
Prázdniny kráčí brdskou krajinou, pro někoho chůzí
pomalou, pro někoho pádí skoro zběsile, někdo si ani
nevšimne, že nějaké prázdniny jsou. Počasí nás trochu
trápí, asi už se objevují klimatické změny, bu� moc svítí
sluníčko, nebo moc prší, ale hlavně je stále nedostatek
podzemní vody. Celá Evropa tím trpí, v nedávné době
bylo takové sucho, že stačilo málo a začal řádit oheň
v Českosaském Švýcarsku. Obdiv patří všem hasičům
a dalším lidem, kteří se účastnili hašení. Kluci z našeho
hasičského sboru by mohli vyprávět, jaká je to obtížná
práce, kterou mnohokrát zažili při hašení u nás v Br-
dech. Sucho a slunce působí i na naše hlavičky, u mě
působí hlavně na zapomínání, což je mojí speciální disci-
plínou. Potřeboval jsem na zahradě podepřít větve jablo-
ní a na podpěry jsem chtěl přitlouct krátká prkénka.
Odebral jsem se do sklepa do dílny pro hřebíky. Na pon-
ku ležel metr, strčil jsem jej do kapsy a vrátil se na za-
hradu. Tam jsem přemýšlel, co jdu měřit. Co vám budu
povídat, hřebíky jsem přinesl až na třetí pokus. Minulý
týden jsme se jeli vykoupat do Rezervace. V zatáčce
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VOLBY
do zastupitelstev obcí 2022

se konaj í

v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hod.
 a v sobotu 24. září od 8.00 do 14.00 hod.

v Obecnici ve Spolkovém domě
a v Oseči v prostorách bývalé prodejny.

rachot a já se poroučel k zemi. Někdo zapomněl zasu-
nout opěrku u kola. Díky osudu jen modřina na noze.
A to bych mohl povídat dál, ale možná jste také skvělí
v disciplíně zapomínání. Začal jsem prázdninami, u nás
je střídavě tráví vnoučata, naše radost. Problémem je
pro ně vymýšlení zajímavého programu. Vzali jsme
je na Zvíkov, kde náš kamarád sokolník Pavel předváděl
svoje dravce. Je to lidový vypravěč, který dokáže lidi
dost pobláznit. Jednou vyprávěl na Rábí o Žižkovi, že to
byl také sokolník, a že oko mu nezasáhl šíp, ale drápem
ho zranila jeho mladá jestřábice. Posluchači Pavlovi
říkali, že o tom se nikde v literatuře nepíše. „No jo to víte,
byl to náš hrdina a takové věci se o hrdinech nepíší“.
Myslím, že ještě dnes tu informaci lidi hledají v historic-
kých dokumentech. Hrdinného bojovníka Žižku si čas-
to berou za vzor naše robátka. Klečíte takhle u záhonu
a ozve se husitský řev „na Bohoušéé“ a zezadu vás š	ou-
chá dřevěnými meči banda bojovníků, kteří si mezi
sebou říkají „dem do boje chlapi“.  A prázdniny kráčí
brdskou krajinou… a	 žijí prázdniny, hurá! bs
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ZLATÁ SVATBA
Jiří a Miroslava
Rudovských

oslaví 25. srpna 2022
50 let společného života.

Krásné výročí přejeme, ať i další léta jsou plná lásky,
pohody a rodinného štěstí...

Blahopřejeme.

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

V této rubrice budou
uveřejňovány jména jubilantů

(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).

Obecní úřad Obecnice

Fabiánovo brdské odpoledne

areál lesního divadla na Skalce  |  sobota 3. září 2022  |  14.00–17.00 hodin

Zábavně naučné odpoledne pro dospělé i děti věnované vládci Brd, lesnímu duchu Fabiánovi. Milovníci regionální

historie se seznámí s bohatými prameny k tématu a podívají se pod ruce výrobci šiškových fořtů. Děti i dospělé pobaví

interaktivní stezka se stanovišti inspirovanými Fabiánovým příběhem. Vrcholem programu bude divadelní představe-

ní Březnického a rožmitálského divadelního spolku „Fabián, brdských lesů pán,“ autorské hry Miloslava Pešty.

Žízeň zažene pivo Fabián z hostomického pivovaru, chu�ové pohárky polaská káva z Brdské pražírny

ve Věšíně ve variacích Fabián nebo Medulína.

15.00–16.00 hod. Fabián, brdských lesů pán (divadelní hra BRDS)

14.00–17.00 hod. V hlavní roli Fabián – historie brdského lesního ducha v kostce

Jak se dělá Fabián – ukázka výroby figurek myslivců ze smrkových šišek

Fabiánovy kousky nás nezaskočí – naučná stezka v okolí divadla s interaktivními stanovišti

na téma Fabián (Fabiánova zahrada, Fabiánovy meteovousy, Fabiána poznám na první pohled,

Fabián se zlobí, Fabiánova trefa a chybět nebude ani Fabiánův fotokoutek)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, a tak vám
přináším zprávičky z hasičárny. Ještě před začátkem
prázdnin, konkrétně 16. 6. jste mohli potkat naši Tatru
v obci. Opět jsme řešili ucpanou kanalizaci, a to konkrétně
u přepadové jámy u Němčáků. Tentokrát to dalo celkem
zabrat. Když to nešlo jedním směrem, zkoušeli jsme to
i proti. Zde se nám to trochu podařilo zprovoznit, ale stále
to nebylo ono. Neustálým přeskakováním z kanálu nad
a pod se podařilo kanalizaci zprovoznit. A co naši kanali-
zaci ucpalo? No, jak jinak než tuky společně s papíry a ji-
ným materiálem. Prosíme tedy, a	 lidé nesplachují do zá-
chodu vše, co se jim nehodí!

V sobotu 18. 6. jsme měli o dost příjemnější akci. A tou
bylo posezení s našimi mladými hasiči a jejich rodiči u naší
hasičské zbrojnice. My jsme pro všechny přichystali občer-
stvení, takže bylo co pít i jíst, a další odpolední program
byl už na naší mládeži. Svým rodičům prezentovali, co se
za uplynulý rok naučili. Myslím si, že akce se opět náram-
ně povedla. Naši mladí vše ukázali a my jsme mohli se vše-
mi rodiči, co přišli, zhodnotit uplynulý rok a hlavně jim
přednést naše plány. Jsme rádi, že našim mladým se u nás
líbí a doufáme, že všichni nám zachovají přízeň.

Jak všichni určitě víte, tak s naší mládeží týden co týden
trénujeme u hasičské zbrojnice. A tak jsme s nimi 25. 6.
mohli vyrazit na soutěž. Jednalo se o první kolo dětské
příbramské hasičské ligy, která je tříkolová. Prvního kola
jsme se účastnili v Březnici. Pro naše mladé to byla první
velká akce, protože celkem v každé kategorii bylo více
družstev. No a jak jsme dopadli? Jak naši mladí, tak starší
„utrhli“ sedmé místo. Takže jsme se umístili na bodova-
ných pozicích, což je opravdu úspěch. Bylo na dětech vidět,
jak je závody nutí přemýšlet, co by se dalo ještě zlepšit.
My víme, že máme určité reservy. Všem zúčastněným patří
velké uznání a těšíme se na další soutěž.

mohlo způsobit komplikace. Již dnes se těšíme, co nám
ochotníci zahrají příští rok.

Dětské tréninky probíhají i o prázdninách. Vzhledem
k probíhajícím různým táborům nás sice chodí méně, zato
si hezky zatrénujeme. A trénink potřebujeme, protože le-
tos nás ještě soutěže čekají. Hlavní hřeb bude Memoriál
Jirky Viktory, který se bude konat 20. 8. u nás v Obec-
nici na fotbalovém hřišti.

V první polovině prázdnin jsme vyhověli naší mládeži. Již
na jaře měli přání, aby mohli spát na hasičské zbrojnici.
My jsme tuto akci nazvali „Floriániva noc“. Celou akci
jsme pojali s opakováním. Více se dozvíte v rubrice MH.

Další týden, tj. 23. 7. se na příbramsku jelo Rally Pří-
bram. Jak už nějaký čas bývá zvykem, tak jsme zabezpečo-
vali požárně servis a tankovací zónu. A v čem to vlastně
spočívá? Po příjezdu jsme si v klidu prošli servisní zónu,
zda se tam požárně něco neporušuje. Po dojezdu závodníků
jsme měli chvíli klid. Po příjezdu z trati auta ale stojí na
louce, tak se musí kontrolovat, aby náhodou od výfuku
louka nechytla. Po čase, který mají na servis auta vjíždějí
do tankovací zóny, kde se hlídá aby náhodou auto nezačalo
hořet. Naštěstí se nic zásadního nestalo. Po odjezdu aut na
druhou část rally my zůstáváme, protože po vyhlášení auta
najíždějí od ohraničeného prostoru, kde musejí určitou
dobu setrvat, aby se mohli případně podávat protesty. Jsme
rádi, že celá akce se obešla bez komplikací.

V období od 1. 8. do 5. 8. jste nás mohli potkat v lesním
divadle Skalka. Jelikož tam hráli ochotníci z Obecnice,
my jsme jim tam dělali požární dozor. Naštěstí z hlediska
požárního jsme nemuseli zasahovat. Jediné co jsme tam
dvakrát řešili, byla likvidace bodavého hmyzu, který nepří-
jemně létal do dutiny v hledišti. Jsme rádi, že téměř na
všechny představení vyšlo i počasí, snad jen při posledním
trochu sprchlo... Jsem velice rád, že i kuřáci převážně kou-
řili v okolí kiosku a ne přímo v lesním porostu, což by

Poslední červencová
sobota patřila osla-
vám založení Vrtule
Láz. My jsme byli po-
žádáni, zda by jsme
jim tam neudělali
pěnu pro děti. To sa-
mozřejmě nebyl pro-
blém. Děti se v pěně
hezky vyřídily. Po na-
stříkání pěny jsme vy-
táhli hadici, kdo z dětí
chtěl, mohl si zastří-
kat. A to děti také ve-
lice bavilo.

Přeji všem krásný zbytek prázdnin.
Petr Zima

jednatel SDH
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MLADÝ HASIČ

BRDŠTÍ TETŘEVI

Ani o prázdninách s mladými hasiči nezahálíme. Každé
pondělí probíhají tréninky, abychom se stále zdokonalovali.

Na žádost našich malých hasičů, letos 15. 7. jsme poprvé
uspořádali „Floriánovu noc“. Jak tato akce probíhala?

Sešli jsme se v 16 hodin na hasičské zbrojnici. Po krát-
kém úvodu jsme vyrazili na poznávací procházku po míst-
ním CHKO a okolí. Po téměř tří hodinové procházce jsme
si dali zaslouženou večeři v podobě opékaných špekáčků
a osvěžující limonády. Po večeři proběhla dětská venkovní
disco. Večerní program završilo promítání filmu Hasiči.
Po probuzení jsme si dali výbornou snídani. Po chvilce
relaxace a zhodnocení akce, byla na řadě volná zábava
v režii dětí. Největší radost měly z aktivace požárního po-
plachu jednotky. Zkoušely, za jak dlouho jsou tzv. připra-
veni k výjezdu. Konec akce byl 16. 7. v 11 hodin. Za všech-
ny zúčastněné děti se akce vydařila a přejí si jí co nejdříve
zopakovat.

Dále pilně trénujeme na naší domácí soutěž, která bude
20. 8. 2022 od 10 hodin na fotbalovém hřišti u Rezervace
Obecnice. Určitě se přij�te podívat na to, co už děti umí.
Rádi vás všechny uvidíme.

Hezký zbytek prázdnin
Trenéři SDH Obecnice

V divadle „Na Skalce“ od 1. 7. do 5. 7. 2022 sehrál divadelní soubor Skalka

hru A. Koenigsmarka „Kdo mluví s koněm aneb Sanatorium Skalka“
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Krásné letní počasí nám umožnilo poslední měsíc v mateř-
ské škole trávit s dětmi co nejvíce v přírodě. Veškeré hry
a aktivity jsme se snažili s dětmi plnit bu� v lese, na louce
či na školní zahradě nebo procházkami po okolí. Děti si
maximálně užívaly přírody, na loukách se učily poznávat
a pojmenovávat luční květy, hmyz a ptáky, v lese stavěly
domečky pro skřítky, učily se házet šiškou na cíl, zdoláva-
ly přírodní překážky a učily se udržet rovnováhu chůzí
po kládě.

Nástup do první třídy základní školy je vždy pro děti vel-
kým životním přelomem, a proto se v úterý 14. 6. 2022
v odpoledních hodinách na školní zahradě společně s rodi-
či uskutečnilo slavnostní rozloučení předškolních
dětí s mateřskou školou. Děti si společně se svými paní
učitelkami připravily taneční vystoupení, básničky a pís-
ničky. V závěru vystoupení proběhlo šerpování dětí s pře-
dáním upomínkových dárků s přáním hodně úspěchů, jed-
niček a nových kamarádů v první třídě základní školy.
Slavnost byla ukončena občerstvením, které pro děti při-
pravili rodiče společně s paní učitelkami.

V pátek 17. 6. 2022 byly děti z mateřské školy na výletě
v ZOO Plzeň. Tentokrát nám počasí přálo, svítilo krásně
sluníčko a děti si se zájmem prohlížely lvy, bílé vlky, různé
druhy ptáků, medvědy, klokany a mnoho dalších zvířátek.
Výlet se nám vydařil a všem se líbil.

(pokračování na str. 6)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

(dokončení ze str. 5)

Na výletě v ZOO Plzeň.

Současně na tento den, v odpoledních hodinách na školní
zahradě, byla společně s Masarykovou základní školou při-
pravena pro veřejnost a rodiče „Zahradní slavnost“,
na kterou si každá třída základní školy připravila vystou-
pení. I děti z mateřské školy na této slavnosti předvedly
svoje taneční vystoupení, pásmo písniček a básniček.
Na závěr slavnosti připravili rodiče pro všechny přítomné
a děti občerstvení.

Ve středu 29. 6. 2022 naši mateřskou školu navštívila
zástupkyně MZŠ a MŠ Obecnice paní Nováková, která spo-
lečně s paní učitelkou Brožkovou předala diplomy a slad-
kou odměnu z vyhlášené výtvarné soutěže, která probíha-
la v období od jara do začátku léta, popřála dětem krásné
prázdniny, plná sluníčka a pohody.

Mateřská škola je uzavřena od 4. 7. do 26. 8. 2022.

Pro nejmenší děti je nástup do ma-
teřské školy vždy velkým životním
přelomem, a proto si paní učitelky
ze třídy „Berušek“ od středy 24. 8.
2022 připravily pro tyto děti a je-
jich rodiče adaptační týden.
Adaptační program není povinný,
je určen k seznámení s novým pro-
středím a kolektivem mateřské školy. Na každý den je pro
děti připraven program plný her a zábavy v časovém roz-
mezí od 9 do 11 hodin. Na všechny se moc těšíme a dou-
fáme, že tento nový krok do neznáma děti lépe zvládnou
díky adaptačnímu týdnu za pomoci učitelek a rodičů.
Aby měly děti dostatek času na zvykání v novém prostředí,
budeme v adaptačním období pokračovat dále v průběhu
nového školního roku, a to minimálně 6 týdnů. V této době
si musí malý človíček zvyknout na spousty změn, aby mohl
poprvé v životě zůstat delší dobu sám bez rodičů. Rodiče
mají možnost si své děti vyzvedávat ze školky mezi 9.30 –
10.00 hodin. Čas potřebný k adaptaci závisí především na
věku i psychickém vývoji dítěte. Rodiče také nesmí podce-
nit přístup k nově vzniklé situaci, měli by být nápomocni
svému dítěti. Je třeba dítě získat, zaujmout, upoutat,
správně motivovat, a tím mu tak usnadnit novou situaci,
aby se do školky těšilo a nebálo se změn. Věříme, že právě
tento adaptační týden usnadní nejen dětem, ale i rodičům
vstup do školky, aby ho zvládly bez větších problémů a vel-
kých slziček.

Mateřská škola je opět otevřená od 29. 8. 2022.

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Během druhého pololetí školního roku 2021/2022 se naše škola
zapojila do programu Národního plánu obnovy. Investice reagova-
la na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neú-
spěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve ško-
lách během pandemie covid-19. Finančním zdrojem pro realizaci
doučování byly prostředky z fondu Evropské unie – Next Genera-
tion EU.

Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji
jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k pre-
zenční výuce.

Nejprve byli vytipováni žáci II. – IX. ročníku, kteří byli nějakým
způsobem během distanční výuky znevýhodněni, v jejich vzdělává-
ní byl zaznamenán pokles ve výsledcích nebo pro ně byl návrat do
prezenční výuky složitý. Se souhlasem rodičů pak tito žáci dochá-
zeli 1x až 2x týdně na doučování zaměřené na konkrétní problema-
tiku. Součástí těchto podpůrných hodin bylo také stmelování ko-
lektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky.

Mgr. Miloslava Kotápišová

Nevíte, kam po základní škole?
Přij�te na Veletrh středních škol.
Veletrh středních škol je akcí určenou přede-
vším pro žáky osmých a devátých tříd základní
školy, ale také pro jejich rodiče a pedagogy.
Zájemci se mohou tímto způsobem seznámit
s nabídkou studijních oborů ze širšího regionu
a zároveň získat informace o možném pracov-
ním uplatnění.

Veletrh středních škol proběhne v pondělí
19. září 2022 v čase od 9.00 do 17.00 hodin.
V příbramském Estrádním sále (Kulturní dům,
Legionářů 400, Příbram) budou přítomni zástupci
více než 20 středních škol a představí svoji nabíd-
ku studijních oborů. Dopolední čas je vyhrazen
pro základní školy a jejich žáky, odpoledne pro
širokou veřejnost.

Přednášky konané v dopoledních hodinách v rámci
Veletrhu středních škol:
Volba povolání a střední školy pro žáky vycházející
ze ZŠ
Kariérové poradenství aneb Střední školou to nekončí
Stručný průvodce přijímacím řízením na střední školy
Komplexní řešení pro výběr školy z pohledu školního
psychologa
Vs tup  je  zdarma.

Veletrh pořádají Místní akční skupina Podbrdsko,
město Příbram a Místní akční skupina Brdy. Případné
dotazy směřujte na e-mail: mappribram@gmail.com.

Za pořadatele, Jana Filinová
Místní akční skupina Podbrdsko

www.mappribram.cz
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Vesele bude řinčeti kosa,
je-li v srpnu hodně rosa.
Je to k nevíře, ale prázdniny jsou za svou polovinou. Vypa-
dá to, že se nezadržitelně blíží začátek školního roku. Jak
to jen mohlo takto utéct? Nezbývá než si doužít poslední
prázdninové dny a těšit se na nové akce, které nás čekají.
Poj�te si zatím přečíst, co zajímavého se dělo ještě v červ-
nu nebo jak jsme s dětmi trávili léto v knihovně. V září nás
toho bude čekat hodně. Nejen děti, ale i nás rodiče. Někte-
ré děti se chystají poprvé do školy a budou potřebovat pod-
poru a čas se se vším seznámit. Tímto všem prvňáčkům
přeji š	astný a radostný vstup do nové životní etapy
a ostatním dětem přeji sílu na zvládnutí dalšího školního
roku. Nesmím zapomenout i na rodiče, kterým přeji pevné
nervíky a trpělivost. Knihovna je tu samozřejmě pro vás
a budu ráda, když do ní od září opět zavítáte.
Včas se dozvíte vše o kroužku Všeználek, který bude opět
otevřen pro děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ. I o dalších akcích,
konaných knihovnou. Sledujte webové stránky a FB a nic
vám neuteče. Těším na brzkou shledanou.

Co se dělo a právě děje?

Červnová přednáška spojená s poslechovým

koncertem „Krása zvuku tibetských mís“

Poslední přednáška minulého školního roku byla malinko
netradiční. V pátek 17. června od 18 hod. proběhla před-
náška o tibetských zpívajících mísách, jejich historii, dru-
zích i jejich působení na lidský organismus. Mohli jsme si
užít zvuk alikvótních tónů, vyrelaxovat se a odpočinout si.

Milá paní Lada nám představila nejen mísy, ale také další
hudební nástroje – deštnou hůl, ocean drum, rotující vlnu,
kikongi aj. Nalákala nás na masáž tibetskými mísami
a celkově nás naladila na prázdninový, odpočinkový režim.
Pro velký zájem se tato akce bude určitě brzy opakovat.

Divadélko pro děti

Těsně před prázdninami k nám poprvé zavítal divadelní
soubor „Zalezlíci“ se svým představením – Není Myška,
jako Miška. Pohádka o neposedné princezně Mišce, která
hledala ženicha, se dětem nejspíše moc líbila, protože po-
tlesk byl hlasitý. Děti se očividně bavily, posu�te sami.
Dětské divadélko by se mohlo stát naší novou tradicí nejen
na konci školního roku, co myslíte, děti? ☺

Pasování prvňáčků na čtenáře

I tento konec školního roku byl v knihovně slavnostně
zakončen pasováním dětí z 1. třídy na čtenáře. Každý prv-
ňáček přečetl malý odstavec a mohl nám ukázat, jak dobře

(pokračování na str. 9)
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se naučil číst. Mohu s klidem říci, že každý prvňáček se
s tím popasoval výborně. Všem byla rozdána šerpa na pa-
mátku a kniha s věnováním. Těším se moji malí čtenáři,
že se budeme v knihovně často vídat... ☺

Pasování prvňáčků na čtenáře

(dokončení ze str. 8)

Léto v knihovně

Léto v knihovně probíhá i nadále, ale už te� můžete ochut-
nat něco z našich chvil, které jsou vždy zábavné, veselé
a hlavně společné. Společný čas, který jsme v knihovně
strávili utekl jako voda a doufám, že se všem líbil, stejně
jako mně. Nejenže se vyrábělo, malovalo, tvořilo, ale také
jsme zahráli spoustu her, deskových i sportovních. Chodili
do lesa a na vycházky. Chodili jsme na koupaliště, hřiště
i na místní výtečnou zmrzlinu. Zkrátka prázdninám jsme
dali, co proto! ☺

(pokračování na str. 10)

Dětské kino v první prázdninový den

V pátek 1. července přesně na první prázdninový den
se uskutečnilo dětské letní kino. Bohužel kvůli dešti bylo
v knihovně a ne venku, jak jsem plánovala. Ale i tak jsme
si to náramně užili! Popcornu bylo dostatek, a takto to má
ve správném kině být.
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Tablo

Léto v knihovně

(dokončení ze str. 9)

(pokračování na str. 11)
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(dokončení ze str. 10) Středeční posezení místních seniorek

Pravidelné posezení v knihovně probíhá i přes prázdniny.
Jen v době mé dovolené je zrušeno. Přeci bych nemohla mé
věrné dámy nechat na holičkách. Středa patří popovídání
a výměně knih mých pilných čtenářek. „Babinec“ se koná
každou středu od 13.30 do 15.30 hod. Jste srdečně zváni!

Co nás čeká...
Rozlučka s prázdninami

Tradiční rozloučení s prázdninami proběhne výjimečně až
v pátek 9. září od 14 hod. na fotbalovém hřišti. Pro děti
budou připraveny soutěže, odměny, hasičská pěna a na závěr
buřtíkové hody. S sebou rychlé nožky a veselou náladu.

Přednáška na září – O bylinkách
s Jarmilou Mandžukovou
Již podruhé nás navštíví spisovatelka paní Jarmila Man-
džuková. Budeme si opět povídat o působení bylin na lid-
ský organismus a vyzdvihneme ty, které nám v období pod-
zimního nečasu mohou prospívat. Termín přednášky je
29. září od 17 hodin v knihovně.

Brdský výlet

Po zdárném výletu do Bechyně, nás čeká ještě podzimní
kolo. Tentokrát se vydáme do Brd. Termín výletu je čtvr-
tek 6. října od 8 hodin. Kdo by věděl již te�, že by se rád
zúčastnil, může se mi ozvat na číslo 734 371 111 nebo se za
mnou zastavit do knihovny. Míst je opět omezená kapaci-
ta. Doprava je hrazena. Místa, která bychom navštívili
upřesním v zářijovém zpravodaji. Vše by bylo s komento-
vaným doprovodem. Předběžné návrhy jsou Padr	ské ryb-
níky, Atom muzeum v Míšově a okolí Rožmitálu.

Podzimní burza dětského oblečení

Máte doma dětské podzimní - zimní oblečení, které už vaše
dítko neunosí? Tak přineste tyto dětské věci (oblečení
a obuv) do knihovny na prodej. Třeba by se jiným mamin-
kám mohlo hodit. Všechny věci, které mám převzít, prosím
označit! Malým štítkem s cenou a jménem prodávajícího
nebo nějakou osobní značkou. Kdo by neměl štítky nebo
nevěděl jak na to, můžeme společně v knihovně. Při vracení
věcí po burze si ulehčíme hodně práce. ☺ Prosím jen věci
zachovalé, takové, které byste sami ještě nosili. Termín pro
přinášení a konání burzy je od 19. září do 28. listopadu.

Jóga

Milé jogínky, do konce prázdnin už jóga bohužel nebude.
V případě změny se vám včas ozvu na skupinku. Od 6. září
začínáme již pravidelně každé úterý na faře v 18.30 hod.
Kdo by se chtěl přidal do jógové skupinky na WhatsApp,
nech	 napíše na číslo 722 724 881. Těším se na vás v září.
Vaše V.H.

Šarlota Pokorná
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Pomalu jsem stoupal starou úvozovou cestou z údolí říč-
ky Výrovky přes svažitou louku k výrazné rulové skalce,
opředené mnohými pověstmi, které se dodnes říká Lechův
kámen. Jedna z nich říká, že už je tomu dávno, co se pod
horou Říp loučili dva bratři – Čech a Lech. Vojvoda Lech si
umínil postoupit se svojí čeledí dále k východu slunce.
Nerad se s ním jeho bratr Čech loučil, a proto ho prosil,
aby daleko od nich neodcházel a byl tak svému rodu nápo-
mocen, kdyby nějaké nebezpečí od nepřátel hrozilo.
A tu k nim Lech promluvil: „Ó moji milí bratři a synové
i muži země české! Nezapomenu nikdy, že jsem z vašeho
plemene. Proto nechci od vás odejíti tak daleko, abyste
nevěděli vy o mně a já o vás. Dám vám znamení, abyste
věděli, v kterých končinách zarazíme. Třetího dne po na-
šem odchodu vystupte na Říp, ještě nežli denice vyjde.
Já té chvíle zapálím v lese veliký oheň, a kde uzříte blesk
ohně a dýmu kouření, tam znejte mé osazení.“ Když pak
stanoveného dne vystoupila družina vojvody Čecha na te-
meno Řípu a dokola se rozhlíželi, spatřili na straně slunce
východu rudou záplavu po nebi rozlitou. Jak se rozednilo,
viděli černavé mraky pod zářícím nebem, to dým nesmírné-
ho ohně, jejž vojvoda s čeledí svou zapálil. V těch místech
také Lech zůstal a hned počal hrad stavěti, jejž velikými
valy obehnal a od toho kouření prý ho Kúřim nazvali. Tak-
to zachytil vznik města Kouřimi ve svých Starých pověs-
tech českých spisovatel Alois Jirásek, bohužel jde o pouho-
pouhou fikci – ale velmi poetickou. Nedaleko od skalky,
u které jsem stál a vychutnával si pohled na siluetu města
s jeho charakteristickými věžemi, se vypíná pahorek, osíd-
lený již v dobách pravěku. Na tomto návrší, dnes zvaném
Stará Kouřim, se v průběhu 7. století usídlil slovanský rod
Zličanů. Postupem času zde bylo zbudováno významem
i rozlohou nemalé, důmyslně opevněné hradiště s obytný-
mi a kultovními stavbami. Po požáru na přelomu 9. a 10.
století následovala jeho velkolepá přestavba, při níž byla
plocha hradiště rozšířena do rozlohy dosahující 44 ha.
Období rozkvětu Staré Kouřimi skončilo v 1. třetině
10. století po dobytí pražským knížetem Boleslavem I. z dy-
nastie Přemyslovců. Pražany vydrancované a vypálené
hradiště, jehož zánik se uvádí k roku 936, bylo ponecháno
svému osudu a nebylo již znova osídleno. Dnes je jedinou
stavbou na tomto hradišti barokní kaplička sv. Víta z roku
1724, stojící mezi stromy na zbytku valu, ze kterého se
otevírá skvělý výhled do širokého kraje. Od této drobné
sakrální stavby jsem pokračoval dále po značené cestě
k Libušinu jezírku, dnes vyschlému, které však v době exis-
tence hradiště plnilo důležitou funkci zdroje vody. Pahorek
s někdejším slovanským hradištěm jsem nechal za zády
a vydal jsem se na protější stranu říčky Výrovky, kde se
rozkládalo přemyslovské hradiště u sv. Jiří, založené kolem
roku 1000. To až do poloviny 13. století plnilo funkci hlav-
ního správního centra historického Kouřimska. Roku
1223 bylo sídlo v rámci dynastických sporů dobyto českým
králem Přemyslem Otakarem I. a kolem roku 1250 nahra-
zeno nově založeným královský městem. Existence středo-
věkého města, které převzalo funkce staršího hradiště, je
poprvé doložena k roku 1261 v královské listině Přemysla
Otakara II. Středobodem města je náměstí, které se se svo-
jí rozlohou téměř 13 000 m2 řadí k největším náměstím čes-
kých středověkých měst. Historické náměstí zdobí nevšed-

Kouřim - kostel sv. Stěpána se zvonicí.

Tak trochu zapomenuté královské město

ní pozoruhodnost – památník astronomického středu
Evropy. Tento žulový pomník s drátěnou zeměkoulí z roku
2010 má upozornit na to, že se v poli asi 1,5 km od města
směrem na obec Svojšice nachází astronomický střed
Evropy, tzn. průsečík 50. rovnoběžky s.š. a 15. poledníku
v.d. Jižní stranu náměstí zdobí budova Staré radnice ze
14. století, ve které dnes sídlí Muzeum Kouřimska. Její
dnešní podobu určila přestavba z let 1849–1850. V blízkos-
ti radnice, na Ptačím rynku, nelze přehlédnout monumen-
tální kostel sv. Štěpána, raně gotický městský chrám,
založený krátce po vzniku samotného města. V jeho pro-
storách se nachází krypta sv. Kateřiny s unikátní hvězdi-
covou klenbou a gotickými nástěnnými malbami z počátku
15. století. Interiér kostela je vybaven pseudogotickým mo-
biliářem z doby puristické restaurace po roce 1900, který
doplňuje několik starších, vesměs barokních uměleckých
děl. V těsném sousedství kostela stojí zvonice, pozdně go-
tická věž z roku 1525, do dnešní podoby přestavěná roku
1890 architektem Josefem Mockerem.  Ve zvonici se nachá-
zejí dva raně barokní zvony z roku 1671, zavěšené na kuri-
ózním principu tzv. vysokého točení (zvony jsou otočeny
srdcem vzhůru). Při procházce městem jsem si nemohl ne-
všimnout městského opevnění, rozsáhlého fortifikačního
komplexu, budovaného od založení města do doby kolem
roku 1500, které náleží k nejlépe zachovalým památkám
svého druhu ve střední Evropě. Opevnění se skládá ze dvou
pásů hradebních zdí s devatenácti baštami, parkánu, mo-
hutného příkopu a valu. Po obvodu historického jádra měs-
ta obíhá v délce více než 1 250 m. Pás hradeb byl doplněn
pěti městskými branami, z nichž čtyři byly ve 2. třetině
19. století zbořeny. Ze všech těchto bran se dochovala pou-
ze severní věž zvaná Pražská brána, která byla nejdůleži-
tějším vjezdem do hrazené Kouřimi, nebo	 tudy přicházela
zemská stezka od hlavního města. Prošel jsem touto dvou-
patrovou věží, vystavěnou někdy okolo roku 1275, symbo-
licky jsem se rozloučil s tímto neprávem zapomenutým his-
torickým městečkem, ležícím stranou všech významnějších
cest, a pomalu jsem vykročil k mé poslední zastávce – kouři-
mskému muzeu lidových staveb. Ale o tom až někdy příště.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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HISTORIE PODBRDSKÉHO KRAJE | HISTORIE ZLOČINU A TRESTU

V další části povídání o historii Příbramska a Dobříšska
zabrousíme do oblasti zločinu a trestu. Soudnictví v Čes-
kém království (1085) bylo uskutečňováno na dvoře pa-
novníka, ten k řešení větších problémů svolával sjezd cír-
kevních a světských šlechticů. Ve 13. století se soudnictví
osamostatnilo, protože byl ustanoven Zemský soud. Jan
Lucemburský předává své hrdelně-právní pravomoci roku
1337 na královská města, kde je hlavním představitelem
hrdelního práva městská rada. Tvořil ji purkmistr a kon-
šelé (12 osob), důležitou byla funkce rychtáře, který ohle-
dával místa zločinů, vyhledával zločince, které případně
uvěznil a odpovídal za žalářování a ostrahu. Dalšími velmi
důležitými postavami byli kati, mistři ostrého meče, po-
pravčí. Ti podléhali městskému rychtáři. Kati a jejich ro-
diny museli žít za městskými hradbami nebo v zapadlých
ulicích v domech, kterým se říkalo katovny. I když v rámci
své profese plnili rozsudky vydávané městskou radou, je-
jich sociální a společenský statut byl velmi nízký. Kat byl
placen z městské pokladny, mzda nebývala vysoká, proto
dostávali finanční odměny za jednotlivé úkony, jako muče-
ní, popravování, výslechy a jiné.

Ve středověké Evropě se používaly jako důkazní pro-
středky nejčastěji tzv. ordály (ordálie) vody a železa. U or-
dálu vody byl obviněný svázán do kozelce a vhozen do vody.
Když se potopil a neutopil, obviněný mluvil pravdu, proto-
že ho voda přijala, byl považován za nevinného. Dále byla
uplatňována metoda žhavého železa, jímž byl člověk popá-
len. Pokud se rána hojila, dotyčný mluvil pravdu, když se
nehojila, lhal a byl potrestán. Příbramský arcibiskup
Arnošt z Pardubic, byl ten, který císaře Karla IV. přiměl
k tomu, aby nesmyslné právo německé, ordálie, zrušil.
Moudrý panovník byl Arnoštem přesvědčen, že užitím ohně
a vody nemůže být prokázána vina či nevina podezřelých
osob. … Arnoštův životopisec Vilém, děkan kapituly vyše-
hradské o Arnoštovi z Pardubic sděluje, jak káral již před
J. Husem nehodné služebníky páně: „Za onoho času dbalo
kněžstvo bohužel pramálo zákona i hovělo náruživostem
těla, jelikož nedostávalo se přísnosti. Někteří chodili do
hospod a hráli v kostky s pijáky, jiní žili v konkubinátě
(soužití muže a ženy bez sňatku) a nenosíce ani tonsury
(vystřihaný kruh vlasů) káleli se v ošklivé hanebnosti.
Prostopášnost tato pod vládou jeho vymizela úplně.“

 Pokud se jedná o trestech uplatňovaných ve středověku
byl nejvíce využíván trest smrti nebo trest zmrzačením (lá-
mání kolem, natahování na skřipec, apod.). Prý mírnější

formou bylo například stětí či oběšení, mezi ty tresty přís-
nější lze zařadit zahrabání zaživa, či upálení nebo rozčtvr-
cení. Popravy byly katem vykonávány na popravištích,
umístěné většinou za městem na kopci nebo rozcestí.

Ladislav Malý ve své knize uvádí, že například za vlády
Vladislava II, šlechta přivlastňovala si mnohá práva, či
spíše bezpráví vůči městům, a co nešlo po dobrém, zmáhá-
no bylo násilím. Po příkladě šlechty i mezi lidem se ujalo
vyřizování životní násilím, a tak mnozí, aby byli lehce živi,
věnovali se výnosnému řemeslu lupičskému. Na Příbram-
sku v té době působili také lupiči, kteří ohrožovali celý kraj
a přepadávali cestující, což se dozvídáme z dopisu Zdeňka
Lva z Rožmitálu, psaného v roce 1514 Bechyňovi z Lažan.

Soudní pře mezi lidmi urozenými bývaly rozhodovány
u Zemského soudu, kterému předsedal král nebo v jeho ne-
přítomnosti vyšší purkrabí a soudní jednání vedl zemský
sudí. Soud dále tvořilo několik nejvyšších zemských úřed-
níků a 12 pánů a 8 rytířů. V 16. a 17. století byla zločin-
nost velmi rozšířená, zvláště po třicetileté válce. Ježto Pří-
bram měla bezpečné vězení v horní a dolní šatlavě na Staré
rychtě, byli sem přiváděni delikventi ze všech sousedních
panství a měst, začež musely býti vyrovnány „alimenty“
(6 krejcarů za osobu denně). V Příbrami byla dvě popraviš-
tě zv. „Na stínadlech“ za hřbitovem (U hvězdičky) a za ži-
dovským hřbitovem „Na vysoké spravedlnosti“.  Dobříš
měla také hrdelní právo a popravy se konaly na místě zva-
ném „Na kole“. Popraviště bylo i v Kníně. V okolí Knína
působila tlupa (rota) jedenáctičlenná, která se stýkala
i s jinými skupinami (cechy) lupičů. V jednom z přiznání
se praví: „Když jeli z Knína Berúnští, byl jsem při tom, když
jsme jim brali sukna, kolce (?), prkošiny (? Nepodařilo se
mi význam dohledat) a koření. Vo to sme se všichni dělili“.
Kromě lupičů z okolí Knína jsou v XVI. století známí i jiní,
jako ku příkladu Řezníček Matúš z Milína a Holý Klíma z
Dolních Hbit.

Za menší přečiny, například porušení šestého přikázání
(nesesmilníš), byly dávány dívkám tresty zametání a úklid
města. Při poutích, pokud byli chyceni kapsáři, dostali
napráskáno (30 ran) a na provaze byli odvedeni z města.
Bývaly to scény strašné, jež krevní písařové v černých kni-
hách (smolných) při výslechu zapisovali, a kdy mučení
někdy se přiznávali jen aby mučení své smrtí zkrátili.

Povídáním o zločinu a trestu jsme jen malinko nahlédli
do tohoto tématu, který možná někoho zaujme a vyhledá
si další informace v knihovnách nebo na internetu. bs

UZÁVĚRKA zářijového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE bude v pondělí 12. září 2022
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LÉKAŘ A VY • Ne každá „migréna“ je migréna

Přes milion lidí v Česku trpí migrénami a u řady
z nich jsou nejsilnější právě te� v létě, kdy se je- 

 

jich spouštěčem stává počasí. Kdo je nezažil, nepochopí,
jakým martyriem mohou pacienti procházet. Dvě třetiny
mívají jeden až čtyři záchvaty za měsíc s lehkým průbě-
hem, na který postačí běžná analgetika. Ale třetina jich
mívá více než pět a s těžkým průběhem, který je územní
klidně i na několik dnů. Jde o silnou pulzující bolest ob-
vykle na jedné polovině hlavy, nejvíce v oblasti spánku,
oka nebo čela, která trvá 4–72 hodin. Někdy bývají před
záchvatem předzvěsti jako hlad, chu	 na sladké, nechuten-
ství atd, někdy se před záchvatem objeví jiskření v zorném
poli, rozvlnění obrazu, přechodná porucha citlivosti aj.
Samotný záchvat doprovází nevolnost, zvracení, světlopla-
chost, přecitlivělost na hluk a některé pachy... Bolí skoro
každý pohyb. Nejčastěji se migrény vyskytují mezi 25.
a 45. rokem života a v dospělosti se častěji objevují u žen,
protože závisejí mimo jiné i s hladinou pohlavních hormo-
nů. Neplatí to ale stoprocentně, proto se mohou vyskyto-
vat i ve vysokém věku nebo u mužů. Záchvat mohou vyvo-
lat i některé potraviny, třeba čokoláda, kofein, alkohol,
uleželé sýry nebo dochucovadlo glutamát. Právě tak změ-
ny atmosférického tlaku, stres, respektive jeho odeznění,
tedy po zkoušce nebo i po delším víkendovém spánku se
může dostavit záchvat. Migrénu nelze změřit, na stupnici
bolesti od jedné do deseti ji pacienti obvykle řadí na stupně
6–8. O léčbu migrény se lékaři snaží už od starověku. Jako
první pomoc je klid, ticho, šero, obklad na hlavu a postel.
Na mírné potíže mohou stačit analgetika s obsahem

ibuprofenu nebo paracetamolu. Pro silnější potíže se pou-
žívají antimigrenika, léky na epilepsii, vysoký tlak a v po-
slední době biologická léčba. Největší chybou je čekat, jak
se bolest vyvine a jak bude silná. Čím dříve se lék použije,
tím lepší bude efekt. Na druhou stranu ale může vzniknout
začarovaný kruh, kdy nadužívání analgetika může para-
doxně bolesti vyvolat. Ne každá bolest hlavy je migréna.
Tzv. tenzní bolest je svíravá tupá tlaková bolest temena
hlavy a spánků, na rozdíl od migrény postihuje celou hla-
vu, pacienti to popisují tak, jako by jim byla malá čepice.
Bolest nejčastěji vzniká jako následek stresu, častěji posti-
huje osoby s psychicky náročným povoláním a může trvat
hodiny nebo dny. Na stupnici bolesti ji pacienti hodnotí
nejčastěji číslem 3 nebo 4. Bolest od zánětu dutin je v čele,
nad obočím a za očima, zhoršuje se při předklonu nebo rych-
lém pohybu. Bolest od krční páteře bývá v záhlaví a v týle,
ale může vystřelovat do spánku nebo nad oči. Obvykle
v odpoledních a večerních hodinách u lidí se sedavým za-
městnáním. Bolest od očí je tupá bolest za očním důlky,
nejčastěji u osob dlouho hledících do počítače, u řidičů
a lidí se špatně nastaveným dioptriemi. Hnízdo bolesti hlavy
je prudká krutá bolest nejčastěji kolem oka nebo ve spán-
ku na jedné straně hlavy. Bolest bývá koncentrovaná do ně-
kolika dnů v roce, často na jaře a na podzim. Záchvat se
rozvine během několika minut a do hodiny obvykle odezní,
často v noci, může mít několik atak za sebou. Intenzitu
bolesti hodnotí pacienti na stupni deset a v léčbě se použí-
vá inhalace kyslíku, kortikoidy, analgetika a jako u migré-
ny i biologická léčba.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo.

VÝSTAVA
Ve Valdštejnské jízdárně v Praze probíhá do 31. 10. 2022 výstava „Mucha: Rodinná sbírka“. Výstava je rozdělena do šesti
částí a provede nás postupně celým životem Alfonse Muchy (1860–1939). Na vzhledu výstavy se podílela architektka Eva
Jiřičná  a její designové studio. Je vystaveno více než 200 Muchových děl, z nichž některá jsou vystavena vůbec poprvé.
Je to např. bronzová alegorická busta ženské hlavy, ale také fotografie, autoportréty atd. Zjistíme, že A.Mucha byl nejen
autor plakátů a Slovanské epopeje, ale také grafik, šperkař a designer. Výstava je otevřena denně od 10 do 18, v sobotu od 10
do 20 hodin. E.T.

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

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.



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červenec - srpen 2022 15

TJ Slavoj Obecnice A, 4. třída sk. E... Foto z „Dokopné“ - závěr
fotbalové sezony.

13. ročník turnaje

starých gard v malé kopané
Hrací čas  /  Rozpis utkání (27. 8. 2022)
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

Zdrav íme  spor tovn í  f anoušky,
hokejistům Slavoje Obecnice se blíží nová sezóna, která
odstartuje hned o víkendu po prázdninách.

Pro Slavoj Obecnice to bude od sezóny 2018/19 již pátý
ročník, kdy hraje v Sedlčanech soutěž neregistrovaných
hráčů o Pohár starosty města Sedlčany. V Sedlčanech se
bude hrát 18. ročník poháru a letošní sezóna doznala
v propozicích několika zásadních změn v hracím systému.

Základní část poháru se odehraje jednokolově a týmy
jsou podle výsledků z uplynulé sezóny rozděleny do dvou
skupin, tj. skupina A (11 účastníků) a skupina B (12 účast-
níků). Poté se soutěž rozdělí podle dosaženého umístění
nově na čtyři ligy, takže naším prvotním cílem je umístit se
do 5. místa, abychom hráli 1. ligu.

Po rozdělení týmů do jednotlivých lig se odehrají v první
lize 4 kola každý s každým, v ostatních ligách budou kola
pouze 3, protože ligy mají více účastníků. Po odehrání lig
následuje play off a další letošní novinkou je skutečnost,
že tým na 5. místě v 1. lize a týmy na 6. místě v 2., 3.
a 4. lize do play off vůbec nepostoupí a soutěž pro ně skon-
čí. Novinkou jsou i dvě kola semifinále, finále se hraje už
jenom jednokolově.

Uvidíme, jak se nám bude v letošním ročníku dařit.
Hráčští agenti přes léto nezaháleli a povedlo se nám tým
opět doplnit o kvalitní hráče, snad si vše dobře sedne.

Po loňském děleném 3. - 4. místě, kdy jsme nepostoupili
do finále, se nám snad konečně povede na pátý pokus něja-
ký pohár do Obecnice přivézt.

V letošním ročníku budou za Slavoj Obecnice hrát na
postu gólmanů Milan Piš	áček, Michal Šimůnek, David
Aubrecht, Tomáš Brůček, Marcel Forejt, na postu obránců
Petr Juhász, Milan Staňo, Radoslav Kubják, Jaroslav
Střeska, Tomáš Střeska, Jan Střeska, na postu útočníků
Karel Máša, Josef Kubista, Martin Kovács, Martin Koc-
man, Adam Lavička, Roman Dvořák, Pavel Kozelka, Jiří
Moser, František Větrovský, Václav Vylita, Ondřej Man-
dík, Miroslav Bžoch, Libor Procházka.

Za dosažené umístění v loňském ročníku je třeba všem
hráčům poděkovat, od zisku poháru nás dělil pouze jeden
prohraný zápas. Velké díky patří i vedoucímu mužstva Mi-
roslavu Krylovi, který svoji funkci vykonává již od sezóny
2008/9.

Chceme rovněž poděkovat i našim věrným fanouškům
a fanynkám za jejich neúnavné fandění a chtěl bych tímto

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

vyzdvihnout především Karla Mocháně, který nechyběl ani
na jednou našem utkání a jeho buben neúnavně zní na
Sedlčanském zimáku.

Dále chceme poděkovat za podporu obci Obecnice a ze-
jména panu starostovi Josefu Karasovi, kterému snad
našimi výsledky děláme radost, že dobře reprezentujeme
Obecnici. Děkujeme také našim sponzorům, kteří nás
v minulosti podporovali, tj. firmám KRYLL ELEKTRO,
PAVEL KASL – BAZÉNY, REZIDENCE HOLŠÍN, METY-
ZOL, WELLNESS & REHABILITACE SVATÉ POLE,
KOVOST, ALUHUT a firmám, které nás i nadále podporu-
jí v Sedlčanském poháru, tj. firmám TRIOSTECH, STK
OBECNICKÁ, FV INTERIÉRY VĚTROVSKÝ, Ing. Oldřich
Štěch a Mgr. Milena Štěchová, FINENET, POTISK VYLI-
TA, BIOFARMA KOTROUŠ.
V měsíci září nás čeká pět utkání. Kdo se jich z diváků
nezúčastní osobně, lze je sledovat na webové kameře
ze zimního stadionu v Sedlčanech, zde odkaz:
https://www.stadionsedlcany.eu/cze/webkamera.html
Více informací na webu týmu:
http://www.obecnice-hokej.cz/

ROZPIS UTKÁNÍ na září 2022
sobota 3. 9. od 16.00 hodin

Slavoj Obecnice – HC Domino
sobota 10. 9. od 20.00 hodin

HC Čerti Křepenice – Slavoj Obecnice
pondělí 12. 9. od 18.30 hodin

Slavoj Obecnice – HC Kňovice
středa 21. 9. od 18.30 hodin

HC Rebel Sázava – Slavoj Obecnice
neděle 25. 9. od 18.25 hodin

Slavoj Obecnice – RB Zvírotice

18. ročník - hrací systém pro 23 mužstev
- nasazení: podle výkonnosti
- všechny výsledky vzájemných zápasů se převádí do další

fáze turnaje
- základní část - fáze 1: 2 skupiny jednokolově

- fáze 2: 4 ligy
- play off: 1. – 4. tým semifinále (dvoukolově)

5. – 6. tým konec soutěže
J. Střeska
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