako člen sdružení nezávislých kandidátů,
ve všech případech se jedná o volební stranu.

Tady má možnost bu� založit vlastní sdružení nezávis-
lých kandidátů, a nebo se nechat zapsat na jednu z kandi-
dátních listin sdružení nezávislých kandidátů, které jsou
na obecním úřadu v Obecnici.

V případě nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých
kandidátů je potřeba ke kandidátní listině připojit petici
podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu. V zá-
hlaví petice a na každé její další straně musí být uveden
název volební strany, název zastupitelstva obce, do které-
ho volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle
podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, da-
tum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započí-
tat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven ve výši 4 %
z počtu obyvatel u nezávislého kandidáta v našem případě
50, a u sdružení nezávislých kandidátů ve výši 7 % v na-
šem případě 87.

Kandidátní listina musí obsahovat:
a) název zastupitelstva obce,

Volby do zastupitelstva obce v roce 2022

rosti pana spisovatele Nerudy: „Kam s ním?“ Myslím
s naším robátkem nebo robátky. K babičce a dědovi,
na tábor či nějaký kurz. Vzít je na dovolenou k móři,
na Mácháč nebo podobně. Jenže ti odrostlí už s námi
často nechtějí, ti neodrostlí zase vyžadují spoustu po-
zornosti. Ach ty prázdniny! Ach ta okurková sezóna.
V té se pomalu objevují na scéně noví prezidenti, tedy
myslím kandidáti na prezidenta. Jeden popojíždí po re-
publice a fotí se s každým třeba i na Svaté hoře, druhý
chce stávkovat za zvýšení platů, ale až po dovolených.
Ovšem to je neověřená informace, možná je to ten
„houks“, jak se říká. Nedávno jsem slyšel ještě jeden,
že správný Čech má o dovolené tři přání: za prvé jemný
písek, za druhé čistou vodu a za třetí, aby se mu neroz-
bila míchačka. Taková přání platila kdysi před lety,
když jsme budovali svá obydlí, že by se ty časy vrátily?
Vám přeji přátelé krásnou dovolenou, o prázdninách jen
slunko, písek a vodu, nebo alespoň pivo v Rezervaci.

bs

(pokračování na str. 2)



2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2022

b) název volební strany a označení, o jaký typ volební stra-
ny jde (politická strana, nezávislý kandidát, sdružení
nezávislých kandidátů), s uvedením názvu politických
stran a politických hnutí,

c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povo-
lání, část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou
členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany
nebo politického hnutí (dále jen "bez politické přísluš-
nosti"),

d) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské-
ho čísla,

e) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho ná-
hradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandi-
dát,

f) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického
hnutí, které kandidáta navrhlo,

g) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnu-
tí a nezávislých kandidátů, označení politické strany
nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo
označení, že jde o nezávislého kandidáta,

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandi-
dáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu poli-
tická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a ne-
závislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce
a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem,

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše
tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do přísluš-
ného zastupitelstva obce v našem případě tedy 15.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně
podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kan-
didaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, po-
případě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitel-
stva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné
kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen
k trvalému pobytu, a datum narození.

Kandidatury je možné se vzdát, a to písemně nejpozději
do 48 hodin před zahájením voleb, prohlášení je nutné do-
ručit příslušného registračnímu úřadu.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19. 7. 2022
do 16.00 hodin na registračním úřadu, což je Městský úřad
Příbram.

Volby do zastupitelstev obce se řídí zákonem č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vy-
hláškou č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „vyhláška“).

Potřebné informace, popř. formuláře lze získat na obec-
ním úřadu Obecnice a na úřední desce OÚ Obecnice.

Josef Karas
starosta obce

Volby do zastupitelstva obce v roce 2022

(dokončení ze str. 1)

Dne 7. července 2022 oslaví

své krásné životní jubileum 90 let

náš ta�ka, děděček a pradědeček,

pan Eduard Kříž.

Přejeme všechno jen to nejlepší,

zdraví, štěstí, spokojenost

a ještě mnoho dalších roků

prožitých ve zdraví mezi námi.

To Ti z celého srdce přejí

dcery Věrka a Helenka

se svými rodinami.

K přání se též připojují sousedé,

přátelé a všichni, kteří Tě mají rádi!

Jubilanti
Blahopřejeme

všem jubilantům,
kteří slaví

či budou slavit
své narozeniny

v měsíci červnu, červenci
a srpnu.

V této rubrice budou
uveřejňovány jména jubilantů

(pokud nám k tomu dají
písemný souhlas).

Obecní úřad Obecnice

UZÁVĚRKA prázdninového dvojčísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE bude v pátek 12. srpna 2022

Redakce přeje všem slunné léto a dětem krásné prázdniny!
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V sobotu 28. května 2022 ve 13 hodin

odstartoval již 21. ročník VELKÉ ČERV-

NOVÉ CENY  REZERVACE v běhu na

lyžích... Účastníci opět předvedli skvělé

sportovní výkony a každý

si jako odměnu odnesl

krásnou medaily a určitě nepopsatelný

zážitek. ☺ Všem gratulujeme a orga-

nizátorům akce děkujeme!!!
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc opět rychle utekl, a tak vám přináším, co se u nás
událo. V pondělí 23. května se nám na hasičské zbrojnici
ve 22:30 rozezněla siréna. Byli jsme povoláni na likvidaci
stromů v lese, konkrétně na cestě mezi Obecnici a Neřeží-
nem. Hned u jinecké baštiny jsme zpracovávali první
strom. Stromů nakonec po cestě bylo několik. Jelikož byl
náš úkol zprůjezdnit tuto komunikaci, postupně jsme pro-
jeli cestu až přes les. Cestou zpět jsme se na křižovatce,
u odbočky na Zaječov, setkali s HZS Příbram. Následně
bylo rozhodnuto pro návrat.

Na oficiální Den dětí, který připadá na 1. června, jsme
naplánovali čištění koupaliště. Po třetí hodině jsme se tedy
sešli na hasičské zbrojnici, kde jsme naložili potřebné vy-
bavení a přesunuli se na koupaliště. Zde na nás již čekali
někteří mladí hasiči. Na potoce jsme tedy udělali hráz,
natáhli vedení a začali čistit. Letos jsme to zvládli bez pře-
stávky, i tak to ale zabralo okolo tří hodin. To, že v našem
koupališti máme čistou vodu, svědčí i to, že při čištění jsme

našli celkem pět čolků. Ty jsme na chvíli vyndali z koupa-
liště a po vyčištění jsme je vrátili zpět do vody. Všem zú-
častněným, hlavně dětem, patří veliké poděkování za po-
moc. Zde si vlastně všichni mohou vyzkoušet „stříkání“
z proudnice i přetahování hadic plných vody.

Program pro děti ke Dni dětí v Obecnici byl připraven na
pátek 3. června. Program začínal již ve 13 hod., i nás jste
tam viděli. Pokud probíhal program na hřišti, tak jsme
dětem hráli k poslechu pomocí naší aparatury. Ti, co při-
šli, si mohli vyzkoušet obléct zásahový kabát a helmu.
Hasiči samozřejmě nesmí chybět boty. V tomto oblečení
musely děti přeběhnout určitou vzdálenost. Zajiš	ovali
jsme ještě jednu „soutěž“, tou bylo rozhazování a motání
hadice. Zde bylo trochu znát, jak mladí hasiči již vědí jak
na to. Všichni ostatní tuto disciplínu též zvládli na jednič-
ku. Všichni byli šikovní. Jak již bývá zvykem, tak na ko-
nec jsme dělali pěnu. A ta měla opět veliký úspěch. Naštěs-
tí i počasí vyšlo na jedničku. No už se určitě všichni těší
na další podobnou akci.

V neděli 5. června jsme jeli ještě do Drahlína, zde místní
Sokol Drahlín pořádal též Den dětí. Vzhledem k vytíženos-
ti členů jsme tedy na tuto akci jeli udělat pouze pěnu. I tak
udělala pěna velkou radost.

A co nás ceká dále? Kdo chodí okolo hasičárny, tak každé
pondělí probíhají venkovní tréninky naší mládeže. Když se
sejdou i dospělí, tak si zatrénují rovněž.  Za nás již běží
v plném proudu přípravy na memoriál Jirky Viktory, který
máme naplánován na 20. srpna. Budeme určitě rádi, když
se přijdete podívat a podpořit naše mladé hasiče.

Pro tentokrát to je vše... Přeji všem krásný začátek léta.
Petr Zima, jednatel SDH
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MLADÝ HASIČ

BRDŠTÍ TETŘEVI

Tak… A je to tu. Už se nám blíží konec školního roku.
Ale co to znamená pro nás hasiče? Teda… lépe řečeno pro
mládež? Že začínají soutěže, závody, vše, kde můžeme zú-
ročit to, co se každé pondělí učíme. Můžeme ukázat naši
snahu… Ale pěkně popořadě.

V současné době máme v našem sboru přesně 20 mladých
hasičů, kteří poctivě trénují v požárním sportu. Během jar-
ních měsíců náš kroužek někteří opustili, někteří přibyli.
Pořád si však držíme určitý počet a za to jsme rádi. Za to,
že stále držíme, že to tady po nás jednou převezme mladší
generace. Nikdo z nás neřekne, že je to lehká práce, ale
znáte to… Když člověka něco baví, nějaké vrtochy jdou
stranou. A nás, starší, to teda rozhodně baví.

Naše mladé momentálně drilujeme na požární sport.
Každý z nich už si vyzkoušel téměř všechny pozice, a	 už je
to proudař, rozdělovač, koš,… Každého se snažíme stavět
tak, aby pro případ potřeby byli všichni univerzální a vě-
děli, co daná pozice obnáší.

První zkouška pro nově příchozí bude 18. 6.2022, kdy se
postaví před své nejbližší a ukáží jím, co se za pár týdnů
naučili. Tak jako v loňském roce, tak i v letošním roce si
SDH připravilo posezení s mladými hasiči a jejich rodiči.
Přípravy jsou v plném proudu, u některých stoupá tréma.
Ale připravení jsou, takže obavy nejsou na místě. „No jo,
no, Mili, ale tobě se to řekne. Co když něco zkazím?“
Nezkazí. A i kdyby, ostatní pomohou.

Družstvo mladých hasičů je v současné chvíli přihlášeno
na Dětskou Příbramskou hasičskou ligu. Tato liga se sklá-
dá ze tří oficiálních soutěží. První nás čeká ještě v červnu,
konkrétně dne 25. 6. 2022 v Březnici, tak dětem držte pal-
ce. Druhý závod se poběží 28. 8. 2022 v Počepicích. Do tře-
tice pak závody v Podlesí dne 17. 9. 2022. Prozatím máme
představu, že za každou kategorii (mladší, starší) poběží
jedno družstvo. Doufáme, že se sejdeme a ligu si užijeme
v plné síle.

V měsíci srpnu nás také čeká domácí akce zaměřená pro
děti Memoriál Jiřího Viktory. Stále děláme přípravy, takže
finální podobu ještě neprozradím, ale už te� se mají všich-
ni na co těšit.

Právě proto, že nás čekají závody a memoriál jsme
se rozhodli, že tréninky mladých hasičů budou pokračovat
i přes prázdniny. Každé pondělí, tak jak jsme zvyklí.
Kdo tedy zrovna nebude u babičky nebo na táboře, doufá-

me, že se ukáže na hasičárně. Přeci jen, měsíc a půl by ute-
kl a my zkrátka musíme být připravení. Hasič je totiž vždy
připraven. ☺

Ještě samozřejmě nesmím opomenout proběhlou akci
„Ukli�me koupaliště“. Děkujeme za pomoc všem, kteří si
udělali chvíli čas a přidali ruce k dílu. Mili Kotápišová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Jelikož se pomalu blíží konec školního roku, přijel do naší
mateřské školy pan fotograf, aby zvěčnil fotografiemi oka-
mžiky dětí z Berušek i Žabiček. Nejdříve se děti fotily po
třídách, poté si každý mohl vybrat kamarády, se kterými
chtěl být na fotkách. Děti nešetřily úsměvy a užívaly si
okamžiky pozornosti.
S koncem školního roku souvisí také vystavené tablo pro
předškoláky, které je k vidění ve výloze vedle obchodu
COOP v Obecnici. Najdete tam jména jedenácti předškolá-
ků, kteří po prázdninách opustí naši mateřskou školu.
První červnový den jsme společně s dětmi oslavili jejich
svátek – Den dětí. Všechny Berušky i Žabičky si pochutna-
ly v místním občerstvení  na točené zmrzlině a jako dárek
dostaly od majitelky občerstvení lízátko. Ale to nebylo
všechno. Po příchodu do školky na děti čekalo ještě jedno
překvapení. Ve třídě byl ukrytý poklad, který všichni spo-
lečně hledali. Netrvalo dlouho, poklad byl odhalen a každý
si odnesl domů bublifuk a svítící náramek.

V pátek dopoledne, 3. června, navštívilo naši školku diva-
dlo KRAB s pohádkou „Otázky netopýra Ušíka“. Pohádka
upoutala svými nádhernými loutkami, zajímavými netra-
dičními kulisami a poučným i vtipným příběhem malé
i větší školkáčky. Děti doslova hltaly příběh malého klučí-
ka – netopýra Ušíka, který neustále svými dotazy, aby po-
znal svět, zaměstnával své rodiče – netopýry. A co nevěděli
rodiče, tak si pro odpově� zaletěl malý netopýr Ušík za
moudrou sovou. Důkazem, že se dětem představení hodně
líbilo, byl dlouhý potlesk a úsměvy na jejich tvářičkách.

Další páteční akcí pro všechny děti bylo odpoledne plné her
a zábavy na fotbalovém hřišti v Obecnici. Tato akce se ko-
nala ke Dni dětí. Berušky i Žabičky, které zůstaly ve škol-
ce po obědě, se této akce zúčastnily společně s učitelkami.
Hned na začátku akce děti shlédly zajímavé vystoupení
sokolníka s  dravci. Po tomto představení byly děti rozdě-
leny do skupinek a pod dohledem šikovných starších škol-
ních dětí prošly na hřišti všechny stanoviště s úkoly, kde
za snahu nasbíraly spoustu žetonků. Po absolvování všech
stanoviš	 měli všichni malí šikulové k dispozici stánek se
spoustou krásných odměn, které si mohly vybrat za nasbí-
rané žetonky. Sluníčko nám ten den přálo a děti si užily
i dovádění v pěně, kterou zajistili místní hasiči z Obecnice,
velký zájem byl o skákací nafukovací hrad a během akce
se každý mohl občerstvit výbornými buřtíky. Byl to perný
a hezký den.

školka“, který
byl ukončen po
naplánovaných
deseti lekcích
1. června. Dále
starší děti z Ža-
biček jezdí kaž-
dé pondělí na
lekce plavání
do Aquaparku
v Příbrami, kde
absolvují taktéž
deset lekcí výu-
ky. Ještě nás
čeká společný
výlet do ZOO
Tábor, vycház-
ky do okolních
lesů, rozloučení
s předškoláky,
zahradní slav-
nost a mimo jiné
i těšení se na
prázdniny.

V naší školce se opravdu nenudíme. Během jara docházely
přihlášené děti na sportovní kroužek s názvem „Aktivní
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

DEN DĚTÍ

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Ten-
to významný den jsme pojali ve škole sportovně. Žáci sou-
těžili na různých stanovištích, kde na ně čekaly paní uči-
telky, paní asistentky, ale také děti, které neodjely na zota-
vovací pobyt.

Na multifunkčním hřišti skákali žáci do dálky, házeli me-
dicinbalem a sprintovali v krátkém běhu. Na fotbalovém
hřišti házeli kriketovými míčky do dálky. Vytrvalost si
mohli vyzkoušet při běhu na koupališti.

Po splnění všech disciplín jsme se sešli znovu na multi-
funkčním hřišti. Čekání na výsledky jednotlivých disciplín
si děti krátily různými dětskými pohybovými hrami.
Po celé dopoledne nám bylo s dětmi dobře. I ty, co nevyhrá-
ly, si dopoledne užily. Sladká tečka nesměla chybět. Na ten-
to den navázaly i kolegyně ze školní družiny pátečním pro-
gramem.

Těšíme se na další pěkné akce ve škole.
Dětem přejeme krásné a bezstarostné léto ☺.

Mgr. Jana Pokorná
Mgr. Eva Bízová

CYKLISTICKO-TURISTICKÝ POBYT NA LIPNĚ

V neděli 29. 5. 2022 jsme v deset hodin dopoledne odjeli
na školu v přírodě. Byli jsme ubytováni v hotelu Racek
v Černé v Pošumaví. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny,
na turisty a cyklisty. Každý den jsme absolvovali zajímavé
výlety. Turisté šli například do Muckova, Bližné, Žlábku,
Horní Plané a Olšiny. Cyklisté se jeden den vydali až
k německým hranicím. Po večeři jsme vždy hráli společen-
ské hry a trávili čas spolu. Celý týden jsme měli krásné
počasí, dokonce jsme se i vykoupali v Lipně. V nohách
jsme měli hodně kilometrů. Moc jsme si to užili.

Žáci 2. stupně
A na co nezapomenou naši šes�áci? Přečtěte si jejich
dojmy z cest...
• Nachodil jsem 30 000 kroků a dohromady jsme ušli cca

85 km. T. CH.
• Po dopolední túře jsme se vydali na pláž. Rozprostřeli jsme

tam své ručníky, nebo si sedli na prkenné palety, co tam
stály. Pak jsme si na pláži užívali až do večera. M. D.

• Můj nejlepší zážitek byl, jak jsme špatně zabočili a jeli
jsme lesní cestou. Určitě nikdy nezapomenu na to, jak
byly malé pokoje. D. T.

• Nezapomenu na večeři, když jsem seděl na trávě a kou-
kal na západ slunce. Nejlepší zážitek byl, když nás
pan učitel táhl nějakým lesem a když jsme se koupali
v Lipně. P. L.
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Tvůrčí psaní

Vážená návštěva na naší škole

Ve středu 18. 5. 2022 navštívil naši
školu významný spisovatel Michal
Viewegh ...

Chování živočichů v rodinách žáků ZŠ

Průzkum

Zde jsou reakce
našich žáků druhé-
ho stupně.

… Líbilo se mi jeho
čtení. Zaujala mě
jeho kniha Pohád-
ky pro unavené ro-
diče. Kniha mě
hodně pobavila.
Mám v plánu si ji
přečíst. Dozvěděla
jsem se, že byl dva
roky učitelem. Vi-
děla jsem jeho díla
zfilmovaná, např. Účastníci zájezdu, Vybíjená. K jeho nej-
známějším filmům patří Účastníci zájezdu. Tento film na-
psal, když jel s rodiči autobusem do Itálie, a scéna s podšál-
ky se doopravdy odehrála. Napsal knihu i s Halinou
Pawlowskou, ale na tu knihu není hrdý. Přednáška se mi
líbila a byl to skvělý zážitek. A nechala jsem mamce pode-
psat knihu i s věnováním. Adéla Beránková, 8. třída

… Setkání s Michalem Vieweghem bylo určitě zajímavé.
Zajímavý byl už fakt, že takto známý spisovatel přijel
k nám do Obecnice. O Michalu Vieweghovi jsem v minu-
losti bohužel neslyšel. Ale stačilo si jeho jméno vyhledat na
internetu a hned mi bylo jasné, jaká osobnost to je. Velmi
mě překvapily filmy, které byly podle jeho námětu zfilmo-
vány. Z filmů, které byly natočeny, se mi nejvíce líbí
„Účastníci zájezdu“. Ale samozřejmě jsem viděl i ostatní,
například „Báječná léta pod psa“. Na samotném setkání se
mi velmi líbilo čtení pana Viewegha a s tím spojená ukázka
z knihy, kterou četl. Milan Strniště, 8. třída

… Čtení knížek, které sám napsal, bylo velmi příjemné.
Za mě to byla hezká akce a také čest se setkat s naším zná-
mým spisovatelem. Zaujalo mě to, jak se k psaní dostal
a vlastně objevit takové to zjištění, že „je taky jenom člo-
věk“ a že když chceme i my, tak to také můžeme dosáhnout
ještě hodně daleko. Kateřina Musilová, 9. třída

… Nejdříve nám Michala Viewegha představila paní učitel-
ka Ivana Sedláčková a poté nám začal číst pár příběhů.
Příběhy mě samotnou zaujaly. Michal Viewegh uměl velice
krásně číst. Potom následovaly otázky, kdy se žáci různě
ptali. Při otázkách mě to i začalo více zajímat. Bylo to ve-
lice pěkně odprezentované. Myslím si, že i pár lidí přesvěd-
čil, že si přečtou jeho knihu nebo se alespoň podívají na
film. Michaela Havelková, 9. třída

Návštěva ZOO

Dne 10. 5. 2022 žáci druhého stupně podnikli výlet do pl-
zeňské ZOO…

Výlet do ZOO

Dnes jedeme do ZOO. Před školou se scházíme v 7.45 ho-
din. Jdeme na autobus, sedneme si úplně dozadu. Cestou
je zábava, ale ke konci cesty se mi dělá trochu špatně.
A ještě jsou tu nějaké objíž�ky, hrozná cesta. Jsme v ZOO,

jdeme si koupit lístky. Máme lístky a šup do ZOO. Nejdříve
se trochu nasvačíme a jdeme. Vidíme spoustu krásných
a zajímavých zvířat, která si hrají, spí anebo jen tak leží
a koukají. Sedneme si k výběhu s vlky, u kterého je krásné
posezení a vyplňujeme pracovní list od paní učitelky. Pak
sejdeme zpátky k východu a máme rozchod. Na tři čtvrtě
hodiny můžeme jít, kam chceme. Vyrazíme tedy do stánku
s občerstvením a dáme si něco dobrého. Potom jdeme
k autobusu. A je tu cesta domů. Cesta zpátky je lepší.
A jsme doma, nebo spíš v Obecnici, kde mě vyzvednou rodi-
če a pak jedu domů. Vendula Kadlecová, 6. třída

Cesta za zvířaty

Bylo úterý a jeli jsme do zoo. Cesta byla pěkná, až na to
horko. Tím pádem projít celou zoo byla těžká cesta.
My jsme se však nevzdávali a s horkem jsme bojovali přes-
to i nadále. Viděli jsme hromadu zvířat, od klokanů až po
ryby. Také jsme viděli starodávné polozemnice a pak byla
pauza na svačinu, která nás náramně zchladila. Poté jsme
pokračovali nadále v naší cestě za zvířaty. Pak ale byl roz-
chod a my jsme neváhali a došli si na zmrzlinu, která nás
dostatečně zchladila na to, abychom mohli pokračovat.
Když jsme se zase střetli, měli jsme jediný cíl, který byl
autobus. Cesta k autobusu byla krátká a díky mému rych-
lému výběru sedaček vepředu jsme byli velice rádi, protože
nás to vepředu hezky chladilo. Kdybychom seděli vzadu,
padli bychom horkem, to mi věřte. Potom autobus přijel do
Obecnice a já si kráčel cestou domů.

Zde je konec mojí cesty za zvířaty.
Rudolf Červenka, 6. třída

Výlet do ZOO Plzeň

Včera jsme byli v ZOO Plzeň. Tato ZOO je malá, ale je
krásná. Sraz byl v 7.45 hodin a odjez do ZOO byl po osmé.
Cesta tam byla dobrá. Dorazili jsme do Plzně po dvou hodi-
nách. První zvířata jsme slyšeli tygry. Potom jsme šli
k tučňákům. Tučňáci jsou krásná zvířata. Až jsme si do-
prohlíželi tučňáky, tak jsme šli na hady. U hadů měli mno-
ho druhů, dvě hadí kosti a kůže. Pak jsme šli do thajské
části. No, moc zvířat tam nebylo. Ale my jsme si všimli ta-
jemného podzemí, tak jsme se tam vydali. Byla tam spous-
ta druhů zvířat od hadů až po pavouky, ale všechna zvířa-
ta byla v klecích. Jak jsme vyšli ven, viděli jsme M4 Sher-
man. Je to tank z druhé světové války, který sloužil v ame-
rické armádě. Když jsme si prohlídli ostatní zvířata, měli
jsme volno. Pak jsme vyrazili domů!

HODNOTÍM 10/10. Dominik Kiss, 6. třída

Žáci sedmého ročníku v průběhu
čtrnácti dní zjiš	ovali a zazname-
návali si do pracovních listů počet
a druh chovaných živočichů v rodi-
nách žáků základní školy. Ze získa-
ných údajů zpracovali protokol a
vytvořili přehled všech chovaných
živočichů. Chováno je 25 druhů ži-
vočichů v počtu 681.

Pomyslné první místo obsadily rybičky, další místa patří
kuru domácímu, psům, kočkám a králíkům. Nejvíce psích
mazlíčků jsou kříženci, čivavy a labradorští retrívři.

(pokračování na str. 9)
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Šipkovaná

Dne 13. 5. 2022 proběhla ve školní družině šipkovaná.
Starší děti připravily trasu s úkoly pro děti mladší. Samy
si při trasování plnily připravené úkoly, které je bavily.
Závěr trasy vedl za odměnu k místní točené zmrzlině.

Chování živočichů v rodinách žáků ZŠ

(dokončení ze str. 8)

Příklad některých chovaných živočichů:

Mgr. Zdeňka Böhmová

Oslava MDD

Dne 3. 6. 2022 proběhla na fotbalovém hřišti a v areálu
koupaliště oslava MDD.  Prvopočátek proběhl v areálu
koupaliště, kde si pro nás chovatel okřídlených  dravců
pan Pavel Řehka připravil poučně zábavnou přednášku
s praktickými ukázkami a přelety dravců. Děti pozorně na-
slouchaly, jelikož posléze byla tato atrakce využita jako
stanoviště s otázkami. Poté jsme se přesunuli na fotbalové
hřiště, kde byla rozestavěna jednotlivá sportovní stanoviš-
tě. Soutěžilo se v podobě střílení ze vzduchovky, praků, jíz-
dy v kolečku, běhu v ploutvích a sedmimílových botách,
hodu na cíl, skoku v pytli, na skákacím hradu, běhu na
lyžích, chytání ryb, zdolání slalomu s míčkem na pálce,
zdokonalení fotbalových dovedností v bystrozrakých brý-
lích, praktické proniknutí do hasičského zásahu a první
pomoci, na závěr malování na obličej. Za každé splnění jed-
notlivých úkolů děti dostávaly žetony, které posléze promě-
nily ve stánku za různé dobroty, školní pomůcky, dětské
předměty, hračky, knížky apod. Jelikož nám počasí oprav-
du přálo, bylo nádherně slunečno, děti měly po celou dobu

k dispozici ochucené minerálky. Po ukončení soutěží jsme
se přesunuli do areálu koupaliště, kde následovala pěna,
kterou  vytvořili hasiči. Úplný závěr  nám zpříjemnily ope-
čené špekáčky. Všichni jsme si to odpoledne skutečně užili
a odcházeli spokojeně k domovu.

Poděkování: Touto cestou děkujeme za finanční podporu
Obecnímu úřadu, dobrovolným hasičům za spolupráci,
a všem, kteří  nám pomohli s organizací na stanovištích.

Hanka, Pavla a Domča
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Tablo

Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Jak červen teplem září,
takový bude i měsíc září.
A je to tady! Konec školního roku se nezadržitelně blíží.
Děti mají ještě šanci doladit své známky, aby jejich vysvěd-
čení bylo co nejkrásnější, učitelský sbor může na dva měsí-
ce pomalu zamykat kabinety a ve vzduchu nám naplno
vane vůně bezstarostných letních prázdnin. Kdo by se ne-
těšil na dva měsíce dobrodružných zážitků, zábavy a celo-
denních radovánek? Kampak se děti chystáte? Na tábory,
k moři nebo na výpravu po naší krásné vlasti? Kdo by
chtěl, může do knihovny zaslat fotografii nějakého zajíma-
vého místa, které navštíví o prázdninách. Na fb nebo do
emailu. Knihovna bude ráda za inspiraci a co více, bude se
těšit z usměvavých tváří svých věrných čtenářů. A kdo
zrovna nemá na prázdniny velké plány, může už te� na-
hlédnout do programu knihovny na léto.

Léto v knihovně

Knihovna připravila pro ty, kteří zůstanou doma, pestrý
program. Oblíbené tvoření, které bude každý den kromě
pátků, alespoň pomůže zpestřit letní prázdninový den.
V případě zájmu, zavolejte, já si Vaše dítko zapíši. Kapaci-
ta na den je omezená. Je to z důvodu bezpečnosti, protože
věková skladba dětí bude různá a dohled bude jen jedna
osoba. S sebou a	 děti nosí svačinku, láhev na pití, pokrýv-
ku hlavy a drobný peníz na tvoření a případnou zmrzlin-
ku. V případě veškerých dotazů mi volejte na číslo 734 371
111. Děkuji moc.

Co se dělo a právě děje?
Obecní výlet do Bechyně

Dne 9. června se konal výlet za krásami města Bechyně.
Toto jihočeské město se mnou navštívilo 45 obyvatel
z Obecnice a okolí. Na cestu jsme se vydali autobusem, kte-
rý nám hradila naše obec. Tímto obci děkuji. Výlet se dle
mého názoru vydařil. Počasí nám přálo a deštníky jsme
nakonec nepotřebovali, dokonce nám vysvitlo i sluníčko.
Město Bechyně patří k našim nejkrásnějším městům a je
známé především svojí tradiční výrobou keramiky a blaho-
dárnými lázněmi. Naše skupina se vydala na prohlídku
historického centra, zámku i františkánského gotického
kláštera. Mohli jsme obdivovat opevnění města, prvore-
publikové vily, starý židovský hřbitov i místní úžasnou
cukrárnu. Kdo by se rád vydal do tohoto krásného města
znovu či úplně poprvé, mohu ještě doporučit Muzeum tu-
ristiky, Hasičské muzeum či výlet do údolí řeky Lužnice se

zbytky několika středověkých hradů nebo romantický
skalnatý kaňon Židova strouha, kde cesta často vede
po kamenech nebo přes brody. Na ochutnávku přikládám
foto z výletu.

Přednáška v květnu na téma Život v Singapuru

V pondělí 30. května proběhla v knihovně přednáška na
téma „Život v Singapuru“ aneb jak se přestěhovat na
opačnou stranu zeměkoule s jedním kufrem. Paní
přednášející nás provedla hned několika asijskými země-
mi. Povídala nám o Singapuru, Thajsku a Borneu. Nejen-
že jsme měly možnost slyšet zajímavé zážitky, ale také jsme
zhlédly úžasné fotografie z cest. Na závěr povídání jsme si
řekli nějaké tipy, jak se snadno zabalit na dovolenou, aby
člověk nevezl půl skříně, a i přesto měl to nejdůležitější
s sebou. A také jak si usnadnit vybalování po návratu domů.

Středeční posezení místních seniorek

Pravidelné posezení v knihovně stále probíhá a bude pro-
bíhat i přes prázdniny. Nebude jen tehdy, když budu na do-
volené. Ale to vždy včas nahlásím. Naše setkání probíhají
tradičně každou středu od 13.30 do 15.30 hod. Na všechny
příchozí zde čeká teplá káva, chutné vínko, dobrá kniha
i milé slovo. Jste srdečně zváni! ☺

Výtvarný kroužek „Všeználek“

Poslední měsíc našeho kroužku jsme si náramně užili.
Vyrobili jsme si květinový lampion, mozaiku z luštěnin,
barevný květináč a vlněnou chobotnici. Na naše šikovné
ruce se můžete směle podívat. Všem dětem děkuji za sna-
hu, za příjemnou společnost a za krásné výrobky. Budu se
na vás těšit po prázdninách! ☺

(pokračování na str. 11, 12)
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Děti ze školky se v červnu také vyřádily. Krásné korálkové
obrázky už určitě zdobí kdejaký dětský pokojík. Želva
z knoflíků se také velmi povedla. V mezičase si rádi zahra-

KNIHOVNA

(dokončení ze str. 10)

jeme divadélko nebo si tvoříme ze zažehlovacích korálků.
Zkrátka, zábava se vždycky najde. I menším dětem přeji
krásné prázdniny a v září se budu těšit na viděnou! ☺

Co se bude dít a co nás čeká nového?
DIVADÉLKO pro děti

Prázdniny jsou
za humny, škol-
ní rok se poma-
lu, ale jistě blíží
ke konci. A pro-
to si knihovna
přichystala pro
své věrné ná-
vštěvníky male
překvapení.

V úterý 28. června od 15.30 hodin se bude konat dět-
ské divadlo! Máte rádi loutky, legraci a pohádky? Jste sr-
dečně zváni. Hrát k nám přijede divadelní spolek Zalezlí-
ci se svým představením – Není Myška, jako Miška.
A o čem pak tato pohádka bude? „Najde stále nespokojená
princezna Miška toho nejsilnějšího ženicha a nebo svého
ženicha najde malá Myška?“ To se dozvíte ve veselé kouzel-
nické pohádce (na motivy pohádky Vlastimila Peška Z ča-
rovného klobouku).

LETNÍ KINO pro děti

V létě do kina? Pak jedině letního! Znáte lepší způsob, jak
zahájit prázdniny, nežli zábavou? Zvu všechny, kteří mají rádi
pohádky a dobrodružství zároveň, 1. července od 17 hodin
do letního kina v knihovně. Promítat se bude film Kniha
džunglí. Filmová pohádka je natočená dle stejnojmenné
knižní předlohy Rudyrda Kiplinga a prozradím, že tato
kniha se může objevit v seznamu povinné literatury. ☺
P. S. Popcorn zajištěn, ale pokud maminky přibalí nějaké
dobroty, bude to také báječné.

Turnaj pro malé i velké v tradiční české hře

ČLOVĚČE, NEZLOB SE

Padají vám na kostce stále šestky? Poj�te zkusit štěstí do
knihovny na turnaj ve hře Člověče, nezlob se. Kdy? V pá-
tek 15. července od 14 do 16 hodin. Co s sebou? Kdo
má, tak vlastní kostku pro štěstí a dobrou náladu. Vítěz si
odnese parádní trofej. Pro menší děti bude připravena dět-
ská verze této hry.



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2022 13

STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Zámeček Větruše je jednou z nepřehlédnutelných domi-
nant města Ústí nad Labem, který se pyšně usadil na skal-
ním ostrohu a terase vytvořené opěrnými kamennými zdmi
na hraně Labského údolí pod Soudným vrchem. Podle jed-
né z pověstí stával kdysi na tomto místě nad soutokem
řeky Bíliny a Labe hrad, který v 9. století vystavěl rytíř
Labohoř a na počest své manželky jej pojmenoval Vitruš
(Wittrusch). Ten však měl později do základu vyhořet.
Jeho údajné základové zdi objevil v roce 1839 Johann
Thomas, nájemce střeleckého domu na Větruši, který zde
hledal pramen vody pro zbudování studny. Pozdější arche-
ologické průzkumy však existenci žádného středověkého
sídla nepotvrdily, a tak zůstalo pouze u oné pověsti, kterou
v 16. století sepsal kronikář Václav Hájek z Libočan. Ne-
daleko ostrohu nad městem se od středověku nacházelo
pouze popraviště, což připomíná i název blízkého Soudné-
ho vrchu. Větruše se v průběhu let stala místem odpočinku
i zábavy tisíců lidí. V roce 1847 zde zásluhou již zmiňova-
ného Johanna Thomase vyrostl malý hostinec s tanečním
parketem, který byl na konci 19. století přestavěn na re-
stauraci s rozhlednou. Těžké časy pro toto oblíbené výletní
místo nastaly na konci 60. let 20. století, Větruše vyměnila
několik majitelů, nebyla udržována a začala postupně
chátrat. Pro špatný technický stav a nedostatek peněz na
opravy byl celý komplex v polovině 80. let nakonec uza-
vřen. Zpackaný průběh měla i privatizace v 90. letech,
objekt se dále rozpadal a jeho zkázu dokonal rozsáhlý po-
žár v červenci 2000, při kterém stavba přišla o svojí domi-
nantu – vyhlídkovou věž. V roce 2001 koupilo Větruši měs-
to Ústí nad Labem za částku 2 milionů Kč, první opravy
začaly koncem roku 2002, dokončeny byly v závěru roku
2005 a celkové náklady na opravy dosáhly téměř 140 mili-
onů Kč. Součástí zrekonstruované hlavní budovy Větruše
je hotel s výletní restaurací a vyhlídkovou terasou, taneč-
ní sál a několik salónků, které slouží jako konferenční
prostory. Stavbu opět doplňuje požárem zničená vyhlídko-
vá věž, ze které je překrásný výhled na Labské údolí
a město Ústí nad Labem. Pokud chcete zažít trochu adre-
nalinu, tak vyrazte vzhůru na Větruši visutou lanovkou.
Dolní stanice je umístěna v OC Forum, lanovka je dlouhá
330 m a během 2 minut zdolá převýšení 50 m ke své horní
stanici. Je  unikátní tím, že se obešla bez podpěr, díky če-
muž se ústecká lanovka stala nejdelší lanovou dráhou bez
podpěrného sloupu u nás. Od zámečku jsem okolo zrcadlo-
vého a přírodního bludiště vyrazil po zeleně značené turis-
tické cestě, po které jsem zanedlouho dorazil k neznačené
odbočce na Humboldtovu vyhlídku, odkud je skvostný vý-
hled na řeku Labe, Masarykova zdymadla a hrad Střekov.
Pokračoval jsem dále po značené cestě, ze které se na něko-
lika místech otevírají v různých obměnách výhledy do ka-
ňonovitého údolí Labe. Asi po 3,5 km jsem došel k Vaňov-
skému vodopádu, který vytváří Podlešínský potok. Vodo-
pád je tvořen dvěma čedičovými stupni, hlavní (dolní)
je vysoký 12 m, horní (který je těžko přístupný) je vysoký
8 m. Vaňovský vodopád je tak s celkovou výškou 20 m nej-
vyšším a také nejznámějším vodopádem v Českém středo-
hoří. U rozcestníku pod vodopádem jsem ještě jednou od-
bočil z „hlavní“ cesty a po stezce jsem došel na vyhlídku,
která se nachází na skalním útvaru s názvem Vrkoč. Celá
tato skála je vynikající ukázkou sloupcovité odlučnosti

Výhled ze skalní vyhlídky Vrkoč

Z Větruše přes zdymadla na Střekov

čedičové horniny s uspořádáním sloupků do tvaru obráce-
ného vějíře, tato zvláštní orientace sloupků byla dána pů-
sobením ochlazovacích ploch při tuhnutí horniny v epoše
miocénu (období třetihor). Z plošiny skalní vyhlídky je
nádherný výhled na město Ústí nad Labem, údolí Labe,
protilehlý hrad Střekov a vrcholy Českého středohoří
s dominantou Vysoký Ostrý (587 m n.m.). Opustil jsem vy-
hlídku a po lesní cestě jsem sešel do městské části Vaňov,
odkud jsem podél železniční trati pokračoval až ke zdyma-
dlům pod hradem Střekov. Vodní dílo Střekov – zdymadla
a jez bylo postaveno pro zajištění splavnosti řeky Labe
k přepravě velkých objemů zboží a pro využití  energie
vody k výrobě elektřiny. Zdymadlo v říčním kilometru
767,68 je posledním stupněm na české části labské vodní
cesty, který na úseku Střekov – Lovosice zaručuje dosta-
tečnou plavební hloubku po celý rok. Další (a poslední)
vodní stupeň se nachází až u Hamburgu. Autorem tohoto
vodního díla je architekt František Vahala, projekt byl
schválen Zemskou správou politickou v roce 1921. Při
slavnostním shromáždění na stavbě dne 7. března 1925
bylo dílo pojmenováno „Masarykovo zdymadlo Střekov“.
Realizace stavby probíhala v letech 1924–1936, postupně
byly vybudovány plavební komory, jez a vodní elektrárna.
Souběžně také probíhaly rozsáhlé úpravy břehů od Střeko-
va až do Lovosic. Vodní dílo je založeno na kesonech,
zapuštěných do pevné skály v hloubce až 15 m pode dnem
řeky. Bylo osazeno cca 30 kesonů o rozměrech 20x4 m.
Pohyblivý jez má čtyři jezová pole o šířce 24 m s dvoudílný-
mi tabulovými uzávěry, umožňující bu� přepad nebo
vypouštění vody spodem. Maximální hradící výška jezo-
vých polí je 10,9 m. U pravého břehu jsou vedle sebe umís-
těny velká a malá plavební komora, velká má rozměry
170x24 m a může být při katastrofálních povodních využi-
ta jako páté jezové pole. Malá komora je dvoudílná, délky
173 m a šířky 13 m. Vodní elektrárna u levého břehu je
konstruována jako průtočná a je osazena třemi Kaplano-
vými turbínami o výkonu 3x5 MW. Přes jez je umožněn
přechod po lávce pro pěší, která je zahrnuta do sítě turis-
ticky značených cest. Od zdymadla jsem pokračoval vzhů-
ru ku hradu Střekov, ale o něm si povíme až někdy příště.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Přírodu jsme zamořili a ona nám to te� vrací

V přírodě se začaly hromadit chemické látky po-
dobné ženskému pohlavnímu hormonu (estroge- 

 

nu) a ovlivňují tím i hormonální systémy živočichů včetně
člověka a máme problémy s tím, co nám mohou způsobovat
a jak se jich zbavit. Nejde jen o pesticidy, ale i o vitaminové
doplňky, hormonální antikoncepci nebo kosmetické pří-
pravky. Každé ráno, když žena vstane, umyje se a nalíčí, než
odejde do práce nanese na sebe několika set těchto chemiká-
lií. To vše se dostává do vod, půdy, potravinového řetězce a
je otázka, do jaké míry se to vše podílí na vzniku alergií, ne-
plodnosti, nádorových chorob… Všechny tyto nebezpečné
nebo zdraví ovlivňující látky se navíc vyskytují i v místech,
kde se nikdy nevyráběly a nepoužívaly. Mohou to být i látky
přírodní, estrogenní efekt má sója, tofu, máta, ořechy...,
nebo chemikálie, které jsme do prostředí vnesli a te� neví-
me, co s nimi. Chemikálie s hormonální efektem se nazývají
endokrinní dysruptory a jejich vlivem se například posunu-
je věk nástupu puberty. Ještě v polovině 18. stoleti začínaly
dívky menstruovat v 17 letech, dnes je to v průměru kolem
12,5 roku. Působí i na funkci štítné žlázy, která je velmi
důležitá pro vývoj dětí a jejich IQ. Velmi nebezpečné jsou
tyto látky při narušování plodnosti. Téměř s jistotou jsou
jedním z hlavních důvodů, proč za posledních 50 let klesá
nejen počet, ale i pohyblivost spermií. Tím, že jsou velmi
stabilní, špatně se v životním prostředí rozkládají a díky své
dobré rozpustnosti v tucích se postupně hromadí v živých
organismech, mohou měnit například jejích druhotné po-
hlavní znaky, mohou vznikat hermafroditní jedinci (s obě-
ma pohlavními orgány), mohou vznikat nevratné deforma-
ce jako třeba jiný počet končetin, měkké skořápky vajíček.
V minulosti jsme vyrobili miliony tun chemických látek,
které nám připadaly užitečné, ale o jejich negativním vlivu
jsme nevěděli. Ve velkém jsme jimi zamořili životní prostře-
dí a dnes nás to stojí neskutečné peníze se jich zbavit. Krás-
ný příklad je vysoce toxické DDT, za jehož objev na hubení
hmyzu byla dokonce udělena Nobelova cena, a které už je
dnes ve většině zemí zakázáno. Na druhou stranu je třeba
zmínit, že neexistuje plnohodnotná náhrada na hubení ko-
márů v místech s výskytem malárie a DDT tam zachránilo
tisíce životů a používá se tam dodnes. Další látkou u nás běž-
ně vyráběnou a používanou byly polychlorované bifenyly,
což je směs asi 209 chemikálií a u nás se jich vyrobilo asi 25

tisíc tun. Jsou stabilní a mají výborné technologické vlast-
nosti, používaly se do transformátorů, barev, nátěrů siláž-
ních věží a žlabů, a tím docházelo k masivní kontaminaci
kravského mléka. Ještě dnes má česká a slovenská popula-
ce žen největší koncentrace těchto látek v mateřském mléce,
a to i přesto, že už je tu nová generace žen, která těmto lát-
kám přímo vystavena nebyla. Podobně se v mateřském mlé-
ce objevily bromové zpomalovače hoření, které se přidávají
do textilií, podlahových krytin nebo nábytku s cílem zlepšit
jejich bezpečnost. Celosvětově bylo polychlorovaných bife-
nylů vyrobeno asi 1,7 milionu tun a miliony tun DDT a pes-
ticidů. A ty pořád někde jsou, uložené ve skladech a bez fi-
nančních prostředků na jejich bezpečnou likvidaci nebo na
černo zakopané... A když přijde třeba povodeň nebo válka
na Ukrajině, je průšvih na světě. Jakmile začnou při neho-
dách nebo v důsledku válečného konfliktu hořet, vznikají
ve velkém množství dioxinové látky a polycyklické aroma-
tické uhlovodíky, dostávají se do ovzduší a mohou kontami-
novat vodu a půdu. Přitom dioxiny patří mezi nejtoxičtější
syntetické látky vůbec a pro Ukrajinu to bude velký pro-
blém do budoucna. Vyrobí-li se 10 tun DDT, polovina se ho
rozloží cca za 17 let a látky, které poškozují ozonovou vrst-
vu, mají poločas rozpadu dokonce přes sto let. Protože jsme
jich tam vypouštěli miliony tun ročně, budou tam setsakra-
mentsky dlouho. Na řadu chemikálií se dokáže náš organis-
mus nějak adaptovat, ale dlouhodobé expozice vedou k řadě
potíží. Největší dopad mají na naši obranyschopnost. Kdysi
byl ve školní třídě raritou někdo se sennou rýmou, dnes jsou
skoro všechny děti na něco alergické. Pro nějakou změnu je
nejprve třeba si uvědomit, že je něco špatně. A to už naštěstí
víme, a tak vznikla právně závazná mezinárodní dohoda,
tzv. Stockholmská úmluva, kterou v roce 2001 podepsalo
184 zemí světa včetně všech států EU. Jejím cílem je elimi-
nace vybraných organických látek, které ohrožují naše
zdraví a životní prostředí. Bude to běh na velmi dlouhou
tra	, vítězství je nejisté, ale každý můžeme něčím malým
přispět. V našich podmínkách a možnostech je třeba důsled-
né třídění odpadu, odevzdávání nespotřebovaných léků
do lékárny, nespalování dřevotřískových zbytků nábytku...
Planetu jsme si zamořili sami, sami jí budeme muset pomá-
hat, aby se té zátěže alespoň částečně zbavila.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo.

Eliška Přemyslovna
Letos je to 730 let, co se narodila poslední česká královna z rodu Přemyslovců - Eliška Přemyslovna
(1292–1330). Narodila se jako páté dítě českému a polskému králi Václavu II. a jeho ženě Gutě Habsbur-
ské. Stala se manželkou Jana Lucemburského a matkou Karla IV. Byla posledním Přemyslovcem na
českém trůně, protože poslední mužský Přemyslovec - Václav III., její bratr,  byl zavražděn v roce 1306
v Olomouci. Jejím přítelem, spojencem a ochráncem byl Vilém Zajíc z Valdeka. Jeho děd byl Oldřich
Zajíc z našeho nedalekého hradu Valdek. Ke konci svého složitého a nelehkého života se Eliška uchý-
lila do cisterciáckého kláštera na Zbraslavi  (dnes Zbraslavský zámek), kde je také pohřbena v přemys-
lovské nekropoli v kostele sv. Jakuba Většího. E.T.
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TJ Slavoj Obecnice A, 4. třída sk. E

Poslední výsledky:
TJ Slavoj Obecnice – Vltavan Hříměždice 6:0
(branky domácí: Matějka 4x, Hejnic 2x)
TJ Slavoj Obecnice – SK Přestavlky 5:2
(branky domácí: Matějka 2x, Stočes, Přibík, Locker A.)
Konečná tabulka:

Klub Z V R P Skóre Body
1. SK Klučenice 12 9 0 3 56:33 25
2. SK Přestavlky 12 8 0 4 36:21 25

DIVIZE v Obecnici

Zdravíme všechny čtenáře zpravodaje. Přestože sezona 2021/22 je již minulostí, poslední měsíc se toho u nás událo víc
než dost. Poj�me se na to podívat.

TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

V květnu jsme měli naši tradiční dopinknou. Vyhlásili jsme nejlepšího
skokana roku, kterým se pro sezonu 21/22 stal Pepa Vacura. Dále také
pekaře roku, kterým se stal již poněkolikáté Radek Srch. Radek Srch
byl také nejlepším obecnickým hráčem v sezoně 2021/22! Gratulujeme!
Pro vysvětlení se sluší říct, skokanem roku vyhlašujeme hráče(ku),
který dosáhne v sezoně největšího progresu. Pekař roku zase v průbě-
hu sezony poctivě svým soupeřům „peče housky“ ☺ tzn., že je v setu
porazí  11:5, 11:4, 11:3, 11:2, 11:1 nebo 11:0.
Nespí ani naše „manažerské oddělení“ ☺, dá se říct, že nastal hotový
třesk. V Obecnici jsme přivítali 3 posily ze Sokola Příbram. Konkrét-
ně k nám přestupují Martin Vrátný, Tonda Jaroš ml. a Pepa Sýkora.
Všem přejeme aby se jim v našich barvách dařilo. S ohledem na pří-
chod nových posil, také došlo k výměně soutěže, kterou jsme měli hrát. Sokol Lány nám přenechal své místo v divizi a
my jsme zase Lánům přenechali své místo v Krajském přeboru 1. třídy.
V SEZONĚ 2022/23 SE TEDY V OBECNICI BUDE HRÁT HISTORICKY POPRVÉ DIVIZE! TÝM VEDENÝ RADKEM
SRCHEM BUDE ČELIT např. Brandýsu n. Labem, Sadské, Neratovicím, Čáslavi a dalším.
Všem pře jeme hezké  lé to  a  v  zář í  na  v iděnou za  ze lenými  s to ly  ☺

Hrací čas  /  Rozpis utkání (27. 8. 2022)

Stará garda TJ Slavoj Obecnice pořádá 13. ročník turnaje
starých gard v malé kopané

„O Pohár starosty Obecnice“
27. 8. 2022 od 9.00 hodin na travnatém hřišti v Obecnici

INFO:   garda.obe@seznam.cz  |  www.obecnicesg.webnode.cz
Startovné: 1 000 Kč za mužstvo (občerstvení v ceně)

Počet mužstev: 4
Počet hráčů: 5+1 (max. 11 hráčů na soupisce), věková hranice od 35 let

Systém turnaje: hraje každý s každým 2x 15 min. Hraje se dle pravidel malé kopané, která obdrží
každé mužstvo po přihlášení do turnaje.

Ceny: 1. až 4. místo, nejlepší střelec a nejstarší hráč turnaje
V případě shodnosti barev dresů poskytne pořadatel rozlišovací dresy.

Upozornění :  Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v turnaji. Každý hráč hraje na své nebezpečí.

9.00 – 9.35 SLAVOJ OBECNICE – TJ ZAJEČOV
9.40 – 10.15 SOKOL DRAHLÍN – HOKEJKY OBECNICE
10.25 – 11.00 SLAVOJ OBECNICE – SOKOL DRAHLÍN

11.05 – 11.40 TJ ZAJEČOV – HOKEJKY OBECNICE
11.50 – 12.25 SLAVOJ OBECNICE – HOKEJKY OBECNICE
12.30 – 13.05 SOKOL DRAHLÍN – TJ ZAJEČOV

3. TJ Slavoj Obecnice 12 7 0 5 45:29 23
4. FC Višňová B 12 7 0 5 40:34 21
5. TJ Vltavan Hřiměždice B 12 4 0 8 27:52 12
6. TJ Sokol Dolní Hbity 12 4 0 8 22:35 11
7. Obořiště 12 3 0 9 34:56 9

POZVÁNKA
sobota 25. 6. od 17.30 hod. - tradiční fotbalové utkání
proti hercům z Prahy
sobota 16. 7. od 17.30 hod. - fotbalové utkání u příle-
žitosti Obecnické poutě proti SG Zaječov
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Náves v Obecnici... V domě č. p. 160 býval koloniál se smíšeným zbožím, a také pošta, která zde sídlila až do roku
1935 a poté se přestěhovala do objektu dnešního obecního úřadu.


