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Vždycky když začínám psát úvodník, zírám nepřítomně z okna a neběží mi hlavou žádná štěpná myšlenka, kterou bych chtěl lidu svěřit. Proto většinou
popíšu, co vidím z okna, jak je to s počasím v Brdech.
Já vím, že to také vidíte, ale než se k vám zpravodaj
dostane, už si nevzpomenete, jak bylo před pár dny.
Takže přátelé, venku prší. No vidíte a hned chytám
námět. Houby. Houby rostou a možná ještě porostou.
U Vojáka je vidět auto na autě, z lesa se plouží postavy s ohnutými zády, v rukou plné koše hřibů a ostatních druhů hub. Už jsem kdysi psal, že houby sbírám
jen na vandru, když o ně zakopnu. Ale nedávno mi
říkal kamarád houbař: „Čoveče tam roste teka tolik
hub, možná bys i ty našel, jenže ty, kdybys šel do lesa,
stejně bys místo nich přivedl nějakou houbařku.“
Ale to kecá, já chodím do lesa jen se svojí manželkou.
Ta by mi určitě dovolila donést domu jen houby. Těch
asi roste opravdu dost a i vzácných. Odborníci mykologové uvádějí, že na našem území nacházejí i nepů-

vodní houby, jako například žlutooranžovou štítovku,
vyskytující se v Číně nebo Japonsku. Nacházejí se
i další unikáty, fialová kalichovka lužní nebo bedla
skleníková či cibulonohá. U té mě zaujalo to, že má
ráno dva až tři centimetry a večer je plně rozvinutá
a klobouk až dvacet pět centimetrů. Ovšem je jedovatá. Mně se barevné houby v lese líbí, ale raději na ně
nesahám. Ono v lese narazíte na mnoho zvláštností.
Slyšeli jste například to jak povídá jeden houbař druhému: „Tak jsem ti našel včera v lese snad padesát
praváků.“ „No to jsi měl štěstí, já tam našel jen jednoho leváka.“ Pryč od černého humoru. Toho zažíváme v životě až dost, raději něco pozitivního na září.
Škola nám začala, kroužky nám začaly, soudy nám
začaly, volby jsou na cestě a o ostatním se dočtete
v tisku a poslechnete si z televize. Kdyby vám to
nestačilo, zajděte do hospody. A te fakt pozitivně.
Přestalo pršet.
bs

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
VOLBY
do zastupitelstev obcí 2022
se konají

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.

Volby 2022 - Spolkový dům Obecnice
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Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit
své narozeniny v měsíci září a říjnu.
V této rubrice budou
uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice

D

E

Vážení spoluobčané,
znovu Vás upozorňujeme na mobilní rozhlas
zavedený v naší obci. Bylo by skutečně vhodné,
aby alespoň jeden z rodiny se do systému
zaregistroval prostřednictvím webové aplikace:
obecnice.mobilnirozhlas.cz
nebo aby se zašel zaregistrovat na Obecní úřad
v Obecnici. Rozesílání SMS zpráv je pro obecní
úřad zpoplatněno, proto stačí, aby z každé rodiny
se do systému registroval pouze jeden mobilní
telefon. V případě zpráv zasílaných na e-mail
je tato služba zdarma.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obrate se
na tel. 318 614 056 nebo 724 180 549.
Informovanost v důležitých situacích,
které se v životě vyskytují, je pro Vás někdy
velmi důležitá a potřebná.

D

OÚ Obecnice

VZPOMÍNKA
Registrace k zavedení
mobilního rozhlasu
na:
obecnice.
mobilnirozhlas.cz

Dne 24. září 2022 by oslavil
50. narozeniny bratr, švagr a strýc
Zdenda Čáp .
S úctou a láskou v srdci stále vzpomíná
Katka s rodinou

UZÁVĚRKA říjnového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE bude ve středu 12. října 2022

Čtvrtek 1. září, začátek nového školního roku v MZŠ v Obecnici...

Foto Eliška Šrámková a Zuzka Kopecká
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
... a máme po prázdninách... Spolu se podíváme, co nám přinesl uplynulý měsíc. Na 20. srpna jsme měli naplánovanou
soutěž v požárním sportu zde v Obecnici. Přípravy byly
v plném proudu a všichni, včetně dětí, se na akci, kterou
jsme pojmenovali Memoriál Jirky Viktory, nesmírně těšili.
Ještě v pátek, když jsme nakládali vybavení do vleku, to vypadalo slibně. O to horší bylo sobotní ráno, kdy po propršené noci, déš neustával. Sbory, které měli přijet, se začali
pomalu ozývat, zda soutěž bude. U nás sice jen pršelo,
v okolí měli kolegové ale i hodně zásahů, někteří jezdili
ještě ráno. Na nás bylo rozhodnutí, zda soutěž uskutečnit,
nebo nakonec zrušit. Po celkem dlouhé debatě jsme došli
k závěru - soutěž zrušit. Bylo to velmi těžké rozhodnutí,
když jsme se na to tak připravovali. A tak jsme uklidili připravené vybavení a jelikož nás bylo na hasičárně dost,
zašli jsme na jedno ☺. Pršelo celé dopoledne, nakonec jsme
byli rádi, že jsme soutěž zrušili. Doufejme, že z hlediska
počasí jsme si to špatné již vybrali a budeme moci příští rok
toto zápolení uskutečnit.
Jelikož s dětmi nezahálíme,
hned týden nato jsme s nimi jeli
na druhé kolo příbramské hasičské ligy do Počepic. Zde jsme
jim oficiálně zveřejnili a předali
dresy, které mají na požární
sport. Podívat se můžete sami
na některé z fotek. Na soutěži
byla velká konkurence, i tak se
naši umístili na dobrých pozicích. Naši mladší se dokonce
probojovali do prvního kola systému play-off. Více se určitě dozvíte v rubrice MH.

Te trochu z jiného soudku. Ve středu 7. září se nám na
hasičské zbrojnici v 10:40 rozezněla siréna. Byli jsme svoláni na pomoc transportu pacienta do CHKO. Jednalo se
o zranění dolní končetiny po pádu v lese. Zásah byl naštěstí rychlý a všichni jsme se mohli vrátit k činnostem, které
jsme měli rozdělané.
Poslední akce minulého měsíce je opět příjemná, a to
ukončení prázdnin zde v Obecnici. Akce probíhala v pátek
9. září. Mohli jste vidět naši aparaturu, která přispěla
k dobré náladě. Jelikož počasí bylo velice nestabilní, na poslední chvíli jsme stavěli stan. V plánu byla i pěna, ale
po domluvě s pořadateli byla nakonec zrušena. Tento den
bylo celkem chladno a nikdo nechce, aby byly děti nemocné. I přes nepřízeň počasí se podařilo uskutečnit krásné
dopoledne zakončené opečením buřtů. Organizátorům děkujeme, že jsme mohli být jeho součástí.
Chodíte rádi do lesa na houby? Houbařská sezóna pomalu ale jistě začíná, nastal tedy nejvyšší čas na přípravu
a pořízení důležitých pomůcek pro pravé houbaře. Někdo
si může myslet, že houbaři žádné speciální vybavení nepotřebují, opak je ale pravdou. Než ale řešit ideální tvar čepele houbařského nože, se vždy raději soustřete na to, abyste nesebrali jedovatý kousek.

Bez košíku ani ránu
Základní pomůckou každého houbaře je praktický a lehký košík, do kterého si uloží všechny svoje úlovky. Může
to být ten klasický, proutěný, pro moderní houbaře jsou
pak na trhu připraveny skládací a omyvatelné košíky
z prodyšných materiálů. Kdybyste náhodou žádné houby
nenašli, košík prostě složíte a můžete předstírat, že jste
vyrazili do lesa „jen“ na zdravotní procházku. Nikdo se
přeci nechce chlubit prázdným košíkem.
Každý správný houbař má v kapse nůž
Mezi základní vybavení každého zapáleného houbaře patří skládací nožík. Může to být klasická rybička, nejlépe ve
svítivých barvách, díky kterým ji snadno najdete zapadlou
v jehličí nebo sofistikovanější nože se správně zakřivenou
čepelí, která zajistí snadné okrajování hub. Malý štěteček
na druhé straně nožíku poslouží k jejich okamžitému očištění přímo na místě.
Mobilní telefon jako součást houbařské výbavy
Policisté doporučují, aby si houbaři do lesa brali mobilní
telefony. Ani ne tak kvůli tomu, aby si mohli pořídit populární „selfiečka“, jako spíš proto, že se často vydávají
i do míst, která neznají a mohou se snadno ztratit. Pokud
s sebou ale budou mít mobil, pomoc k nim dorazí rychleji.
Repelent proti komárům a klíšatům
Pokud si domů nechcete přinést i nechtěný úlovek v podobě klíštěte nebo štípanců od protivného hmyzu, nezapomeňte se vybavit repelentem.
Jak uzpůsobit svůj šatník
Protože se z chladného rána může rychle stát horké dopoledne, oblečení vrstvěte, a máte co odkládat. Vždy byste
ale měli dbát na dlouhé nohavice, a to i v horkých dnech.
Právě na šortkaře v lese čekají klíšata a komáři. Ideální
jsou dlouhé plátěně kalhoty, které případně můžete zastrčit do bot nebo gumáků. Pokud nemáte rádi jehličí ve vlasech, pak doma nezapomeňte klobouk nebo kšiltovku.
Na nohy je nejlépe obout holínky, protože tráva bývá brzy
ráno ještě mokrá a klíšata jsou snad všude.
Zdroj: www.houby-rostou.cz

Přeji všem hodně houbařských úspěchů a úspěšný návrat
domů.
Petr Zima, jednatel SDH
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MLADÝ HASIČ
BRDŠTÍ TETŘEVI
Prázdniny nám utekly jako voda. Na naší hasičárně to
však nevypadalo a bylo okolo ní stále živo. Děti, které
zrovna nebyly na prázdninách, každé pondělí trénovaly.
Motivací byly závody druhé kolo Dětské příbramské hasičské ligy.
Druhé kolo proběhlo
v Počepicích 28. 8. Děti
v mladší kategorii se
poprvé dostaly do playoff. Byl to krásný zážitek a ještě lepší pocit.
A jak jsme dopadli
v Březnici? Parádně!
Oddíl Brdští tetřevi se
umístil v obou kategoriích na krásném 7. místě. V kategorii Mladší děti zaběhli naši členové svůj dosavadní rekordní čas a to požární útok za úžasných 32:89 s. Pro spoustu
malých to byl první závod, takže jsme všichni smekli klobouky. Starší kategorie si vedla také velmi dobře. Umístění bylo krásné a my jsme byli na všechny své svěřence
náležitě pyšní.

V měsíci červnu také proběhlo setkání oddílu mladých
hasičů společně s rodiči. Vedoucí, trenéři, členové SDH,
mladí hasiči a jejich rodiče si užili společné odpoledne. Počasí bylo perfektní, děti předvedly rodičům náš tréninkový
den. Pak jsme si všichni povídali a u toho se občerstvili
nejen kýtou z grilu, ale i úžasnými dobrotami od maminek,
babiček, tetiček. Dětem byly uděleny odměny za jejich práci, na kterou jsme hrdí a vážíme si jí. Starším dětem byly
předány PS2 kalhoty a nováčkům hasičské kšiltovky. Byl
to prima den a já jsem moc ráda, že tento den se pomalu
stává tradicí, na kterou se všichni těší už od Vánoc.

Nyní nás čeká poslední kolo Dětské příbramské hasičské
ligy dne 17.09.2022 v Podlesí. Po uplynulých závodech už
máme nějaké zkušenosti, takže se všichni na tento den,
závěrečný závod ligy, těšíme. Náš oddíl pilně trénuje dál.
Od září zase všichni v plném nasazení.
Přeji všem krásný konec léta.
Mili Kotápišová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Mateřská škola se na konci letošních letních prázdnin otevřela v předposledním srpnovém týdnu pro nově přijaté
děti. Byl pro ně připraven již tradiční tzv. adaptační týden,
kdy děti s doprovodem docházejí do školy na dvě dopolední
hodiny. Děti se seznámily s prostředím školy a ve třídě
Berušek si kromě hraní se všemi dostupnými hračkami
mohly užít hudební chvilku za doprovodu piana nebo cvičení na tělocvičném nářadí včetně tzv. opičí dráhy. Společně s učitelkami ze třídy Berušek se podívali i ven na místní
dětské hřiště plné herních prvků a pískoviště.

Po dokončení modernizace školní kuchyně a jejího následného úklidu mohly už nastoupit do školy i děti přihlášené
na konec srpna. Připravené maňáskové divadlo „O pejskovi a kočičce, jak dělali dort“, mohli shlédnout včetně dětí
z adaptačního kurzu. Divadýlko mělo úspěch, všichni
se dobře bavili, děti zazpívaly pejskovi a kočičce písničky.
Děti z adaptačního kurzu hned na druhý den čekal výtvarný úkol. Pomocí barevných papírů, nůžek a lepidla včetně
šikovných rukou rodičů vyrobili dort pro pejska a kočičku.
(pokračování na str. 6)
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(dokončení ze str. 5)

Tak jsme měli pestrý konec předchozího školního roku
a 1. září jsme se sešli ve většině v naší škole a zvykali si
všichni na přestupy dětí mezi třídami Berušek (nejmladší
děti) a Žabiček (starší děti a předškoláci) a samozřejmě
na nové děti, které nastoupily jak do Berušek, tak do Žabiček. Velkou výhodou adaptačního týdne je, že se i seznámíme s dětmi a rodiči, je čas na povídání o jejich dítěti, o novém školním prostředí. Bohužel to neznamená, že nejmladší děti při vstupu do třídy bez rodičů v novém školním roce
nepláčou. Stres z nového prostředí a nových učitelek by
neměl být však takový, jako když by dítě přišlo bez jakéhokoliv předchozího kontaktu. Pláč nás provázel v prvních
dnech a hodinách, ale nyní, 4. den nového školního roku,
je ho už jen pomálu.
Ve školním roce 2022/2023 máme naplánováno spoustu
akcí, o kterých se postupně budete dozvídat na těchto
stránkách. Těšíme se na ně, i na každodenní setkávání se
ve školce v rámci školního vzdělávacího programu „Poznávám sám, poznáváme spolu“, jehož součástí je také užívání si čtvera ročních období v naší podbrdské vesnici a jejím
okolí.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
1. září 2022 - začátek nového školního roku... a naši prvňáčci ☺

Foto Zuzka Kopecká
a Eliška Šrámková
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Nový školní rok nám zvesela začal a můžeme se společně
těšit, co zajímavého nás čeká a nemine. I knihovna se na
své čtenáře už těší. Přes léto mnoho čtenářů nechodilo,
knížky ležely opuštěné v poličkách, ale věřím, že právě te
nastane doba, kdy se zase rozběhnou mezi děti a budou jim
dělat radost a přinášet nová a nová dobrodružství. Během
září proběhne velký úklid dětské knihovny. Budou vyřazeny tituly, o které již nikdo nejeví zájem a budou nahrazeny
novými knihami, aby měli mladší i starší čtenáři co číst.
Veškeré novinky uvedu v říjnovém zpravodaji. Jen připomenu - půjčování knih je možno za poplatek 20,- Kč dítě/
rok a dospělí 30,- Kč/rok. Prosím, výpůjční doba knihy je
jeden měsíc, pokud má někdo knihu déle, je nutné se ozvat
a výpůjčku prodloužit. Jsme malinká knihovna, knížek tu
mnoho nemáme, proto je nutné knihy vracet, aby se dostalo na všechny. ☺ Moc děkuji za pochopení.

VŠEZNÁLEK , výtvarněrukodělný kroužek po prázdninách opět startuje. Pro školní děti se bude konat ve dnech
úterý nebo čtvrtek vždy od 15.00 do 16.00 hod. Můžete si zvolit den, který vám více vyhovuje. Pro školkové děti
bude Všeználek opět v pátek od 12.15 do 13.30 hod.
Děti, které by se ještě rády zapsaly, mají ještě možnost, pár
míst ještě je. Můžete bu telefonicky nebo osobně v knihovně. Se staršími dětmi začínáme už 20. září a s menšími
dětmi se setkám 7. října. Cena na celý rok je 1000 Kč.
Těším se „tvořenou“ ☺.
PRODEJ ručně vyráběných dřevěných svícnů
v knihovně stále probíhá. Cena je od 200 Kč.

Sledujte dění v knihovně na FB stránce nebo
webu a kontakt do knihovny 734 371 111.

Co se dělo, právě děje a bude dít?
Rozlučka s prázdninami
Tradiční rozloučení s prázdninami proběhlo v pátek 9. září
od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Pro děti bylo připraveno
deset stanoviš se soutěžemi, kde mohly dokázat, jak moc
jsou šikovné, rychlé nebo silné. Sbíraly razítka a po vyplnění kartičky si mohly dojít pro odměnu. Zprvu to vypadalo, že nám počasí nebude přát, ale po chvilce se umoudřilo
a sluníčko nás provázelo celým odpolednem. Po sportovních výkonech byla zasloužená odměna, opečený špekáček.
Všem, kteří se podíleli na této akci a pomáhali mi, a už na
stanovištích, s hudebním doprovodem nebo v krámku
s cenami, velmi DĚKUJI. ☺
(pokračování na str. 9)

9

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2022
(dokončení ze str. 8)

Středeční posezení místních seniorek
Posezení v knihovně bude opět pravidelné. Jsem ráda,
že se po prázdninách budeme zase potkávat a zpříjemníme
si tak všední dny. Kdo byste měl také zájem, můžete se přidat. Jste srdečně zváni. ☺ Toto setkání probíhá každou
středu od 13.30 do 15.30 hod. Na všechny příchozí zde
čeká káva, chutné vínko, dobrá kniha i milé slovo.
(pokračování na str. 10)
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(dokončení ze str. 9)

Přednáška na září – O bylinkách
s Jarmilou Mandžukovou
Přednáška s paní Jarmilou Mandžukovou se blíží. Přijte
29. září od 17 hodin do knihovny a dozvíte se něco
o bylinkách na posílení imunity. Právě to bude naším tématem tentokrát. Obranyschopnost organismu je základem našeho fyzického i duševního zdraví a její posilování
nám pomáhá v boji proti nemocem. Je důležitá obzvláště za
chladných a sychravých podzimních dní, kdy se zvyšuje
riziko chřipky a onemocnění dýchacích cest. Na přednášce
se dozvíte mnoho zajímavých a užitečných rad, jak podpořit svoji imunitu přírodní cestou – bylinkami.

BRDSKÝ VÝLET
Výlet se nám blíží, proto zde uvedu slíbené upřesňující
informace. Termín výletu je čtvrtek 6. října v 8 hodin.
Sejdeme se před knihovnou a vyrazíme autobusem směr
Pilský rybník, Skelná Hu, kolem Nepomuku na Padrské
rybníky. Tam budeme obdivovat krásu naší nádherné přírody. Milý doprovod nám bude dělat pan Pernegr z Lesní

správy. Poté se přesuneme do Míšova, kde nás čeká od
11.00 hodin prohlídka Atommuzea. Pro zajímavost: Celý
objekt, bývalý sklad sovětské jaderné munice, je zachovalý
technický unikát a lahůdka pro milovníky bunkrů a vojenské historie. V muzeu je k vidění jaderná mina, která váží
asi 80 kg. Dalším unikátem je i nedávno odtajněný rozkaz
s podpisem amerického majora na svržení atomové pumy
na Hirošimu, obrázky a zvon z kostela v Sarově, střediska
sovětského jaderného výzkumu.
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/podzemni-pevnost
-v-brdech-unikatni-muzeum-jadern

Cena dospělí 200 Kč a důchodce 100 Kč.
Po návštěvě muzea nás čeká oběd. Na ten se přesuneme do
malého historického městečka Spáleného Poříčí, kde strávíme zbytek dne. Oběd si dáme v restauraci Hotel Brdy, kde
pro nás bude připraveno menu zeleninový vývar a krkovička se šouchanými brambory. Cena za menu je 130 Kč.
Po dobrém jídle jsem pro nás objednala prohlídku renesančního zámku Spálené Poříčí a barokního špejcharu
Ve dvoře. Tam bude k vidění stála expozice Krajinou Brd
a nově také výstava věnována kreslíři a známému karikaturistovi Jiřímu Nepraktovi, známé jsou jeho obrázky provázející např. české křížovky včetně vtipů. Ceny za vstupy
jsou opravdu lidové 20 a 40 Kč. Doplním, že program
ve Spáleném Poříčí je dobrovolný, dle chuti a nálady. Toto
městečko skýtá i další památky, židovský hřbitov, gotické
kostelíky nebo menší rozhlednu. Proto bude jistě čas i na
rozchod a užití si všeho, co si kdo bude přát. Těším se na
setkání. ☺

Korálky z minerálů
opět v knihovně
Pojme si zpříjemnit konec
babího léta společným
zastavením u navlékání
korálků. Kdo má rád chvilky klidu a rozjímání, dal
by si rád čaj nebo vínečko,
nech dorazí 13. října
v 17.00 hod. do knihovny.
Desítky druhů minerálních
korálků zde budou připraveny právě pro Vás a možná i něco navíc.

Podzimní burza dětského oblečení
Maminky, babičky, tetičky v knihovně se nám již rozrůstá
sbírka oblečení na naše drahé dětičky. Máte cestu kolem,
přijte se podívat, jestli by se vám něco nehodilo. Ceny
jsou lidové. Pokud chcete i Vy něco prodat, cenné oblečení
si označte štítkem a cenou a přineste ho. Burza probíhá
do konce listopadu.
Šarlota Pokorná

Tablo

11

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2022

STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Po stopách jizerskohorských sklářů a dřevorubců
Byl předposlední srpnový den a sluníčko, statečně se prodírající posledními pozůstatky ranního mlžného oparu,
slibovalo vytvořit ideální počasí pro výlet, který jsem se
chystal zahájit v Bedřichově. V tom Bedřichově, v němž
od roku 1968 startuje největší závod v běhu na lyžích
v České republice s názvem „Jizerská 50“. Myšlenka uspořádat závod na 50 km vznikla spontánně v hlavách horolezců TJ Lokomotiva Liberec, kteří pro zlepšení své fyzické
kondice využívali často běh na lyžích, v té době samozřejmě ještě na strojově neupravovaných trasách a dřevěných
lyžích. Závody od prvních ročníků směřovaly z Bedřichova
na Jizerku a zpět. Tato tradice je zachována do dnešních
dnů, přičemž snahou je, aby trasa závodu byla každý rok
stejná. Ze stejného místa, jako se na tra vydávají závodníci, jsem vstříc nádherné přírodě odstartoval i já. Kousek
nad stadionem jsem minul památník „Expedice Peru
1970“, který zde byl vztyčen na počest 14 československým
horolezcům, kteří dne 31. května 1970 zahynuli pod zemětřesením uvolněnou lavinou na severní stěně hory Huascarán v pohoří Bílých Kordiller. Po značené cestě jsem
pokračoval na Novou Louku, samotu ležící v nadmořské
výšce 780 m n.m. na horské louce uprostřed lesů nad Bedřichovem. Vznikla v roce 1630 jako dřevorubecká osada,
odkud se na příkaz Albrechta z Valdštejna vozilo dřevo na
stavbu domů v Liberci a v Jablonci. V roce 1756 tady Johann Josef Kittel dal vystavět sklářskou hu, kterou později získal známý sklář Johann Leopold Riedel. Sklárna
vyráběla duté sklo a skleněné polotovary pro bižuterii.
V té době tu byl také pro majitele sklářské huti Johanna
Josefa Kittela vybudován honosný panský dům. V roce
1817 byla hu uzavřena a o 20 let později dokonce zbořena,
zůstal zde stát jen panský dům, který v roce 1844 koupil
majitel panství hrabě Eduard Clam-Gallas a dal jej přestavět na lovecký zámeček. Ten se potom v roce 1928 stal vládní chatou a Nová Louka byla přejmenována po kancléři
prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše - dr. Přemysla Šámala - na Šámalovu Louku či Šámalov; nový název se
však neujal. V současné době je objekt využíván jako hotel
a restaurace s vyhlášenou domácí kuchyní. Cesta mě dále
vedla na rozcestí u Blatného rybníka, ležícího uprostřed
lesů, které se zrcadlí na jeho hladině a vytvářejí tak až
pohádkovou kulisu tohoto místa. Hrabě Christian Philipp
Clam-Gallas nechal v roce 1780 vybudovat na Blatném potoce rybník, aby byl i při nízkém stavu vody zabezpečen
chod pily, dodávající palivové dřevo do skláren na Nové
Louce a Kristiánově. A Kristiánov, kdysi slavná sklářská
osada, rozkládající se na členité horské louce nad Malým
Kamenickým potokem, byl mým dalším cílem výletu. Osada a sklárna byla založena v roce 1775 již zmiňovaným
humistrem Johannem Leopoldem Riedelem a byla pojmenována po majiteli frýdlantského panství, rovněž zmiňovaném hraběti Christianovi Philippovi Clam-Gallasovi Kristiánovo Údolí, zkráceně Kristiánov. Spolu se sklářskou
hutí byl v osadě postaven Panský dům s kaplí – obydlí Riedlovy rodiny, čtyři domky pro hutní personál, mlýn a pila,
později panská myslivna a dokonce i malá škola. V říjnu
1780 byl vysvěcen lesní hřbitůvek, první pohřeb se zde konal již v listopadu téhož roku, poslední pak v roce 1928.
Pochováni jsou zde majitelé huti a sklářští dělníci, jako
poslední zde spočinul hajný Robert Ringelhain. V huti

Kristiánov - Liščí bouda

se vyrábělo duté sklo a ozdobné lustrové ověsky, později
zejména surové sklo v podobě tyčí, tyčinek a trubiček
určených pro další zpracování. Na konci 70. let 19. století
začala sklárna vzhledem ke své poloze ztrácet na významu, v roce 1881 pracovala již jen velmi omezeně, v roce
1882 byla z finančních důvodů uzavřena a výroba byla přenesena do nové sklárny v Rýnovicích. O pět let později, dne
7. srpna 1887, postihl osadu ničivý požár, při kterém lehly
popelem téměř všechny objekty, zůstala zachována pouze
myslivna, sklářská hospoda (dříve obytný dům sklářů)
a Panský dům. Ani tomu se ale plameny nevyhnuly – v létě
roku 1938 jej zabrala československá armáda a dne 4. října do základu vyhořel. Do současné doby se v osadě dochoval původní sklářský hřbitov a bývalá sklářská hospoda,
zvaná Liščí bouda, pojmenovaná snad podle rodiny skláře
Fuchse. V Liščí boudě je od roku 1964 umístěn Památník
sklářství v Jizerských horách se stálou expozicí Muzea
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, mj. je zde ke shlédnutí model starého Kristiánova. Od muzea jsem lesní cestou sešel na Bezroukovu cestu, po které jsem pokračoval
až na hráz vodní nádrže Josefův Důl, vybudované v letech
1976-1982 na řece Kamenici. Po hrázi jsem přešel na druhou stranu nádrže a střídavě stoupající a klesající cestou
jsem dorazil k Prezidentské chatě, vítané zastávce k občerstvení. Základní kámen Prezidentské chaty byl položen
24. června 1928 a o rok později byl spolkový dům Přátel
přírody (jak se tehdy chata jmenovala) zpřístupněn veřejnosti. V lednu 1956 přešla chata pod Kancelář prezidenta
republiky ČSR a v následujících letech fungovala jako
rekreační zařízení pro zaměstnance Pražského hradu, veřejnosti byla nepřístupná. Po peripetiích, spojených zejména s prodejem chaty v roce 2011, a po její následné citlivé
rekonstrukci, nabízí „Prezidentská“ své ubytovací a stravovací služby široké veřejnosti již tři desítky let. Po přestávce na občerstvení jsem vyrazil k poslednímu cíli mého
výletu, rozhledně Královce, stojící na hoře Nekras v nadmořské výšce 859 m n.m. Kamenná čtyřboká rozhledna
s asymetrickým vyhlídkovým ochozem ve výšce 20,5 m
byla slavnostně otevřena 8. září 1907, a pokud po točitém
schodišti vystoupáte 102 schodů, tak lze spatřit nekonečné lesy Jizerských hor, vrcholy Krkonoš, v údolí se krčící
Jablonec nad Nisou, vpravo od něj Ještěd se svou typickou
televizní věží a hotelem, v dálce lze rozpoznat siluetu hradu Trosky a dokonce i obláčky páry, stoupající z elektrárny ve Chvaleticích. Když jsem sešel zpět do Bedřichova,
tak jsem měl v nohách něco přes 16 km, zhruba jednu třetinu oné legendární „Jizerské 50“.
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Světlo a biorytmy
Biologické rytmy všech organismů se kdysi
řídily jen sluncem a měsícem a evoluce nepočítala
s tím, že budeme někdy mít elektrické světlo. Navíc se
k němu v posledních letech přidaly mobilní telefony, počítače, barevné displeje... Střídáním denního světla a noční
tmy se všichni živočichové řídili. I dnes zvířata podle zkracování dne například poznají, že si mají chystat zásoby
tuku na zimu. My jsme ale tyhle rozdíly intenzity světla
totálně setřeli, a te se divíme, že vymírá hmyz, korály
v oceánech se nemnoží a my se potýkáme s celou řadou civilizačních chorob. V roce 2003 byly v oku objeveny dva
senzorické systémy. Obrazový vytváří okamžitou zpětnou
vazbu a díky němu vidíme. Druhý není obrazový, reaguje
na intenzitu a spektrální složení světla, zejména modrého
a odchází z něj signál do mozku do místa, které řídí náš tělesný rytmus. Obrazové vnímání barevného spektra je
dáno buňkami, které reagují na různé vlnové délky světla
a tedy barvy. Nejvíce jich máme na červenou, proto červenou a oranžovou barvu vnímáme nejlépe. Neobrazový systém nevnímá celé barevné spektrum, ten reaguje především
na azurovou, jako nebe bez mráčku a podle množství azurové složky světla přepíná naše biologické hodiny na den
a noc. Slunce před západem pro nás vypadá trochu jako
oheň, který lidé začali používat před více než 1,5 milionem
let. Žijeme s ním dlouho a naše biorytmy nerozhodí, protože je v něm velmi málo modré energie. Ani u prvních žárovek nebyl problém, i tady bylo málo modré, obrat ale nastal s objevem úsporných žárovek, LED osvětlení a mobilních displejů, v nichž je přemíra modré. Historicky jsme
přijímali hodně energie přes den a velmi málo v noci, bílé
světlo poskytovaly jen hvězdy a měsíc, a to ještě ne pořád.
Dnes ale šíříme světlo do prostoru neustále, a to i v noci,
tedy v době, kdy tam historicky nebylo. Ohrožujeme tím
nejen zdraví své, ale i volně žijících živočichů, kteří patří
mezi noční tvory, zejména hmyzu. Místo toho, aby se krmili nebo rozmnožovali, dostávají chybný signál, který je
láká a narážejí do pouličního osvětlení do úplného vyčerpání. Něco tak intenzivního, v takovém množství a s takovým složením spektra tu před 150 lety nebylo. Vymírá
hmyz, ptákům ubývá potrava, rostliny nemá co opylovat.
Přitom právě na opylovačích jsou závislé tři čtvrtiny našich potravin. Jsou i samosprašné rostliny, jako obilí nebo
kukuřice, ale potřebujeme i rajčata, okurku... a nabourání potravinové pyramidy se nám může do budoucna vymstít. Na to, že slunce každé ráno vyjde a večer zapadne,
se mohli lidé vždy stoprocentně spolehnout. Žili venku, kde
byli vystaveni desítkám tisíc luxů slunečního světla, večer

zapálili oheň a byly to desítky luxů, v noci nic a ráno nanovo. Dnes přes den v kanceláři nebo doma nemáme sice
pocit nedostatku světla, ale svítí na nás jen stovky luxů
a večer nasvítíme a jsou to zase stovky luxů. Setřeli jsme
rozdíl mezi denní a noční intenzitou světla, který náš neobrazový systém (NOS) nutně potřebuje k synchronizaci
dne a noci. Ráno se potřebujeme nastartovat přirozeným
bílým světlem, když ale bílé světlo přichází i v noci, NOS
se k té synchronizaci vůbec nedostane, pořád dostává signál, že je den. Naše subjektivní pocity, že je den nebo noc,
ovlivňují mimo jiné i hladiny dvou hormonů. Jeden je vysoký ve dne, druhý v noci. Spánkový hormon se jmenuje
melatonin a vzestupu jeho hladiny právě modré světlo brání. Dokonce kdybychom se v noci probudili a koukali chvíli do mobilu, začne jeho hladina klesat a stoupá hladina
tzv. serotoninu, který určuje, že máme subjektivně den.
Pro správné fungování našich biologických hodin prostě
potřebujeme ráno a přes den světlo studené bílé, večer
teplé bílé a v noci bychom se měli modrém spektru úplně
vyhnout. Světlo v noci působí jako stresor se všemi důsledky stresu, jak je známe z rizik pro civilizační choroby. Přitom například lampy veřejného osvětlení by se mohly výrazně omezit. Dostatečný pocit bezpečí vytváří intenzita
0,6–0,9 luxu, dnes se ale ve městech svítí mezi 9 a 20 luxy,
a to jen proto, že jsme měli levnou elektrickou energii.
Kromě barevného spektra je pro nás důležité i to, odkud
světelný signál do oka přichází. Červené světlo v nás evokuje oheň. Přichází-li shora, nebudeme se v místnosti cítit
dobře, protože budeme mít pocit požáru. Když ale dáme
lampu na zem, vyvolává pocit ohně, který je pod kontrolou, ohniště, do kterého se přikládá. Podobně ve dne, když
přichází bílé světlo shora přímo dolů, mozek si to podle
dávných historických zkušeností vyhodnotí jako efekt jeskyně, do které dopadá shora světlo, ale může tudy i něco
vletět a ohrozit nás. Mnohem lépe se budeme cítit u bílého
světla, které svítí nahoru na strop a je rozptýlené. Od objevu senzorického zrakového systému v oku je jasné, že běžné lustry v domácnostech jsou špatně. Lidé jsou denní tvorové a světlo mají rádi, protože v noci byli kdysi loveni.
A protože to v nás pořád je, chceme za každou cenu svítit,
i když se dnes už ví, že cena za nadměrné a nevhodné osvětlení je až příliš vysoká.
Cena elektrické energie bude asi taky postupně docela
vysoká, tak nás to alespoň v otázce zbytečného nebo nevhodného svícení snad někam posune. Jak se říká, prostě
sklenici mějme raději poloplnou.
Z veřejných zdrojů upravila Drsvo.

PŘEMYSLOVSKÁ EPOPEJ
Navazuji na povídání o Elišce Přemyslovně v červnovém Zpravodaji. Ti, co rádi čtou knihy
a navíc knihy od Vlastimila Vondrušky, bych upozornila na čtyřdílnou Přemyslovskou
epopej: I. díl Velký král Přemysl I. Otakar, II. díl Jednooký král Václav I., III. díl Král rytíř
Přemysl II. Otakar a IV. díl Král básník Václav II. Knihy si můžete vypůjčit v příbramské
knihovně. V obecnické knihovně sice tyto čtyři tlusté knihy nejsou, ale najdete zde
14 knížek V. Vondrušky s historickou tématikou, které se vám budou určitě také líbit.
E.T.
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HISTORIE PODBRDSKÉHO KRAJE | O ŘEMESLECH V NAŠEM KRAJI
V povídání o historii podbrdského kraje za pomoci knihy
Ladislava Malého Příbramsko a Dobříšsko a dalších dostupných zdrojů budu pokračovat kapitolou o výrobách
a řemeslech, která v dnešní době již většinou neexistují.
(Dobová citace z knihy je proloženým písmem.) Některá řemesla se týkala i lidí v Obecnici, Oseči a okolí. Pojme si
o nich něco málo napsat. Začneme řemesly, která autor
v knize uvádí, prvním z nich je lnářství. Nejstarší doklad
o pěstování lnu v Čechách a na Moravě byl nalezen v Mohelnici a pocházel nejspíš z mladší doby kamenné. Kdysi
z hojně pěstovaného lnu se z vláken po sušení a opětném
máčení a po odstranění jemného obalu tzv. pazdeří stávala
hebká koudel. Ta se dále protloukala na dřevěném přístroji zvaném trdlice. Pazdeří bylo nepříjemným odpadem, proto hospodáři mívali k práci společnou chaloupku, zvanou
pazderna. Koudel umístěná na kuželi se spřádala ručně na
cívku nebo na domácích strojích na přeslici či (od r. 1530)
na kolovratu. Hotová přadlena se odevzdávala tkalcům,
kteří z nich tkali plátno. Dalším oborem bylo soukenictví.
Nejstarší zápisky příbramského cechu soukenického jsou
z r. 1609. Při Litavce mezi Dušníky a Lhotou byla r.1858
vystavěna pražským obchodníkem Moricem Saarem velká
továrna na předení vlny a výrobu sukna, po ukončení výroby byla přestavěna na mlýn. U hráze hořejší Obory vystavěl Jan N. Jonke továrnu na sukna (u parčíku s pomníkem A. Dvořáka). V r. 1862 v ní začal vyrábět i hornické
stejnokroje, které kvalitou sukna i elegantní tvary získaly
výbornou pověst a tím i objednávky na stejnokroje ze zahraničí.
Jiným oborem bylo hřebenářství. Hřebeny dřívější dělali
hřebenáři (v Příbrami poslední Macháček) z rohů hovězího
dobytka, vzácnější práce byly ze želvoviny. Rohy se rozřízly,
špička oddělila, roh se teplem změkčil a tlakem srovnal,
povrch dohladka oškrabal. Destičky se vyřezávaly lupénkovou pilkou. Dámské hřebeny do vlasů byly hojně zdobené řezbou a vykládány polodrahokamy. Dalším „starším“
řemeslem bývalo perníkářství. Rozvoj příbramského perníkářství postupoval s rozvojem svatohorských poutí. Jeden
z prvních perníkářů příbramských jmenoval se Liček
(r. 1703) V muzeu by měly být uložené dřevěné formy,
v nichž vytlačovány byly ozdobné figurky, jež pak různobarevnými polevy byly opatřeny.
Pokračujeme řemeslem mydlářským. Mýdlo se vařilo
v Příbrami i Dobříši z loje poraženého dobytka, ale i z oleje
řepkového. Mydláři vyráběli mýdla v hranolech a k prodeji
se odkrajovaly menší kousky. Příbramské mydlářství bylo
dokonce zastoupeno na vídeňské světové výstavě v r. 1873,

kde byl vystavován mýdlový hranol s českým lvem. Dalším
uváděným oborem je koželužství a jirchářství. Kůže byly
dodávány kdysi do příbramské dílny v Prokopské ulici, zde
byly máčeny a „mízdřeny“ (seškrabávány dlouhým nožem
či škrabkou), poté po uložení v louhové jámě a pak v dubovém třísle se očistily, mastily, sušily a leštily, což trvalo
dlouhou dobu, ale kůže byly velmi pevné. Jircháři zpracovávali kůže měkčí, jako ovčí, srnčí i telecí podobným způsobem. Dalším odvětvím naší Obecnici blízkým je octářství.
V časech minulých byly ke spatření pod hrází rybníka až
pět stop (asi 150 cm) vysoké sudy, ve kterých ocet vznikal
kvašením bukových hoblin ve zředěném lihu. Směs se sestávala z 15 dílů kořalky, 20 dílů octa 137 dílů vody při
teplotě 10 až 35°C. V dnešních dobách se ještě vyrábí tradiční technologií pomalého octářství s použitím bukových
hoblin kvalitní kvasný ocet (Aromka Brno). Pokračujeme
oborem, kterému se říkalo rozárnictví. Jednalo se o výrobu růženců většinou z hruškového dřeva. Výrobu rozárnickou, současnou se zvelebením Sv. Hory v XVII. století,
zavedl u nás první Prayer (r. 1664), pak Pick z Weilsu.
Výroba zanikla nahrazena výrobou tovární. V Příbrami
a okolí se objevovalo ještě tzv. daráčkářství, což byly podomácku vyráběné figurky z chleboviny, která byla vmačkávána do hliněných formiček. Ty se poté po vyschnutí barvily a lakovaly. Před časy se vyskytovalo u nás i larvářství,
několik živnostníků, dělajících masky (larvy) pro masopustní veselí. Na dřevěný model nalepovaly se úzké pásky
papírové, až v několika vrstvách, načež se maska omalovala a olakovala. Kdysi byla vyhlášená v Příbrami a okolí
výroba kudel zvaných „příbramky“. V polovině devatenáctého století se vyráběly v dílnách několika mistrů a k výrobě se používaly rozlámané horní nebozezy. Se Svatou Horou bylo spojeno i prstýnkářství a obrázkářství. Olověné
prstýnky se slévaly v kamenných formičkách, které byly
upínány do svěráku. Ulité prstýnky ozdobeny byly pak
„drahokamy“, tj. kapkou barevného laku. Podobně se vyráběly i jiné drobnosti křížky a hračky (čamrdy ☺, kdysi
název pro knoflík, poté knoflík uprostřed s tyčkou, hračka
na způsob káči). Na počátku 19. století se na Příbramsku
malovaly obrázky svatých na sklo, někdy byly malovány
i prsty, poté se prodávaly poutníkům na Svaté Hoře. Řemesel, která se již neprovozují je spousta, některá se ještě
uchovávají a ukazují ve skanzenech nebo na poutích. Příště si budeme povídat o výrobě a řemeslech blízkých lidem
v Obecnici a okolí, řemeslech, která se váží hlavně k lesům
a možná i k železu.
bs
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TJ Slavoj Obecnice
Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
prázdniny utekly jak voda a stolně-tenisová sezona 2022/
23 již klepe na dveře. Zastupovat nás v ní budou 4 družstva dle rozpisu níže. Velká pozornost bude upřena na náš
„A“ tým, který se v divizi utká s řadou týmů co již okusili
3. ligu. Pro zájemce o stolní tenis jsou dveře otevřeny vždy
v rámci tréninku, v úterý a pátek od 17.00h. v tělocvičně
ZŠ Obecnice. K dispozici tam bude až 8 stolů, takže si zahraje doopravdy každý ☺.
TJ SLAVOJ OBECNICE „A“ – DIVIZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TTC Brandýs n. Labem A
Sokol Kosmonosy A
TJ Sadská B
Sokol Rudná A
KK Rakovník
Slavoj Obecnice A
Aero Odolena Voda
Sokol Hořovice A
KST Rakovník A
TTC Slovan Kladno
TJ Neratovice A
TTC Kladno A

7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Březnice B
Sokol Žebrák
Slavoj Obecnice B
Slovan Lochovice B
Sokol Mníšek p. Brdy B
Sokol Králův Dvůr B

POZVÁNKA NA PRVNÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
DO TĚLOCVIČNY ZŠ OBECNICE:
Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Příbram „A“
sobota 15. 10. 2022 ve 13.30 hod.
Slavoj Obecnice „B“ – Mníšek p. Brdy „B“
neděle 16. 10. 2022 ve 13.00 hod.
TJ SLAVOJ OBECNICE „C“ – OKRESNÍ PŘEBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

POZVÁNKA NA PRVNÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
DO TĚLOCVIČNY ZŠ OBECNICE:
Slavoj Obecnice „A“ – TTC Slovan Kladno
sobota 15. 10. 2022 v 17.00 hod.
Slavoj Obecnice „A“ – TTC Kladno „A“
neděle 16. 10. 2022 v 10.00 hod.

TJ Slavoj Obecnice C
TJ Spartak Rožmitál p. Třemšínem B
TJ Sokol Hluboš
TJ Tatran Sedlčany C
SK Březnice C
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Voznice A
TTC Příbram C
TJ Spartak Čenkov
TTC Příbram D
SK Klučenice A
Sportovní klub Chraštice A

TJ SLAVOJ OBECNICE „D“ – REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ
2. třídy

TJ SLAVOJ OBECNICE „B“ – KRAJSKÁ SOUTĚŽ
2. třídy sk. D
1.
2.
3.
4.
5.
6.

STOLNÍ TENIS

TTC Příbram A
Tatran Sedlčany A
Lokomotiva Zdice B
Sokol Příbram A
TTC Příbram B
Viktoria Vestec A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Spartak Rožmitál p. Třemšínem C
TJ Slavoj Obecnice D
TJ Sokol Příbram B
TJ Sokol Příbram C
SK Březnice D
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Voznice B
SK Klučenice B
Sportovní klub Chraštice B

Slavoj Obecnice - KOPANÁ
3. kolo - sobota 20. 8. 2022
FC Višňová B – TJ Slavoj Obecnice
branky: 10' Jan Zapletal, 25' Jan Zapletal,
38' Miloš Houžvička, 43' Zdeněk Kozák
4. kolo - neděle 28. 8. 2022
TJ Sokol D. Hbity – TJ Slavoj Obecnice
branky: 11' Pavel Valta, 21' Jan Zapletal,
48' David Polák, 52' David Polák,
57' Antonín Locker, 74' Jan Zapletal

Tabulka
2 : 4 (0:4)

2 : 6 (0:2)

5. kolo - neděle 4. 9. 2022
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Pičín B

0:4

6. kolo - sobota 10. 9. 2022
TJ Sedlice – TJ Slavoj Obecnice

2:0

7. kolo - neděle 18. 9. 2022, 16.30 hod.
TJ Slavoj Obecnice – SK Velká Lečice

Poř. Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

1. Sokol Vrtule Láz

4

4

0

0

36:4

12

2. TJ Sedlice

4

3

0

1

17:9

9

3. SK Petrovice B

4

3

0

1

16:9

9

4. SK Velká Lečice

4

2

2

0

14:7

8

5. Obořiště

4

2

2

0

17:12

8

6. FC Višňová B

4

2

0

2

13:12

6

7. TJ Slavoj Obecnice

4 2

0

2 10:10 6

8. SK Přestavlky

4

1

1

2

15:11

4

9. SK Klučenice

4

1

1

2

11:11

4

10. TJ Vltavan Hřiměždice B

4

1

1

2

8:21

4

11. TJ Sokol Pičín B

4

1

0

3

12:19

3

8. kolo - sobota 24. 9. 2022, 16.30 hod.
Obořiště – TJ Slavoj Obecnice

12. SK Sokol Kytín

4

0

3

1

8:16

3

9. kolo - neděle 2. 10. 2022, 16.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice – TJ Vltavan Hřiměždice B

13. TJ Sokol Dolní Hbity

4

1

0

3

11:25

3

14. SK Vysoký Chlumec

4

0

0

4

10:32

0
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TJ Slavoj Obecnice
Výsledky skupina A - sezóna 2022/23
HC Domino – TJ Slavoj Obecnice
3. 9. 2022
Branky

2 : 12
(2:2, 0:4, 0:6)

Tresty

Petr Juhász (Libor Procházka)
Jaroslav Střeska
Josef Kubista (Tomáš Střeska)
- držení, 2 min
Ondřej Mandík (Jaroslav Střeska)
Karel Máša (Libor Procházka)
Libor Procházka (bez asistence)
Jan Střeska (bez asistence)
Libor Procházka (Karel Máša)
Libor Procházka (František Větrovský)
Tomáš Střeska (bez asistence)
Josef Kubista (Tomáš Střeska)
Libor Procházka (Radoslav Kubják)
Karel Máša (Libor Procházka)
HC Čerti Křepenice – TJ Slavoj Obecnice
0:4
10. 9. 2022
(0:4, 0:0, 0:0)
Branky

Tresty

Václav Vylita (Tomáš Střeska)
Josef Kubista (Jan Střeska)
Libor Procházka (Petr Juhász)
Petr Juhász (Karel Máša)

Josef Kubista
- nedovolené bránění,
2 min
Jan Střeska
- nesportovní chování,
2 min

TJ Slavoj Obecnice – HC Kňovice
12. 9. 2022

7:2
(2:1, 3:1, 2:0)

Branky

Tresty

Martin Kocman (Jan Střeska)
Ondřej Mandík (Jan Střeska)
Ondřej Mandík (Martin Kocman)
Libor Procházka (Karel Máša)
Libor Procházka (bez asistence)
Martin Kocman (Ondřej Mandík)
Ondřej Mandík (Jan Střeska)

Petr Juhász
- vysoká hůl, 2 min
Petr Juhász
- hákování, 2 min

LEDNÍ HOKEJ
Pohár – skupina A – p r ů b ě ž n é p o ř a d í
Poř. Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

TM

1. TJ Slavoj Obecnice

3

3

0

0

23:4

6

10

2. Stará garda Štětkovice

2

2

0

0

20:5

4

2

3. HC River Boys Zvírotice

2

1

1

0

6:5

3

16

4. HC Kačeři Příčovy

1

1

0

0

14:2

2

20

5. AHC Nový Knín

1

1

0

0

9:1

2

2

6. HC Bubák Chlum

1

1

0

0

4:2

2

4

7. HC Rebel Sázava

1

0

1

0

3:3

1

14

8. HC Huroni Vršovice

2

0

0

2

3:13

0

6

9. HC Čerti Křepenice

2

0

0

2

1:12

0

8

10. HC Kňovice

3

0

0

3

8:22

0

14

11. HC Domino

2

0

0

2

4:26

0

42

Hokejová utkání lze 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
neděle 25. 9.

od 18.25 hodin
Slavoj Obecnice – RB Zvírotice

ROZPIS UTKÁNÍ na říjen 2022
pátek 7. 10.

od 18.30 hodin
SG Štětkovice – Slavoj Obecnice
pátek 21. 10. od 18.30 hodin
Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy
neděle 23. 10. od 16.30 hodin
HC Bubák Chlum – Slavoj Obecnice
Jaroslav Střeska
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Žáci obecnické školy s paní učitelkou Marií Petráňovou, která na zdejší škole dlouhá léta učila (fotografie z 60. let
20. století).

Školní rok 1970-71 a žáci s paní učitelkou Zdeňkou Vostrou.

Z archivu paní Vyšínové
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