
Podzimní dny v Brdech přináší pro každého z nás spous-
tu vjemů a zážitků. Stačí se dívat kolem sebe a občas
poslouchat, hlavně přírodu. Když vylezete večer kousek
za vesnici k lesu a po okolí zrovna neprojíždí vášniví
motorkáři, zuřivě dráždící své milované stroje, uslyšíte
krásné zvuky brdského lesa. Od šumění stromů, které
občas sténají, když se jeden druhého dotýká, žblunkání
potůčku, pokud zrovna není vyschlý. Z dáli, když máte
štěstí, na vás zařve jelen, jen si jej nesple�te s bučením
krav na louce pod Osečí. Ale i to bučení má svoje kouzlo.
Křik vyrušeného ptáka po chvilce zmlkne a vy při troše
štěstí zaslechnete houkání vlaku upalujícího v šeru kra-
jem směrem na Bratkovice. Možná ten zvuk ve vás pro-
budí touhu někam se rozjet a navštívit jiné vzdálené
krajiny, ale pak se najednou trochu zvedne mlha, měsíc
ozáří naši krásnou podbrdskou krajinu a touha se do ní
vrátí posmutněle zpět. Melancholická nálada podzim-
ních dnů přinese i jiné vjemy a zážitky. Někdo na kraji
vesnice otevře okno a po louce se rozběhne hlas televizní
moderátorky uvádějící večerní pořady kterési televizní
stanice. Okolo se rozštěkají psi a krajinu projedou svět-
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Zveme vás  na

ZAHÁJENÍ ADVENTU
neděle 27. listopadu 2022

od 17 hodin

na návsi v Obecnici

Vánoční hra Narození Krista
v podání Divadelního spolku Skalka

Rozsvícení vánočního stromu

la auta s burácejícím motorem. A šup zpátky na zem.
Hezká procházka podvečerní krajinou je u konce. Jde-
me zpět do reality českého večera. Blíží se konec roku
a s ním i jeho radosti a starosti, za chvilku advent, při-
jde zima, kdo nedoplnil topivo, musí ještě doplnit, někdo
začne plést svetry a ponožky. Sakra, a co dárky pro bliž-
ní, hergot, a co povinné platby na příští rok. Jak jsem
již podotkl, podzim přináší radosti i starosti s blížícím
se koncem roku. Musím podzimní úvodník trochu roz-
veselit. Nedávno jeden známý volal domu manželce:
„Miláčku, máš raději moře, nebo hory?“ Manželka
radostně: „No to víš Pepo, že moře! Ty kupuješ někde
dovolenou?“ „To ne, já vybírám sprej na záchod.“ Mys-
líte, že se tahle příhoda nestala? A tahle, co mi říkala
jiná známá? Její kámoška dostala pěkné trojbarevné
ko�átko, milé a přítulné, ale bohužel její manžel je aler-
gický na kočičí srst, a tak ho musí dát pryč. Prý kdyby
ho někdo chtěl, jmenuje se Tonda, je mu 50 let, měří
175 cm a má prošedivělé vlasy. Přátelé, tak tomu věřte,
mě už manželka také několikrát nabízela.

bs
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U Z Á V Ě R K A prosincového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pondělí 12. prosince 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - KOSMETIKA
GERONIPA BEAUTY

Zveme vás 12. 12. 2022 od 13.00 do 19.00 hod.
na den otevřených dveří do salonu kosmetiky – Dům služeb Obecnice 413

Co vás čeká?
• prohlídka nově zrekonstruovaného domu služeb

• prohlídka zrekonstruovaných prostor kosmetického salonu a pedikúry
• možnost seznámit se se značkou kosmetiky GEROVITAL

• možnost seznámit se s typy přístrojového ošetření poskytovaného v salonu kosmetiky
• možnost bezplatné analýzu pleti a doporučení na vhodné typy přípravků pro vaši ple�

• možnost využití bezplatných vzorků
• možnost na místě využít velké vánoční VÝPRODEJOVÉ akce, přípravky se slevou 30 až 50%

• možnost zakoupení dárkových poukázek na kosmetické ošetření, nebo pedikúru
• možnost seznámit se s NOVINKAMI – rozšíření služeb o MIKROJEHLIČKOVÁNÍ

a LASH LIFTING & BOTOX ŘAS
• možnost domluvit si termín kosmetického ošetření, doporučení typu ošetření včetně kalkulaci ceny

• malé občerstvení

Těším se na všechny, kteří využijí výše nabízené možnosti. NA VIDĚNOU 12. 12. 2022.

A na závěr přeji všem KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE.

Pavlína Gabrielová (tel. 739 050 800) - KOSMETIKA GERONIPA BEAUTY Obecnice

Vážení  spoluobčané,
již několikrát jsme ve zpravodaji upozorňovali na problé-
my, které přetrvávají při třídění a odevzdávání komunální-
ho a jiného odpadu. Kartonové obaly, které někteří z vás
zanechávají  u sběrných nádob, se mají odevzdávat ve sběr-
ném dvoře v Obecnici, kde na ně máme krytý kontejner.
To samé se občas děje s tvrdými plastovými obaly, které se
také povalují u nádob a patří do sběrného dvora. Osobně
nechápu, když platíte za popelnici, proč se objevují vedle
nádob na třídění i tašky s komunálním odpadem. Je to
opravdu takový časový problém jednou v týdnu navštívit
sběrný dvůr a vybrat si v pondělí od 15.00 do 17.00 nebo
ve středu od 15.00 do 17.00 nebo v sobotu od 9.00
do 11.00 hodin? Zamyslete se vy, kteří s odpadem takto
zacházíte, zda by se vám stejný nepořádek líbil u vaší vlast-
ní popelnice. A vám, kteří třídíte a chováte se zodpovědně
a slušně, se moc omlouvám a všem přeji upravenou a čis-
tou vesnici. Red. Bohouš Svoboda, radní

Školní družina MZŠ Obecnice  v á s  s r d e č n ě  z v e  n a

VÁNOČNÍ JARMARK,

který se koná v budově bývalé fary

21. a 22. 11. 2022 od 7.30 do 16.30 hodin

Těš íme se  na  vás !

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit
své narozeniny v měsíci říjnu a listopadu.
V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů

(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
listopad se přihlásil o slovo, a tak můžeme pozorovat krás-
ně zbarvenou přírodu kolem nás. Čas tedy neúprosně ply-
ne a zde jsou další zprávičky z hasičské zbrojnice. Všichni
jsme si užívali krásný konec října, když v tom se nám
v sobotu 29. 10. na zbrojnici rozezněla siréna. Byli jsme
svoláni k zásahu, který jsme v podstatě krom cvičení ostře
neměli. Mnozí z vás již asi tuší, ano jeli jsme k domu, kde
se propadla střecha. Po příjezdu na místo události jsme se
tedy zapojili do záchranných prací. Naštěstí při této udá-
losti na stavbě moc lidí nebylo. Tři dělníci byli po příjezdu
již mimo budovu. Neurčený počet se měl nacházet uvnitř.
A tak se rozjela záchranná akce, aktuálně byla v domě jen
jedna osoba, která se rychle našela a následně vyprostila.
Pro jistotu byl tento pacient odvezen letecky na kliniku do
Prahy. Na místo události se postupně sjížděla hasičská těž-
ká technika, pomocí které se prohledávali trosky uvnitř
domu. Prvotní zásah byl pro nás ukončen celkem brzy,
a tak jsme se odpoledne mohli vrátit domů. Samožřejmě ně-
které jednotky na zásahu zůstávali. V neděli 30. října se
nám ale v 4:17 znovu na hasičské zbrojnici rozezněla siré-
na. Byli jsme opět svoláni na stejné místo události. Jelikož
už si sedl prach, trosky mohli prozkoumat psi, kteří se spe-
cializují na hledání lidí. Naštěstí nikoho nenašli. Pomocí
sacího bagru dále probíhal zásah na částečné odklízení su-
tin. Naši kluci si hodně „mákli“ a patří jim velké poděko-
vání. Byli jsme rádi, že jsme mohli pomoci, i když na úkor
našeho víkendu. Výjezd byl po oba volné dny. Doufáme,
že výjezdy tohoto typu tak časté nebudou, jsou hodně ná-
ročné.

A tě	 trochu z jiného soudku: 1. listopad. Datum, na kte-
ré pamatuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích. Konkrétně paragraf 40a  upravuje
povinnou výbavu vozidla v zimním období. Poj	me si i le-
tos připomenout notoricky známá pravidla pro motoristy
a nejen pro ně.
Zimní pneumatiky a povinná zimní výbava

(pokračování na str. 4)

Riziko vzniku dopravní ne-
hody je v zimním období a ve
zhoršených povětrnostních
podmínkách několikanásob-
ně vyšší než ve zbylé části
roku. Jízda na letních pneu-
matikách může za zhorše-
ných klimatických podmínek výrazně ovlivnit jízdní vlast-
nosti vozidla a přispět ke vzniku dopravní nehody v obdo-
bí, kdy dochází k teplotním změnám vozovky a zhoršené
sjízdnosti komunikací. Pneumatiky odpovídající danému
ročnímu období a jejich funkčnost jsou proto jedním ze zá-
kladů bezpečné jízdy a správného chování vozidla při náh-
lém brždění. Výše uvedená právní norma proto uvádí, že
v období od 1. listopadu do 31. března musí být vozidla vy-
bavena zimními pneumatikami, pokud se na pozemní ko-
munikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námra-
za nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpo-
kládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vy-
skytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Pokud
je navíc na silnici umístěna svislá dopravní značka „Zimní
výbava“, povinnost mít zimní pneumatiky platí vždy bez
ohledu na stav povrchu vozovky.
Viditelnost

Zvýšené opatrnosti by vzhledem k častější snížené vidi-
telnosti v nadcházejícím čase měli dbát i chodci. Doba slu-
nečního svitu a denního světla se v podzimním období vý-
razně zkracuje. Zejména chodci a cyklisté jsou v ranních
hodinách či v podvečerním stmívání pro motoristy hůře
viditelní. Dlouhodobě je konec roku nejrizikovějším obdo-
bím ve vztahu k počtu nehod s účastí chodce, kdy svou
zásadní roli hraje právě jejich viditelnost či spíše neviditel-
nost v silničním provozu.
Viditelnost chodců v provozu

V roce 2019 byl v měsíci listopadu zaznamenán největší
počet nehod s účastí chodce (389 dopravních nehod, při kte-
rých bylo usmrceno 12 chodců). Prosinec 2019 (s 350 do-
pravními nehodami s účastí chodce, při kterých bylo 11
usmrcených osob) byl pak z pohledu chodců druhým nej-
tragičtějším měsícem. V případě fatálních dopravních ne-
hod s účastí chodce převažují právě ty, ke kterým došlo za
snížené viditelnosti. Svým zviditelněním dává chodec řidi-
či výrazně větší možnost včas a bezpečně reagovat na jeho
pohyb ve vozovce. Pěší účastník provozu tak chrání přede-
vším své zdraví a život.

Je prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci
chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozi-
dla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je vidi-
telný již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn reflexním
označením, vidí jej řidič na 200 metrů, což je dostatečná
vzdálenost pro bezpečné manévrování řidiče. Zmiňovaný
zákon o silničním provozu navíc ukládá chodcům pohybu-
jícím se mimo obec povinnosti. K viditelnosti norma v § 53
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MLADÝ HASIČ

BRDŠTÍ TETŘEVI

Podzim se nám chýlí ke konci a tma už je čím dál dříve.
Jak již víte z minula, tak my naplno pokračujeme v nabírá-
ní kondice v tělocvičně. Te	 vám ve stručnosti povím, jak
náš trénink momentálně probíhá.

Po krátkém volném hraní a příchodu všech je na řadě
nástup a podání hlášení o počtu mladých hasičů. Následu-
je seznámení s programem. Jedním z míčových sportů se
trochu zahřejeme a zároveň protáhneme na rozcvičce vede-
né vždy jedním z mladých hasičů.  Rozdělíme se na skupiny
dle aktuálního počtu a přesuneme se na daná stanoviště.
Na prvním stanovišti procvičujeme vázání uzlů. Od „liščí
smyčky“ přes „tesařák“ po „zkracovačku“. Druhé stano-
viště procvičí úvaz na proudnici, který zabraňuje od rozpo-
jení proudnice s hadicí. Na třetím stanovišti obíháme na
čas tzv. hadicové kolo. Cílem tohoto stanoviště je štafeta
družstva, které musí co nejrychleji rozpojovat a spojovat
5 hadic spojených v jedno kolo. Čtvrté stanoviště je také
na rychlost a jmenuje se Štafeta jednic. První hasič rozho-
dí hadici, jednu spojku zanechá na podložce a druhou do-
nese na další podložku, oběhne kužel a předává štafetu.
Druhý hasič vezme proudnici a zapojí ji, oběhne kužel

SDH Obecnice (dokončení ze str. 3)

a předá štafetu. Třetí jako první obíhá kužel, poté rozpojí
proudnici od hadice, následně oboje donese na první pod-
ložku a předá štafetu. Čtvrtý hasič oběhne kužel a nako-
nec smotá hadici a položí na první podložku. Po proběhnu-
tí cílem se stopuje konečný čas.

Jsme teprve na začátku zimní sezóny v tělocvičně, ale už
te	 mohu za všechny vedoucí říci, že každým tréninkem se
děti obrovsky zlepšují. Jak uměním, tak rychlostí a celko-
vými měřenými časy. Za to jsme strašně rádi a vidíme,
že naše práce dává smysl, radost a příjemné využití volné-
ho času dětí.

Další naší akcí byl nábor mladých hasičů dne 7.11. Sami
jsme nevěděli, jestli někdo vůbec přijde. Nakonec budeme
nejspíše mít 2 nové Brdské tetřevy a další dva si to ještě
rozmyslí. I tímto můžeme považovat nábor za úspěšný.
Mladí hasiči nám postupně rostou a to pro některé zname-
ná přechod do další kategorie. Stále se snažíme náš tým
obnovovat a přijímat nové zájemce. Proto, ten, kdo by měl
zájem, se na nás můžete přijít podívat každé PONDĚLÍ
od 15.30 do 17.00 hod. do tělocvičny základní školy.

Za trenéry Brdských tetřevů Lukáš Doležal

přímo uvádí: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích.“

Měsíc listopad je typický též zvýšenou intenzitou silnič-
ního provozu v okolí hřbitovů, což souvisí s uctíváním pa-
mátky zesnulých. Dbejme i zde na bezpečí nejen na pozem-

ních komunikacích, ale i v jejich blízkosti a počínejme si
tak, abychom se ze svých cest vrátili vždy ve zdraví. Při
návštěvách pietních míst však nezapomínejte ani na bezpe-
čí svého majetku. Hřbitovy v těchto dnech lákají také zlo-
děje. Mějte proto své osobní věci a cennosti stále na očích
a nedejte nenechavcům šanci.

(zdroj www.casopisczechindustry.cz)
Já pevně věřím, že všichni motoristé toto znají a dodržu-

jí. Všem přeji hezký podzim a mnoho kilometrů bez nehod.

Petr Zima, jednatel SDH Obecnice

Dne 5. 11. 2022
Natálie Poláková
získala 1. místo

na Mistrovství Èeské republiky
v Mrtvém tahu.

Velká gratulace
a pøání dalších úspìchù!!!

28. 11. oslaví Natálka
20. narozeniny...

K Tvým narozeninám,
pøejeme Ti, jak u• to bývá,

a• splní se Ti vše,
co srdce Tvé urkývá.

Vše jen to nejlepší
Ti pøejeme celá rodina.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Babí léto přece jen v tomto roce přišlo a my jsme toho hned
využili k pěším výletům za humna naší vesnice. Nejdříve
jsme se vydali na Octárnu a k vodní nádrži. Každý jsme si
nesl svůj batůžek se svačinou a pitím. Na Octárně na nás
čekalo několik krásných huňatých oveček a sluníčko kou-
pající se na hladině vody. Sluníčko nás doprovázelo i do
Oseče, kam jsme se vypravili další týden polní cestou mezi
pastvinami. Pro změnu jsme mohli pozorovat různé kra-
vičky, které se na nich pásly. Děti si pohrály na místním
dětském hřišti a užily si dopoledne strávené venku.

Ve druhé polovině října jsme u nás ve školce přivítali naše
oblíbené divadlo Krab. Aby bylo jisté, že ho nebudeme mu-
set zase odvolávat kvůli nemocnosti dětí, pozvali jsme
i děti z 1. a 2. třídy základní školy. Příběh Tučňákův výlet

Pro rodiče a děti jsme v jednom říjnovém odpoledni usku-
tečnili projektový den „Učíme se hrou“ s Petrem Kantou,
odborníkem na edukační a rozvojové hry, hračky a didak-
tické pomůcky. Děti i rodiče si měli možnost pohrát a vy-
zkoušet kreativní magnetickou stavebnici, dřevěné didak-
tické hračky rozvíjející pamě�, soustředění nebo naopak
hlavně jemnou motoriku. Většina nabídnutých hraček
měla u dětí úspěch. Napíšeme o některé z nich Ježíškovi.
Rodičům našich dětí, kteří reagovali na naši prosbu o po-
dělení se o dýně vyrostlé na zahrádkách, bychom tímto
chtěli moc poděkovat, speciálně i paní Klabíkové, která
vyrobila krásný podzimní věnec do školky! Díky jejich dý-
ním jsme s dětmi mohli vyzdobit školku i vchod do ní. Kaž-
dá třída si jednu svou největší dýni vydlabala na Hal-
loween. Co naplat, Halloween není náš tradiční národní
svátek, ale pro děti zábavnější než dušičkový. Děti přišly
na Halloween v převlecích a strávily dopoledne plné soutě-
ží, her a tancování.

V rámci spolupráce s VLS ČR, s.p. jsme ve školce připravi-
li didaktický program s jejich lektorkou. Děti z Berušek se
seznámily s tím, jak vypadají jelení parohy a také srnčí,
mohly si zblízka prohlédnout i srst lišky a kuny. Aby udr-
želi pozornost po celou hodinu programu, byl pestře dopl-
něn různými pohybovými hrami i s přírodninami. Děti
z Žabiček čekal podobný program na smluveném místě
v lese hned druhý den.

byl vtipným vyprávě-
ním o malém a vel-
kém tučňákovi, kdy
malý tučňák Tučík
doplave na utržené
ledové kře do teplých
krajin, a tam se učí
díky novým ptačím
kamarádům novým
dovednostem.

Poslední akcí, kterou tentokrát zmíníme, byl výlet do Mra-
veniště v Písku. V Mraveništi jsme byli poprvé a byli jsme
nadšeni. Děti neváhaly a hned začaly zkoumat desítky me-
trů tunelů a komůrek s audiovizuálními doplňky. Nezalek-
ly se dřevěných mostů, schovávaček a cestiček lemovaných
větvemi stromů. Průvodkyně obdivovala naše nejmladší
děti, které zvládaly vše bez pomoci.
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DEN STROMŮ

Den stromů jsme si se
žáky naší školy připo-
mněli dne 20. října.

Tento den probíhal
formou projektu v kme-
nových třídách. Paní
učitelky si pro žáky při-
pravily pěkné pracovní
listy. Žáci II. stupně pro
mladší žáky vytvořili
výukové plakáty a drob-

20. říjen – Mezinárodní den stromů

Komu by se nelíbila podzimní krajina plná barev, chvíle,
kdy můžeme kráčet šustivým listím a sklízet plody léta?
Připojili jsme se k poděkování přírodě projektovým dnem
k Mezinárodnímu dnu stromů, který připadá na 20. říjen.

Děti si na prvním stupni připomněly různými aktivitami
význam stromů, jejich stavbu, růst a učily se stromy po-
znávat a určovat v přírodě. Na druhém stupni probírali
žáci se svými vyučujícími téma stromy z pohledu daného
předmětu. Například v matematice počítali výtěžnost dře-
va, procenta zalesnění území aj., v dějepise probrali histo-
rii zalesňování na území ČR, v přírodopise určovali stromy
podle plodů a listů a pomůcku, kterou k tomu vyrobily
paní asistentky, mohli žáci využívat další dva týdny
na chodbě školy a zahrát si na dendrologa. Za každou vyu-
čovací hodinu s využitím tématiky stromů získali žáci část
puzzle, které potom lepili a skládali na připravenou tabuli.
Vzniklý obrázek doplnil text: „Prosba stromů“ (viz níže).
Důležitou součástí úcty ke stromům a přírodě byla pomoc
žáků druhého stupně s výsadbou mladých stromů buku na
Černé skále nad Obecnicí, ve spolupráci s lesní správou
a VLS Obecnice. Zejména žáci deváté třídy se hojně přiči-
nili a měli z toho patřičnou radost. Kéž jim radost z pomo-
ci a dobré práce přináší potěšení i za několik let, až budou
okolo chodit na procházky a mohou si hrdě říci, tyhle stro-
my jsem pomohl sázet já.

za kolektiv učitelů, Markéta Marková

PROSBA STROMŮ
Milý člověče,
jsme dárci tepla ve tvém krbu za chladných nocí.
Dárci přívětivého stínu i chladu v žáru letního slunce.
Z nás je dřevo tvé kolébky i tvé rakve.
My jsme trámovím tvého domu i deskou tvého stolu.
Z nás je lože, ve kterém spáváš, i lavička,
na níž jsi dostal první políbení.
Jsme topůrkem tvé sekery i brankou u tvého plotu.
Jsme tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítí.
Slyš tedy naši prosbu: Mysli a nenič nás!

né pomůcky pro určování stromů.  Protože výuka v příro-
dě je mnohem zajímavější a přínosnější, rozhodli jsme se
pro přírodovědnou vycházku do místních lesů. Žáci pozná-
vali stromy, určovali jejich plody, povídali jsme si o výsad-
bě a ochraně stromů, o jejich významu, zpracování a re-
cyklaci.

Po vycházce žáci
dostali vystřižený
lístek našeho ná-
rodního stromu.
Na něj pak psali
přání pro stromy,
zajímavosti… Lís-
teček pak nalepili
na velký plakát
lípy. Dopoledne se
stromy žáky zauja-
lo. Těšíme se na
další pěkné projek-
tové dny ve škole.

Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová

ŽIVOT V LESE

Děti z 1. a 2. třídy navázaly na projekt ke Dni stromů vy-
cházkou s lesní pedagožkou. Na stanovištích v lese se do-
zvěděly mnoho nového o životě lesních živočichů a plnily
zajímavé úkoly. Postavily oboru pro srnce a jeleny, hledaly
paroží, dozvěděly se, jak se zvířata chystají na přezimová-
ní, jak se zahřívají včely a spoustu dalších zajímavostí.
I počasí nám přálo, děti si užily krásné dopoledne.

Mgr. Jana Hájková, Šárka Drdová
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TVŮRČÍ PSANÍ
Napsat kvalitní slohovou práci není jed-

noduché. O to složitější to je, pokud dosta-
nete deset slov, u kterých musíte nejprve
správně určit slovní druhy a potom je

HALLOWEEN ve škole

Po podzimních prázdninách si žáci I. stupně připomněli
tradiční svátky – Halloween a Dušičky. Výuka probíhala
formou projektového dne. Žáci mohli přijít oblečeni v mas-
kách (čarodějnice, čarodějové, smrtky, kočičky, pavouci,
duchové, dýně…). V hodinách matematiky jsme si zahráli
halloweenské bingo, soutěžili jsme, kdo bude počtářským
králem, žáci vymýšleli  a řešili slovní úlohy. Při hodinách
českého jazyka žáci četli pohádky, legendy s kouzelnou té-
matikou. Zazpívali jsme si písničky, kde se objevují kouzel-
níci, čarodějové, skřítci. Při halloweenském tvoření žáci
vytvořili nádherné podzimní obrázky, které zdobí chodby
a třídy školy. Všichni žáci I. stupně se pak sešli v tělocvič-
ně školy, kde probíhal halloweenský rej masek. Sportovní
a taneční chvilku si užili jak žáci, tak paní učitelky a paní
asistentky. Při této společné akci v tělocvičně jsme vyhod-
notili i podzimní výtvarnou soutěž, která nesla název Ta-
jemství stromů. Žáci se opravdu snažili. Se svými vycho-
vatelkami školní družiny žáci odpoledne rozsvítili svíčky
na místním hřbitově. Kouzelný podzim přejí

Mgr. Jana Pokorná a Mgr. Eva Bízová

v krátké pohádce použít ve správném pořadí, a to postupně
od podstatného jména až po citoslovce.

Devá�áci se s tímto úkolem poprali velice dobře. Posu	te
sami.

Kouzelné proso

Byl jednou jeden farmář, který na poli pěstoval proso.
Bylo krásně červené a jeho barva neskutečně zářila.
To proso bylo známé jako kouzelné proso. Kdo ho ochut-
ná, bude značně silný. Jedna malá holčička jménem Anič-
ka lhala své babičce, že jde na trh, přitom šla krást k far-
máři. Ten vleže odpočíval před verandou. Anička stála
opodál a rozmýšlela, zda si má pro proso jednoduše dojít,
nebo se nejprve zbavit farmáře a pak až si dojít pro proso.
Dlouho nad tím nepřemýšlela a vyrazila kupředu. Možná ji
někdo spatří, ale to už jí bylo jedno. Anička utíkala, ale na-
jednou křup.

Pomalu se mi zavírala víčka, takže tatínek přestal vyprá-
vět. Položil knihu, políbil mě do vlasů a tiše odešel. Chvíli
jsem jen tak ležel a přemýšlel o Aničce. Co se stalo? Jak to
dopadne? V tom jsem zavřel oči a pomalu usnul.

Natálie Novotná, 9. třída

Sedlák Honza

Žil byl sedlák jménem Honza. Na poli pěstoval proso
a nosil červený klobouk. Jednou jeho jedna kobyla utekla.
Rodiče ho za to poslali do světa. Maminka mu dala na ces-
tu buchty a řekla, a� se vrátí s kobylou. Než Honza odešel,
tatínek mu vleže povídá, a� načerpá ve světě zkušenosti
a nechodí hlavně přes černý les. Ten však neposlechne
a v lese ho čeká kouzelník Gramiáš nebo možná Hramiáš.

Na tuhle pohádku je málo času, proto i při vyprávění
husy pasu. Honza snad skončí dobře a my můžeme doufat,
že nikde nenaletěl, anebo nezakopl a jestli jo, však on
z toho umí dobře vybruslit.

Liliana Novotná, 9. třída

Kluk z vesnice

Byl jeden Honza, který měl statek u řeky Bečva. Na stat-
ku mu rostlo proso červené.

Jeho kamarádi mu tiše záviděli. Říká se, že jestli někomu
na zahradě či statku roste proso červené, tak ho potká jed-
na dlouholetá láska. A to se zrovna Honzovi podařilo. Klu-
ci ho pěkně prosili, aby jim dal semínko, že chtějí taky po-
tkat lásku. A tak učinil. Honza byl chytrý kluk. Dokonce
jednou přesvědčil celou vesnici, že vleže se dá i hrát na kla-
vír. Měli ho všichni rádi i přes ty všechny lumpárny,
co dělal. Když nastal ten den, kdy měl potkat dívku, nevě-
děl, co má dělat. Měl snad zůstat doma, nebo, jak správně
učinil, jít do vesnice? Šel tedy do vesnice, kde možná potká
tu pravou lásku. Když ji spatřil, nemohl uvěřit svým očím.
S dívkou si padli do oka a žili po celý rok š�astně a vesele.

Tuto pohádku vždycky vyprávím svým dětem do té doby,
než jim řeknu: „A te	, děti, hop do postýlky a spát.“

Sára Oktábcová, 9. třída
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Když ještě v listopadu hřmívá,
úrodný rok nato bývá.
Nádherný barevný podzim, kterého jsme si letos mohli užít
do syta se s námi pomalu loučí a nezadržitelně se k nám
blíží adventní čas. Zhruba za týden tj. 27. listopadu nasta-
ne první adventní neděle nebo-li železná. V našich domác-
nostech zavládne slavnostní nálada při zapalování první ze
čtyř svící na adventním věnci. Kouzelná atmosféra, která
nám zanedlouho nastane by nás měla ztišit, připomenout
nám, co je a není tak důležité a naladit nás na budoucí
vánoční svátky. Pokud si chcete zpříjemnit 1. adventní ne-
děli, připomínám, že jste zváni 27. prosince v 17 hodin
na náves, kde se bude rozsvěcovat vánoční strom a hrát
vánoční hra Narození Krista.

Co se dělo a právě děje?

Přednášky v listopadu byly bohužel PŘESUNUTY.

V listopadu nás měly čekat hned dvě přednášky „Život a
doba Marie Terezie“ a „Můj africký příběh“, ale bohužel
ani jedna se nekonala. Díky mé nemoci, musel být celý pro-
gram zrušen. Ale nebojme se, o nic nepřijdeme. Obě před-
nášky budou přesunuty na nový rok a včas se dozvíte přes-
né termíny.

Středeční posezení místních seniorek

Setkávání, která zpříjemňují všední dny stále pravidelně
probíhají. V budoucích týdnech bychom mohly nasát tro-
chu té předvánoční pohody poslechem vánočních koled
nebo si udělat domácí svařák. Kdo byste měl také zájem
se přidat, jste srdečně zván. ☺ Toto setkání probíhá kaž-
dou středu od 13.30 do 15.30 hod. Na všechny příchozí
zde čeká teplá káva, chutné vínko, dobrá kniha i milé slovo.

Kroužek VŠEZNÁLEK

Svíčky z Nalžovic

Svíčky stále v prode-
ji. Přij	te si vybrat
adventní svíce na
svůj originální vě-
nec.

Tvoření dostalo díky mé nemoci
na frak. Šikovné ručičky si mu-
sely dát pauzu a jistě te	 netrpě-
livě čekají na nějaké zábavné
tvoření. Slibuji, že si vynahradí-
me, co jsme zameškali a vyrobí-
me si plno dalších originálních
výrobků. Kdy se nejlépe vyrábí?
Přeci před Vánoci. Dárečků pro
naše blízké není nikdy dost.

Lampiónový průvod

V úterý 8. listopadu prošel Obecnicí lampiónový průvod,
který měl obrovskou účast. Tolik světýlek pohromadě naše
vesnička ještě možná ani nezažila. ☺ Malí i velcí s lampi-
ónkem nebo bez si to kráčeli do cíle pro krásnou odměnu
a malou dobrotu. Po průvodu následoval i zajímavý pro-
gram – ohnivá show. Děkujeme pořadatelům za krásný
zážitek a už te	 se těšíme na příští rok.

(pokračování na str. 9)
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Lampiónový průvod (dokončení ze str. 8) Dušičková tematická vycházka

Dle zaslaných fotografií soudím, že se tematická vycházka
líbila. Děkuji všem, kteří si ji prošli a správně mi zaslali
tajenku, která zněla: Krásný podzim zažíváme, na své
blízké vzpomínáme. Svíčky hojně pálíme, na hřbito-
vy chodíme. Všichni, kteří správně vyluštili tajenku a
zaslali fotečku, nech� se zastaví v knihovně pro odměnu. ☺
Protože pohybu není nikdy dost, myslím si, že by se nám
další tematická vycházka mohla hodit mezi vánočními
svátky, kdy budeme potřebovat rozchodit nacpaná bříška.
Termín a trasu upřesním v prosincovém zpravodaji.
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Co se bude dít?

Dětské předvánoční KINO v knihovně

Nejen dospělí by se měli ladit na přicházející adventní čas,
ale i děti. Děti, poj	me si zkrátit čekání společným sledo-
váním vánočně laděné pohádky. Kino se uskuteční v pátek
2. prosince od 16 hod. Včas vyvěsím plakátek s bližšími
informacemi.

Zpívání koled před knihovnou

Kdo si rád zpívá tradiční české koledy nebo má pouze rád
kouzelnou atmosféru Vánoc, nech� dorazí ve středu 7. pro-
since chvilku před 18 hod. před knihovnu. Opět se při-
dáme k celorepublikové akci Česko zpívá koledy. Jen málo
stačí k tomu udělat si krásnou sváteční chvilku a zastavit
se v tom často hektickém předvánočním shonu. Sejdeme
se, zazpíváme si, dáme si něco dobrého k pití nebo na zub
a zase se rozejdeme zpět do našich domovů. S sebou teplé
oblečení a kdo chce, může přinést něco dobrého na ochut-
nání. Teplé nápoje budou k dispozici. Zde přikládám
seznam koled, které budeme zpívat. Texty budou samozřej-
mě připraveny.
• Jak jsi krásné, neviňátko
• Rolničky, rolničky
• Štědrý večer nastal
• Veselé vánoční hody
• Hle, hle támhle v Betlémě
• Štěstí, zdraví, pokoj svatý
• Pásli ovce Valaši

Hrátky s drátky v knihovně, aneb kurz drátkování

Ve čtvrtek 15. prosince od 17 hod. bude v knihovně mož-
nost vyzkoušet si kreativní techniku drátkování. S pomocí
drátků a korálků se zkusíme naučit výrobu vlastní ozdoby.
Můžeme si zkusit vyrobit anděla nebo srdce. Vhodné i pro
šikovné (trpělivé) dětské ruce. S sebou 50 Kč na materiál.

DEEP Work v Obecnici

Opět se můžete těšit na energické cvičení v podání Wážek
z Příbrami. Čeká nás procházka všemi pěti elementy, roz-
hýbání ztuhlých kostí, rozproudění líné energie a na závěr
zasloužená relaxace. Cvičení bude probíhat v místní tělo-
cvičně 10. prosince od 10 do 11 hodin. S sebou na cviče-
ní potřebujete jen podložku, dobrou náladu a zvědavost.
Cena lekce je 120 Kč. Rezervace předem není potřeba.

Yoga Flow s Veronikou

Jógové dýchánky si našly v úterý své příznivce, a tak dále
každé úterý probíhají lekce jógy. Začínáme vždy v 18.30 hod.
na faře. Odvážní, kteří pilně trénují svou vůli, mohou kaž-
dou třetí neděli také navštívit ranní protahovačku od 8.00
hodin. Každá lekce je originální, někdy dynamičtější, ně-
kdy mírnější. Je to relativní. Každý vnímá a cítí své tělo
i lekci jinak.
Abychom se na podzim cítili v našem těle, jako v útulném
pokojíčku, připravila jsem do konce roku pár lekcí navíc.

Šarlota Pokorná

Relaxační
a regenerační masáž
Radka Synáčová | tel. 728 120 876

Možnost mobilního maséra.

Jiráskovy Sady 3, Příbram
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Za devatero horami a devatero řekami, v Rychlebském
výběžku, který se hluboce zařezává do území Polska, leží
město Javorník, po staletí přirozené centrum této oblasti,
jemuž vévodí staré sídlo vratislavských biskupů nacháze-
jící se v nepřehlédnutelné poloze na skalnatém kopci – zá-
mek Jánský Vrch. Lokalita, v níž se Javorník rozkládá,
byla zajímavá už pro naše dávné předky. Vypovídají o tom
různé archeologické nálezy, například kamenné sekyrky či
mince z pozdní doby římské. První písemná zmínka o Ja-
vorníku pochází z roku 1291, ale v listině je zachycen stav
asi o 30 let starší, tzn. že již v 60. letech 13. století byl dosti
významným sídlištěm. Prokazatelně nejstarší stavební pa-
mátkou ve městě je hřbitovní kostel sv. Kříže, dnes volně
nepřístupný. Tato stavba je jedinou ukázkou přechodu
mezi románsko-gotickým slohem na Jesenicku, která se
dochovala bez pozdějších přístaveb ve své původní podobě.
Velkým přínosem pro Javorník bylo objevení naleziš� stří-
brných rud, dolovalo se v městském údolí i přímo na Ján-
ském Vrchu, v okolí dolů vznikaly hornické osady a ham-
ry. V roce 1549 bylo Javorníku uděleno městské právo,
byly potvrzeny cechovní řády pro horníky, soukeníky, pe-
kaře, řezníky, ševce, krejčí, kožešníky, kováře, tkalce
a koláře. Rozvoj města byl zpomalen velkým požárem
v roce 1576, při němž shořela velká část domů. Další po-
hromou, která těžce dolehla na město, byla třicetiletá vál-
ka a epidemie černého moru, během níž zahynulo 532 lidí.
Důležitý pro kulturní rozvoj byl rok 1766, kdy se na zdej-
ším zámku usadil vratislavský biskup Gothard Filip
Schaffgotsch. O tři roky později nastoupil do jeho služeb
vynikající hudební skladatel a virtuos Karl Ditters z Dit-
tersdorfu. Ten zde během třiceti let složil asi 40 komických
oper a díky němu se Javorník stal centrem hudebního ži-
vota celého Slezska. Tento významný hudebník dokonce
dostal nabídku řídit královskou operu ve Vídni. Odmítl
z celkem jednoduchého důvodu – biskup mu poskytl větší
apanáž. Následovala však další katastrofa, slibný rozvoj
města opět přerušil požár, který v roce 1825 zničil 104
domy, mezi nimi též radnici, pivovar, faru, vrchnostenský
úřad, panský dvůr a částečně i farní kostel. S pádem feuda-
lismu ztratil Javorník zemský soud a tím i charakter
správního střediska pro celé Jesenicko. V roce 1830 byla
vybudována silnice do Žulové a v roce 1897 byl Javorník
připojen na železniční tra� Hanušovice-Głuchołazy.
Za 2. světové války zde bylo několik zajateckých táborů,
v lednu 1945 prošly městem kolony zajatců z koncentrač-
ního tábora Birkenau. Podstatné změny k lepšímu se Ja-
vorník nedočkal ani po roce 1945. Po odsunu německého
obyvatelstva se sem sice nastěhovalo dost českých rodin,
ale většina hospodářských a společenských svazků byla
zpřetrhána, což mělo za následek ekonomický útlum, kte-
rý s nepatrnými výjimkami trval až do roku 1989. Ve měs-
tě jsem samozřejmě nemohl vynechat prohlídku zámku, je-
hož historie sahá zřejmě až do 2. poloviny 13. století, kdy
na strategickém místě nad javornickým sídlištěm vznikl
hrad. Jako první majitelé sídla jsou uváděna svidnická
knížata, ale již od roku 1348 patřil hrad vratislavským bis-
kupům. V 1. polovině 15. století ho značně poškodili husité
a poté mu újmu způsobili i samotní majitelé. Nechali totiž
zbořit hradby, aby se hrad nemohl stát útočištěm nepřátel.
Velká obnova a přestavba objektu, která probíhala ke kon-

Zámek Jánský Vrch

Javorník – klid a pohoda pod Rychlebskými horami

ci 15. století, započala až za
biskupa Jana Rotha. Pozdně
gotická etapa výstavby byla
ukončena roku 1509 Rotho-
vým následovníkem, biskupem
Janem Thurzou. V průběhu
těchto úprav také získal své
současné jméno Jánský Vrch –
to na počest patrona vratislav-
ských biskupů Jana Křtitele.
Později ke komplexu přibyl re-
nesanční palác a v 18. století
za již zmiňovaného biskupa
Schaffgotsche byl hrad přesta-
věn na barokní zámek. Posled- Rozhledna Borůvková hora

ní významnější přestavba zámku proběhla na přelomu
18. a 19. století, kdy byl upraven na letní sídlo. V rámci
prohlídky zámeckých interiérů je možné shlédnout pozoru-
hodnou expozici dýmek a kuřáckých potřeb, mezi kterými
naleznete nejen evropské, ale i americké, africké a orien-
tální exponáty. Tato největší sbírka v České republice čítá
dohromady zhruba 1 200 předmětů z 18. až 20. století. Ne-
celých 9 km od centra Javorníku se nachází silniční hra-
niční přechod Travná/Lutynia. Zde jsem zaparkoval a po
značených turistických cestách jsem po 3,5 km došel na
vrchol Borůvkové hory (899 m n.m.), kde se nachází stej-
nojmenná rozhledna. První nevelká vyhlídková stavba zde
stávala již v 70. letech 19. století, současná rozhledna byla
slavnostně otevřena 7. října 2006. Pokud vystoupáte 155
schodů na 24 m vysoký vyhlídkový ochoz, tak vám bude
odměnou nerušený výhled nejen na Rychlebské hory, ale
i na panoráma Orlických hor, Kralického Sněžníku či Je-
seníků a za dobré viditelnosti prý až na Sněžku. Na polské
straně se otevírá pohled na nekonečné roviny se zrcadlící-
mi se hladinami jezer Otmuchowskie a Nyskie, na opačné
straně lze z ptačí perspektivy přehlédnout lázeňské město
Lądek-Zdrój. Rychlebské hory sice nepatří v Česku k nej-
vyšším, ale zcela určitě k těm nejodlehlejším a také nejhů-
ře přístupným pohořím. A díky tomu vynikají svou tichou
krásou, nedotčenou přírodou a okouzlující romantikou.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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Nepřehlédněte
Ti, kteří na našem posledním brdském výletě navštívili Atom muzeum v Míšově, i ti, kteří se na výlet nedostali, ale i všich-
ni ostatní si mohou v obecnické knihovně vypůjčit knihu Milana Syručka "Záhady brdských lesů". Stránky 192–220 v této
knize se přímo týkají Atom muzea Javor 51. Také je možné si vypůjčit knihu od téhož autora "Odtajněno: Atomová bomba
i na Prahu?", která vyšla v letošním roce a jejíž obsah je zajímavý a aktuální. E.T.

V další části povídání o historii Příbramska a Dobříšska
se podíváme tak trochu do brdských lesů.

Při svém toulání po Brdech jste určitě naráželi v lesích
na menší plošiny a dumali jste co je způsobilo. I my jsme se
při svém vandrování pídili, kdo je pro nás vytvořil, protože
jsme je hodně používali na přespávání pod širákem. Brzy
jsme zjistili, že jsou to vlastně místa, kde pálili dřevěné
uhlí brdští uhlíři. Uhlí se samozřejmě nepálilo jen v Br-
dech, dozvídáme se z různých pramenů, že už asi pět set let
před naším letopočtem se pálením uhlí zabývali Keltové
a poté se hojně začalo využívat když se rozvinula výroba
železa. Ta se na Podbrdsku začala zvyšovat díky hamrům
již ve 14. století. Například v roku 1379 je zmiňována hu�
ve Strašicích, v roce 1386 hu� ve Staré Huti pod Hýskovem
a v roce 1390 hu� v Jincích. Vzápětí také u Čenkova byla
založena Bílá Hu� a v 16. století ve Strašicích možná první
vysoká pec v Čechách. Železo se zpracovávalo i v Komáro-
vě, Rožmitále, Dobřívě a v 17. století vznikaly vysoké pece
např. ve Staré a Nové Huti, v Dobřívě, Holoubkově, Hlu-
boši a jinde.

Ve světě, ale i v brdských lesích se pálilo dřevěné uhlí
v milířích neboli také nazývaných hromady. Láterníci (se-
káči) v zimě nakáceli stromy, které byly určené k pálení.
Většinou buky, duby, habry apod. Na jaře mistři uhlířští
s pomocníky na vhodném místě upravili rovný, nakypřený
kruh 5-10 metrů v průměru, jemuž se říkalo plac. Dopro-
střed kruhu se zarazil kůl (král), dno se pokrylo drny nebo
chvojím, a poté se začal skládat milíř do tří i více vrstev
(šicht). Někdy až 25 m3 dřeva, celá hromada se obložila
krytinou drny, chvojím, mourem a vlhkou zemí. Milíř se
zapaloval obvykle na jaře v dubnu, květnu. Prostor kolem
středu se vypálil, a když přestal vycházet kouř, zakryli
uhlíři střed (krále) a otevřeli několik otvorů po obvodu,
které se musely zavírat a otvírat, aby byl milíř vypálený
stejnoměrně. Pálilo se asi celý týden, hotové uhlí většinou
v noci vyhrabávali. Ráno většinou hned nakládali na povo-
zy v pytlích a proutěných koších a rozváželi k železárnám.
Tento zjednodušený popis si můžete rozšířit na Stránkách
milovníků brdských hvozdů www.brdy.org, kde jsem kro-
mě jiných zdrojů čerpal informace. Zde se také dočte, že
ještě v r. 1935 pálili uhlíři ze Svaté Dobrotivé klasické mi-
líře za bývalou myslivnou Bor, a že posledními uhlíři byli
ve strašických lesích pan Matěj Mráček a ohrazenický uh-
líř Josef Tichý. Patrně poslední milíř byl vypálen panem

Mráčkem 50. letech 20. století pod Bébrovnou u Strašic
(severovýchodně od Dobříva). Po uhlířích a jejich práci
v lesích zbyla kromě placů a uhelných svážných a obsluž-
ných cest už jenom některá místní jména. Většina dřevěné-
ho uhlí se nyní k nám dováží nebo se vyrábí v tzv. retorto-
vých pecích (výraz retorta používán pro nádoby a komory
určené k suché destilaci). Tak až půjdete zase někdy na
procházku do brdských lesů nebo se toulat po Hřebenech
a narazíte na srovnanou plochu, někdy již porostlou stro-
my, někdy díky dehtovému podloží holou, vzpomeňte na
naše předky, kteří zde kdysi těžce pracovali, aby uživili
sebe i svou rodinu.

Dalším řemeslem, které se váže k lesu, je smolařství.
Smolaři nařezávali kůru stromu do tvaru písmene V, poté
smůlu seškrabávali a ukládali do vaků. Základem výroby
bývala smolná neboli kolomaznická pec, která stávala vět-
šinou uprostřed lesa, měla tvar komolého kužele s vnější
a vnitřní komorou. V základu byl upraven miskovitý tvar
se sběrným kanálkem. Do vnitřního kotle se naházely
smolné větve, borové pařezy a samotná sesbíraná smola.
V plášti se rozdělal oheň a smola odtékala kanálkem, vět-
šinou do jámy vysypané říčním pískem. První tekla z pece
pryskyřice jasně medové barvy, ze které se vyrábělo muzi-
kantské kolofonium (čistá kalafuna), dále se používala
jako řeznická kalafuna, ale většinou jako bednářská smo-
la. Poté vycházel z pece „opar“, což byla olejovitá, jako
voda průhledná tekutina, tu prodávali smolaři do lékáren
jako terpentinový olej. Po oparu pec dávala ševcovskou
smolu a poslední vytékala mazlavá, zčernalá tekutina,
smolaři zvaná „pot“, která se ředila olejem, tím vznikla
kolomaz k mazání vozů. Smolárna bývala u Strašic, ale
i v blízkosti Obecnice.

Řemeslo spojené s lesem a nazývané brtnictví se týkalo
takzvaných lesních včelařů – brtníků. Včely sídlily v duti-
nách stromů vytvořených přírodou (brtích). Brtníci začali
brtě vytvářet i uměle, používali i tzv. „zátvor“ uzavírající
přístup do brtě (kvůli zimě). Plásty vyřezávali speciálním
brtným nožem, stromy s brtěmi byly označovány slámou
a jejich poškození bylo trestáno. Toto včelaření se udrželo
u nás až do 16. století. Poté se začaly zhotovovat umělé úly
- kláty (vydlabané špalky) a košnice (koš ze slámy nebo
z rákosu). Použité zdroje www.brdy.org a nakl.Grada Čím
se živili naši předkové, aj.

bs

Z HISTORIE... O řemeslech v našem kraji II
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

13. kolo - neděle 30. 10. 2022
TJ Slavoj Obecnice – SK Přestavlky 4 : 2

1. kolo - neděle 6. 11. 2022
SK Sokol Kytín – TJ Slavoj Obecnice 3 : 0

2. kolo - sobota 12. 11. 2022
TJ Slavoj Obecnice – SK Klučenice 2 : 2
Sestava: Lukáš Stejskal, Tomáš Hejnic, Miloš Houžvička,
Tomáš Hrubec, Štěpán Kadlec, Michal Kasl, Alois Locker,
Michal Pachole, Michal Pech, Davis Polák, Radek Šefl

4. SK Petrovice B 13 7 1 5 55:43 22

5. Obořiště 13 6 3 4 42:47 21

6. SK Přestavlky 13 6 1 6 45:40 19

7. FC Višňová B 13 6 1 6 41:47 19

8. TJ Sokol Dolní Hbity 13 6 1 6 31:44 19

9. TJ Slavoj Obecnice 13 5 2 6 29:33 17

10. SK Sokol Kytín 13 4 4 5 38:47 16

11. TJ Sokol Pičín B 13 5 1 7 44:59 16

12. TJ Sedlice 13 5 0 8 42:39 15

13. TJ Vltavan Hřiměždice B 13 1 2 10 17:62 5

14. SK Vysoký Chlumec 13 1 0 12 26:80 3

 Poř. Tým Z V R P Skóre B

1. Sokol Vrtule Láz 13 13 0 0 99:11 39

2. SK Velká Lečice 13 9 2 2 56:28 29

3. SK Klučenice 13 6 4 3 45:30 22

TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
všechny soutěže se rozběhly na plné obrátky a nám se daří
atakovat ty nejvyšší patra tabulky. A tým se v divizi stává
remízovým králem. B tým se po 8. kole dostal do čela své
soutěže. C tým již brzy svede boje o první místo v Březnici
a Sedlčanech a D tým má také ty nejvyšší ambice dostat se
do čela. To jen tak ve zkratce.
Dále přinášíme info o blížících se Vánočních turnajích pro
neregistrované a také pozvánku na okresní přebory, které
se u nás budou konat vůbec poprvé v historii a to díky
nové tělocvičně.
Stále platí, že pro zájemce o stolní tenis jsou dveře otevře-
ny v rámci tréninků, v úterý a pátek od 17.00 h. Zafandit
můžete přijít také na domácí utkání našich týmů do tělo-
cvičny ZŠ Obecnice. Především v divizi je k vidění dooprav-
dy kvalitní stolní tenis, plný dlouhých výměn.

„A“ tým DIVIZE
Poslední zápasy:
Slavoj Obecnice – TTC Slovan Kladno 10:2
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 3, Vrátný 2, Jaroš 2,
Sýkora 1)
Sokol Kosmonosy – Slavoj Obecnice  10:7
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 3, Vrátný 2, Sýkora 1)
AERO Odolena Voda – Slavoj Obecnice 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Sýkora 3, Srch 2, Jaroš 2,
Vrátný 1)
Slavoj Obecnice – TTC Brandýs n. L. „A“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Jaroš 3, Vrátný 2,
Sýkora 2, Lukeš 1)
Slavoj Obecnice – TJ Sadská „B“ 10:2
(body Obecnice –čtyřhry 2,Vrátný 3, Sýkora 2,
Herink 2, Dlouhý 1)

(pokračování na str. 14)
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STOLNÍ TENIS

(dokončení ze str. 13)

Tabulka
PU V R P K Skóre Body

1. Sokol Hořovice A 8 7 0 1 0 75:37 21
2. KK Rakovník 8 6 1 1 0 76:53 19
3. TTC Kladno A 8 5 1 2 0 71:38 16
4. TTC Brandýs n. L. A 8 4 2 2 0 69:59 14
5. Slavoj Obecnice A 8 3 3 2 0 69:55 12
6. KST Rakovník A 8 4 0 4 0 57:56 12
7. Aero Odolena Voda 8 2 3 3 0 64:71 9
8. TTC Slovan Kladno 8 2 2 4 0 54:66 8
9. TJ Sadská B 8 2 1 5 0 50:68 7

10. TJ Neratovice A 8 2 1 5 0 43:68 7
11. Sokol Kosmonosy A 8 2 1 5 0 50:72 7
12. Sokol Rudná A 8 1 1 6 0 41:76 4

„B“ tým Krajská soutěž 2. třídy sk. D
Poslední zápasy:
Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Mníšek p. Brdy „B“ 10:4
(body Obecnice – čtyřhry 1, Herink 3, Lukeš 3, Hála 2,
Steiner F. 1)
Slavoj Obecnice „B“–TTC Příbram „A“ 10:6
(body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 4, Tůma 3, Hála 2)
Slavoj Obecnice „B“– Sokol Příbram „A“ 10:3
(body Obecnice – čtyřhry 1, Hála 3, Lukeš 2,
Herink 2, Dlouhý 2)

Slovan Lochovice „B“ – Slavoj Obecnice „B“ 3:10
(body Obecnice – čtyřhry 2, Herink 2, Hála 2,
Lukeš 2, Tůma 2)

Tabulka
PU V R P K Skóre Body

1. Slavoj Obecnice B 8 7 0 1 0 73:37 21
2. Tatran Sedlčany A 8 6 1 1 0 73:38 19
3. TTC Příbram A 8 5 1 2 0 67:51 16
4. Sokol Příbram A 8 5 1 2 0 68:53 16
5. Sokol Mníšek p. Brdy B 8 5 1 2 0 68:58 16
6. Lokomotiva Zdice B 8 4 0 4 0 72:60 12

7. Slovan Lochovice B 8 3 2 3 0 58:62 11
8. SK Březnice B 8 3 1 4 0 61:57 10
9. Viktoria Vestec A 8 2 1 5 0 50:65 7

10. Sokol Žebrák 8 2 0 6 0 56:73 6
11. Sokol Králův Dvůr B 8 2 0 6 0 44:69 6
12. TTC Příbram B 8 0 0 8 0 13:80 0

„C“ tým Okresní přebor
Poslední zápasy:
Sokol Voznice „A“ - Slavoj Obecnice „C“ 8:10
(body Obecnice – čtyřhry 2, Steiner F. 3, Tůma 3,
Brabenec 2)
Sokol Drahlín - Slavoj Obecnice „C“ 7:11
(body Obecnice – čtyřhry 2, Steiner F. 3, Tůma 2,
Petráň 2, Lukeš 2)
Slavoj Obecnice „C“ – SK Chraštice „A“ 14:4
(body Obecnice – čtyřhry 2, Steiner F. 4, Tůma 4,
Brabenec 2, Král 2)
Tabulka

PU V R P K Skóre Body
1. SK Březnice C 8 8 0 0 0 119:25 24
2. TJ Tatran Sedlčany C 8 8 0 0 0 108:36 24
3. TJ Slavoj Obecnice C 8 8 0 0 0 102:42 24
4. TJ Spartak Rož. p. Tř. B 8 5 1 2 0 80:64 16
5. TJ Sokol Drahlín A 8 4 1 3 0 85:59 13
6. TJ Sokol Voznice A 8 4 0 4 0 84:60 12
7. SK Klučenice A 8 3 1 4 0 71:73 10
8. TJ Spartak Čenkov 8 3 0 5 0 64:80 9
9. TJ Sokol Hluboš 8 3 0 5 0 60:84 9

10. TTC Příbram C 8 0 1 7 0 34:110 1
11. Sport. klub Chraštice A 8 0 0 8 0 46:98 0
12. TTC Příbram D 8 0 0 8 0 11:133 0

„D“ tým Regionální přebor 2. třídy
Poslední zápasy:
Sokol Drahlín „B“ - Slavoj Obecnice „D“ 8:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Tůma 3, Vinš 1,WO 5)
SK Chraštice „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 3:15
(body Obecnice – čtyřhry 1, Tůma 4, Vinš 4,
Podsedník 4, Král 2)
SK Klučenice „B“ – Slavoj Obecnice „D“ 8:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Tůma 4, Král 3, Vinš 1,
Podsedník 1)
Tabulka

PU V R P K Skóre Body
1. TJ Sokol Voznice B 4 3 1 0 0 52:20 10
2. TJ Sokol Příbram B 3 3 0 0 0 45:9 9
3. TJ Slavoj Obecnice D 3 3 0 0 0 35:19 9
4. SK Klučenice B 4 2 1 1 0 43:29 7
5. TJ Spartak Rož. p. Tř. C 4 2 0 2 0 35:37 6
6. TJ Sokol Drahlín B 3 1 0 2 0 27:27 3
7. TJ Sokol Příbram C 3 1 0 2 0 12:42 3
8. SK Březnice D 4 0 0 4 0 25:47 0
9. Sport. klub Chraštice B 4 0 0 4 0 14:58 0

Pozvánka - Okresní přebory 17. 12. 2022
V Obecnici se budou díky nové tělocvičně prvně konat
Okresní přebory roku 2022. Přij	te se podívat a podpo-
řit obecnické hráče. Hraje se 17. 12. 2022 od 9 hod.

Vánoční turnaje 2022 – 12. ročník
v tělocvičně ZŠ Obecnice
Neregistrovaní + děti – úterý 27. 12. (děti start 13 h., ženy
+ muži start 17 h.). Registrovaní – čtvrtek 29. 12. (start
9 h.). Bližší informace v prosincovém čísle zpravodaje.

Zdeněk Petráň
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Hokejová utkání  lze  s ledovat  na webové kameře
ze  z imního stadionu v  Sedlčanech,  zde  odkaz:
https://www.stadionsedlcany.eu/cze/webkamera.html
Více informací na webu týmu:
http://www.obecnice-hokej.cz/

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Základní část poháru skončila o víkendu 12.–13. 11. 2022.
Následně se soutěž rozdělí podle dosaženého umístění
do čtyř lig. 1. liga má pět účastníků, ostatní ligy po šesti.
V první lize se odehrají 4 kola každý s každým, v ostatních
ligách budou kola pouze 3, protože mají více účastníků.
Vzájemné výsledky ze základní části se započítají do prů-
běžných tabulek ve všech ligách. Slavoj má proto v průběž-
né tabulce plný počet bodů. Po odehrání lig bude následo-
vat play off a tým na 5. místě v 1. lize a týmy na 6. místě
v 2., 3. a 4. lize do play off nepostoupí a soutěž pro ně skončí.
Letošní novinkou jsou i dvě kola semifinále, finále se hraje
už jenom jednokolově.

Výsledky skupina A - sezóna 2022/23

TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy 4 : 2
21. 10. 2022 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky Tresty
Libor Procházka (Karel Máša) L. Procházka - podráž., 2 min
Karel Máša (Jan Střeska) M. Kovács - vysoká hůl, 2 min
Jiří Moser (Josef Kubista) Jan Střeska - podráž., 2 min
Karel Máša (Martin Kovács) Jan Střeska - hrubost, 2 min

HC Bubák Chlum – TJ Slavoj Obecnice 2 : 7
23. 10. 2022 (0:3, 0:2, 2:2)
Karel Máša (Martin Kovács) Fr. Větrovský - sekání, 2 min
Libor Procházka (Petr Juhász) Jar. Střeska - krosček, 2 min
Martin Kovács (bez asistence)
Ondřej Mandík (Libor Procházka)
Jiří Moser (bez asistence)
Ondřej Mandík (Martin Kovács)
Karel Máša (Martin Kovács)

TJ Slavoj Obecnice - HC Huroni Vršovice 6 : 0
4. 11. 2022 (1:0, 3:0, 2:0)
Jiří Moser (Martin Kovács) Josef Kubista - příliš mnoho
Libor Procházka (Václav Vylita) hráčů, 2 min
Jiří Moser (Karel Máša) J. Kubista - hákování, 2 min
Fr. Větrovský (Jan Střeska) Jiří Moser - vysoká hůl, 2 min
Libor Procházka (Karel Máša)
Ondřej Mandík (František Větrovský)

AHC Nový Knín – TJ Slavoj Obecnice 1 : 11
9. 11. 2022 (1:6, 0:1, 0:4)
Karel Máša (Martin Kovács) Ondřej Mandík - podrážení,
Martin Kocman (O. Mandík) 2 min
Karel Máša (Martin Kovács)
Jiří Moser (Karel Máša)
Tomáš Střeska (bez asistence)
Ondřej Mandík (Martin Kocman)
Martin Kovács (Martin Kocman)
Karel Máša (Martin Kovács)
Martin Kovács (Jiří Moser)
František Větrovský (Martin Kocman)
Martin Kocman (František Větrovský)

Pohár - Kanadské bodování: skupina A (2022/23)

Poř. Jméno hráče Góly Asistence Body
1. Karel Máša (TJ Slavoj Obecnice) 13 7 20
2. Martin Kocman (TJ Slavoj Obecnice) 8 9 17
3. Libor Procházka (TJ Slavoj Obecnice) 11 4 15
4. Ondřej Mandík (TJ Slavoj Obecnice) 11 3 14
5. Martin Kovács (TJ Slavoj Obecnice) 4 10 14
6. Jiří Moser (TJ Slavoj Obecnice) 8 1 9
7. Tomáš Střeska (TJ Slavoj Obecnice) 3 5 8
8. Jan Střeska (TJ Slavoj Obecnice) 2 6 8
9. František Větrovský (TJ Slavoj Obec.) 4 3 7

10. Petr Juhász (TJ Slavoj Obecnice) 2 5 7
11. Josef Kubista (TJ Slavoj Obecnice) 3 1 4

ROZPIS UTKÁNÍ na listopad a prosinec 2022
pondělí 21. 11. 2022 od 20.25 hod.
Slavoj Obecnice – HC River Boys Zvírotice
pondělí 28. 11. 2022 od 18.30 hod.
HC Rebel Sázava – Slavoj Obecnice
sobota 3. 12. 2022 od 16.00 hod.
Slavoj Obecnice – Stará garda Štětkovice
pátek 9. 12. 2022 od 20.25 hod.
HC River Boys Zvírotice – Slavoj Obecnice
pondělí 12. 12. 2022 od 18.30 hod.
Stará garda Štětkovice – Slavoj Obecnice
neděle 18. 12. 2022 od 16.30 hod.
HC Kačeři Příčovy – Slavoj Obecnice

Jaroslav Střeska

12. Václav Vylita (TJ Slavoj Obecnice) 1 2 3
13. Pavel Kozelka (TJ Slavoj Obecnice) 1 2 3
14. Radoslav Kubják (TJ Slavoj Obecnice) 0 2 2
15. Jaroslav Střeska (TJ Slavoj Obecnice) 0 1 1

Pohár - Tresty: skupina A (2022/23)

Poř. Jméno hráče trest. m. počet trestů
1. Jan Střeska (TJ Slavoj Obecnice) 8 4
2. Martin Kocman (TJ Slavoj Obecnice) 6 2
3. Josef Kubista (TJ Slavoj Obecnice) 6 3
4. Petr Juhász (TJ Slavoj Obecnice) 6 3
5. Jaroslav Střeska (TJ Slavoj Obecnice) 4 2
6. Pavel Kozelka (TJ Slavoj Obecnice) 4 2
7. Jiří Moser (TJ Slavoj Obecnice) 2 1
8. Martin Kovács (TJ Slavoj Obecnice) 2 1
9. František Větrovský (TJ Slavoj Obecnice) 2 1

10. Libor Procházka (TJ Slavoj Obecnice) 2 1
11. Ondřej Mandík (TJ Slavoj Obecnice) 2 1

Pohár – 1. liga – sezóna 2022/23
 Poř. Tým Z V R P Skóre B TM

1. TJ Slavoj Obecnice 4 4 0 0 24:10 8 44
2. HC River Boys Zvírotice 4 1 2 1 10:13 4 44
3. Stará garda Štětkovice 4 1 1 2 17:17 3 30
4. HC Rebel Sázava 4 1 1 2 17:24 3 52
5. HC Kačeři Příčovy 4 1 0 3 14:18 2 58

Pohár – skupina A – sezóna 2022/23
 Poř. Tým Z V R P Skóre B TM

1. TJ Slavoj Obecnice 10 10 0 0 71:17 20 44
2. HC River Boys Zvírotice 10 7 2 1 47:25 16 44
3. Stará garda Štětkovice 10 7 1 2 79:35 15 30
4. HC Rebel Sázava 10 7 1 2 75:32 15 52
5. HC Kačeři Příčovy 10 7 0 3 51:28 14 58
6. HC Bubák Chlum 10 4 0 6 35:49 8 34
7. HC Kňovice 10 3 1 6 40:42 7 38
8. HC Čerti Křepenice 10 3 1 6 30:63 7 32
9. AHC Nový Knín 10 2 0 8 46:67 4 52

10. HC Huroni Vršovice 10 1 0 9 17:67 2 38
11. HC Domino 10 1 0 9 30:96 2 74
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Pan učitel Trubač se svými hokejovými svěřenci na hřišti (stadionu) pod školou... Archiv Pavla Jíchy


