
„Tento způsob zimy zdá se mi poněkud neš�astným…“,
řekl by Antonín Důra, majitel zpustlých lázní, jinak pan
Hrušínský ve filmu Rozmarné léto. Pravda, řekl větu
o létu, ale v dnešním čase by to jistě prohlásil i o zimě.
Však letošní rok začíná tak nějak zimojarně. Ptáci jsou
zjančení, příroda sama neví, co si má myslet, a což tepr-
ve my lidé. Ráno se probudíte a zvenku se ozývá ptačí
křik i zpěv. Zdá se, že samečci už lákají samičky k lásce
a rozmnožování a někteří se rozmnožili až moc. Při le-
tošním sčítání ptáků, kteří létají na krmítko, jsem zjis-
til velký počet hrdliček. Kdysi k nám létaly dvě a te� už
jich je sedm. Musím je někdy i vyhánět, vlezou do krmít-
ka, které jsem schválně udělal hodně malé, aby do něj
hrdličky nemohly. Stejně se do něj narvou a malí ptáci
na ně z větví jen koukají. Tak hrdličky vyháním, jenže
ulítnou i ti malí. Musím zvolit jinou metodu. My nyní
vlastně také volíme, sice ne metodu zahánění ptáků
od krmítka, ale pana prezidenta. Toho musíme zvolit
po prvním kole ze dvou kandidátů. Jak volby dopadly
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v prvním se dozvíte z tisku a televize, ale k druhým vol-
bám jděte, abyste neměli výčitky, až nebude zvolen váš
kandidát. Narovinu se přiznávám, že je mi jedno, jestli
bude zvolen Petr nebo Pavel. Život ve vsi poběží dál,
i odpady se budou třídit, tím chci připomenout, že čím
méně vytřídíme, tím víc obec bude za odvoz komunální-
ho odpadu platit, a tím i každý z nás zaplatí víc peněz.
To je asi tak všechno k volbám. Ale te� zase trochu
pozitivně. Prý se vrátí zima, říkali někde. Jak ji moc
nemusím, ale asi by byla lepší, než zimojaro, jak jsem
probíhající období nazval. Bude méně nachlazení a méně
zablácených bot, méně depresí, víc sněhuláků. Vždy� my
jsme te� ze zoufalství stavěli na procházce svého tradič-
ního sněhuláka z mechu. On to vlastně byl Mechulák.
Až bude sníh, uplácám zase někde na Brdech hned dva,
a až začne tání, jeden druhému bude říkat: „Nebreč,
zase je tu možnost, že dostaneš k moři.”  Škoda, že ne-
jsme sněhuláci.

bs

Prezidentské volby 2023 - obec Obecnice - výsledky 1. kola

Konečné  výs l edky  v  naš í  obc i

sečteno 100 %  |  účast 70,63 %

A. Babiš 270 hlasů 38,13 %
P. Pavel 260 hlasů 36,72 %
D. Nerudová 82 hlasů 11,58 %
P. Fischer 38 hlasů 5,36 %
M. Hilšer 22 hlasů 3,10 %
J. Bašta 18 hlasů 2,54 %
T. Zima 10 hlasů 1,41 %
K. Diviš 8 hlasů 1,12 %

Zdroj: internet
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Poplatky na rok 2023
Zastupitelstvo obce Obecnice na svém zasedání dne

21. 12. 2022 rozhodlo o navýšení ceny stočného pro rok
2023 na 65 Kč/m3 včetně DPH. Důvodem zvýšení ceny
je nárůst výdajů spojených zejména s provozem čističky
odpadních vod a to hlavně u el. energie. Cena vychází z kal-
kulací  ceny vodného a stočného pro rok 2023. Tuto kalku-
laci je povinna obec dělat každoročně od roku 2021. Kal-
kulace je pak odesílána na ministerstvo financí.

Z tohoto výpočtu pak vychází cena na následující kalen-
dářní rok. V kalkulaci je mimo jiné i zohledněna výše ob-
novy vodohospodářského majetku, kterou jsme povinni
vytvářet. Výše této částky je pak vedena na samostatném
účtu a její použití je dáno vyhláškou.

I přes navýšení ceny stočného, bude obec v letošním roce
dotovat provoz kanalizace a ČOV z rozpočtu částkou
400 tis. Kč.

Co se týče ceny vodného zůstává cena stejná jako
v roce 2022, to je 30 Kč/m3 včetně DPH.

Prozatím se nemění ani cena za svoz komunálního odpa-
du a zůstává ve výši 600 Kč/osobu a rok.

Bohužel ani zde se do budoucna nevyhneme navýšení
ceny. Obec zde ze svého rozpočtu doplácí zhruba 30% ná-
kladů. I tady je připravován zákon (obdobně jako je tomu
u vodného a stočného), kdy budou obce nuceny hradit pro-
voz odpadového hospodářství z poplatků, které vybírají od
občanů a podnikatelů v obci. Josef Karas

starosta

2. kolo prezidentských voleb
proběhne v Obecnici a Oseči

na stejných místech jako volby do 1. kola

v pátek 27. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 hodin

a

v sobotu 28. 1. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví či budou slavit své narozeniny

v měsíci lednu a únoru.

V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů (pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice
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Nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze
dne 13. prosince 2022 byla v katastru naší obce vyhlášena
přírodní rezervace Klobouček o výměře 26 ha jako tři-
nácté maloplošné zvláště chráněné území v CHKO Brdy
(čtvrté v bývalém vojenském újezdu). Předmět ochrany:
mrazový srub se skalní věží a sutí a ekosystémy druhově
bohatých su�ových lesů, bučin, olšin a smilkového trávníku.

Vyhlášení PR chápeme zároveň jako uznání dlouhodobé
péče o zdejší lesní porosty - úprava druhové a prostorové
skladby, podpora přirozeného zmlazení širokého spektra
místních dřevin oplocováním (tzn. vyloučením vlivu zvěře)
a podsadbami. Cílevědomá péče v této lokalitě se datuje
od roku 1992, nicméně hodnoty zdejších porostů si již byli
vědomi naši předchůdci za 1. republiky. Zatímco listnaté
su�ové porosty na prudkých svazích se zachovaly zřejmě
díky jejich nepřístupnosti, smíšené porosty na bázích sva-
hu byly pravděpodobně úmyslně zašetřeny původními ma-
jiteli. V obou případech je věk porostů dle hospodářské
knihy kolem 220 let, někteří jedinci (hlavně listnáče) jsou
zcela určitě ještě starší, kolem 250–300 let. Pro zajímavost
cituji z lesního hospodářského plánu pro LS Obecnice
z roku 1937 (tedy již za působení Vojenských lesních pod-
niků): „V dobách, které předcházely urychlenému zavádě-
ní smrku na úkor dřevin jiných - zejména listnatých - v dů-
sledku tehdejšího poklesu jejich rentability, byly na území
nynější obecnické lesní správy, podobně jako v celém lesním
hospodářském okrese brdském, poměry smíšení dřevin
značně odchylné. Smrkem byl postupně vytlačován buk,
dub, holosečným hospodářstvím též jedle, která i s listnáči
v době novější zanikala i vlivem vzmáhající se zvěře vysoké
a srnčí, nebo� tato spásala nálety pod mateřskými porosty
se objevující a znemožňovala tím přirozené zmlazování i ve
skromných zbytcích kmenovin zmíněných dřevin. K ucho-
vání původnosti někdejší formy porostní bylo již v prošlém
lesním hospodářském plánu, tj. 1928–1937, pamatováno
tím, že byly vyňaty z pravidelného hospodářství části lesní-
ho oddělení 33 a 39 v partii Klobouček jako částečná reser-
vace, která byla na ploše 6,42 ha oplocena“. Tato neoficiál-
ní lesní rezervace byla respektována lesním personálem
vlastně až dosud; veškeré těžební a pěstební zásahy byly
prováděny s cílem podpořit přirozenou skladbu dřevin, ne-
vytvářet holoseče a chránit výjimečné exempláře dřevin,
jako jsou buky, javory kleny i mléče, jedle, lípy, jasany,
třešně, jilmy, ale i smrky, modříny a borovice, místy impo-
zantních rozměrů. Nebyly zde nikdy zaváděny introduko-
vané dřeviny, jako např. douglaska.

 Zájemci o bližší informace si mohou projít „Lesnickou
naučnou stezku Klobouček“, která byla vybudována
v roce 2018 a tvoří sedmikilometrový okruh vycházející
z obecnického parkoviště u hřiště. Václav Pernegr

Vyhlášení přírodní rezervace Klobouček

spontánně zales-
něno. Hájovna
ležela na východ-
ním konci enklá-
vy zvané Velká
Baština či Reser-
va původního
hořovického vel-
kostatku. O hra-
nice tohoto úze-
mí se vedly v 17.
a 18. století vlek-
lé soudní spory;
dodnes jsou v te-
rénu dobře patr-
né hraniční pří-
kopy a mezníky
velkostatků Ho-
řovice a Dobříš.

V souvislém lesním komplexu centrálních Brd se neza-
chovalo mnoho lesních porostů s přirozeným druhovým
složením. I když rozsáhlé jsou zdejší lesy pro svoji malou
vertikální členitost dobře přístupné. V jejich okolí bylo
v minulosti rozvinuté železářství, které ke své existenci po-
třebovalo mnoho dřeva. Jednou z mála míst, kde se přiro-
zené porosty zachovaly, je právě Klobouček.

Klobouček je jméno vrchu (705 m), jehož východní svahy
jsou značně prudké (relativní výška kupy nad okolním te-
rénem je cca 100 m), kdežto na západ je jen velmi mírný
sklon do sedla (685 m), odkud pokračuje plochý hřeben
směrem k Toku (865 m). Geologické podloží je tvořeno
kambrickými slepenci. V jižní části svahu jsou dobře vyvi-
nuté poměrně mohutné skalní útvary s kamenným mořem.
Z hlediska botanického může lokalita sloužit jako učebni-
ce, protože se zde vyskytují snad všechny druhy dřevin
a bylin význačné pro lesní typy, které jsou zde vylišeny,
tj. 5A (klenová bučina), 5N (kamenitá kyselá jedlová buči-
na), 5O (svěží buková jedlina), 4B (bohatá bučina), 4S (svě-
ží bučina). Z význačnějších bylin lze uvést: bažanka vytr-
valá, kyčelnice devítilistá, kopytník evropský, podbílek šu-
pinatý, kokořík přeslenitý, vraní oko čtyrlisté, mařinka
vonná, hrachor (lecha) jarní, samorostlík klasnatý, netý-
kavka nedůtklivá, žindava evropská, věsenka nachová,
starček Fuchsův, čistec lesní. Zřetelně jsou odlišena živná
stanoviště (tam, kde jsou zastoupeny listnáče) a kyselá či
chudá stanoviště po obvodu v místech, kde smíšené poros-
ty přecházejí ve smrkové monokultury.

Lokalitu můžeme zhruba rozdělit na dvě části: lesní po-
rosty na prudkých východních svazích se sutěmi a skalami
a lesní porosty na bázích svahu s četnými prameništi. Mi-
moto se zde nachází asi dvouhektarová lesní loučka a te-
rénní vyvýšenina, na které stávala až do poloviny padesá-
tých let 20. století hájovna Klobouček. Místo je dnes již



4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2023

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
poslední dny starého roku uběhly jako voda, a je tu rok
nový. Doufám, že jste do něj vstoupili tou pravou nohou.
Naštěstí všichni přes svátky byli ukáznění a nepotřebovali
nás. A tak jsme se mohli v klidu začít připravovat na Vý-
roční valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 14. led-
na, kdy určitě bude u naší zbrojnice živěji než obvykle (při
vydání tohoto zpravodaje bude už Výroční valná hromana
za námi).

Vánoční svátky byli pro všechny určitě náročné, proto
člověk v tuto dobu potkával mnoho lidí v lese. Ono ostatně
k tomu vybízelo i počasí, které bylo spíše jarní, než zimní.
Po mých toulkách po Brdech jsme si všiml ale jednoho ne-
švaru. Tím byli rozdělané ohně. Věřím, že většina lidí oheň
dostatečně uhasí, ale chci jen upozornit, že rozdělání ohně
je porušením zákona o lesích a za daný přestupek je stano-
vena pokuta do výše patnácti tisíc korun.

Vím, že pro spoustu místních je oheň v přírodě při růz-
ných výšlapech tradicí, připomenu tedy základní pravi-
dla:
1. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě zvo-
lit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nej-
méně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti
od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pa-
matujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených
místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech
se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
2. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů,
na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo
rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry
nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěs-
tí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají
stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hli-
něný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního
sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.
3. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdě-
lávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolní-
ho prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem,
vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhod-
né ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který
bude zbaven veškerých hořlavin.
4. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepo-
užívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo
líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může
způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně
ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vyso-
kých pokut spalovat žádné chemické látky.
5. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!
Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla pole-
na poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záse-
ky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a za-
brání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
6. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru.
Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby
se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště
v blízkosti vodního zdroje.
7. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důklad-
ně uhasíte - a� již prolitím vodou nebo zasypáním zeminou.

Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod
ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zce-
la vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a po-
ryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla pone-
chána svému osudu.
8. Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného
vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená zetle-
lým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepo-
zorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení
proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou!
9. Pamatujte, že děti by neměly být nikdy u ohniště pone-
chány bez dozoru dospělé osoby!
10. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty
(rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem,
munici).
11. Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi!
12. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě!
13. Zvláště pozor dejte na sezení a hry příliš blízko plame-
nů, stačí málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vla-
sů, řas a popálení.

První pomoc
• Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek

vody k uhašení, NEUTÍKEJTE! - tím jen podpoříte
hoření.

• Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej!
• Válejte se, dokud plameny neuhasnou! - Válením se za-

mezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.
• Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být

látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení ho-
řícího oděvu.

• Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popá-
lené místo ihned ponořze do čisté, studené a proudící
vody a zavolejte nebo vyhledejte odbornou pomoc!

(www.zachrannykruh.cz)

Přeji všem krásné výlety bez nehod...

Petr Zima
jednatel SDH Obecnice
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MLADÝ HASIČ

BRDŠTÍ TETŘEVI

Vánoce opět uběhly
jako voda ze břehu a
po Silvestru tu máme
nový rok. I letos vás
s radostí budu informo-
vat o průběhu činností
a akcí v rubrice Mladý
hasič. V minulém čísle
jsem informoval o blíží-
cí se akci „Vánoce s dět-
mi“. Tato akce proběh-
la 19. 12. na hasičské
zbrojnici. Sešli jsme se
v 15.00 hodin, ozdobili
stromeček a připravili
dárečky. Kolem 15.30
už venku čekali první
nedočkavci. Pustili jsme
děti do chodby a čekali
až všichni dorazí. Děti
jako každý rok opět do-
nesly na pohoštění
mnoho druhů cukroví. Postupně jsme všechno aranžovali
na společný stůl. Děti se už nemohly dočkat. Poté co jsme
všichni zasedli ke stolu, zhodnotili sezónu, akce a trénin-
ky..., prostě všechno co šlo, poděkovali jsme dětem za je-
jich snahu, píli a popřáli do nové sezóny hodně úspěchů!
Každý z nás trenérů měl k tomu co říci. Pak jsme zahájili
občerstvení a zábavu. V průběhu odpoledne jsme chtěli po
každém, aby řekl, co se mu líbí, nelíbí, co zlepšit atd. Mile
nás překvapily reakce a odpovědi. Máme z toho obrovskou
radost a zároveň nám to dodalo nespočet energie. Říkali,
že je neučíme proti jejich vůli, ale naopak je to moc baví.
I noví členové si k tomu už řekli své. Opravdu nás to za-
hřálo u srdíčka.

Po společném focení jsme si rozdali dárečky. Reflexní
„pytlíky“ a reflexní náramky. Obojí samozřejmě s nápisem
HASIČI. Sponzorským darem ještě děti dostali omalován-
ky. Rozloučili jsme se a děti spokojeně odcházely domů.
Opět hodnotím tuto akci za vydařenou.

Nejbližší akce: od 9. 1. 2023 - každé podělí od 15.30 hod.
v tělocvičně MZŠ Obecnice
14. 1. Výroční valná hromada na Hasičské zbrojnici

S dalšími informacemi a plány se na vás těším v příštím
čísle.

Za trenéry Brdských tetřevů Lukáš Doležal
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V novém roce se pomalu rozkoukáváme, plánujeme,
co uskutečníme a čeho se zúčastníme, ale i tak zároveň
vzpomínáme, jaký byl adventní čas a Vánoce.

Vánoční zvyky jako pouštění ořechových lodiček, stavění
betlému, rozkrajování jablíčka a zpívání koled, jsme si
zase připomněli v pěkné atmosféře v místní knihovně.
A jelikož byla trvalejší sněhová nadílka, zvládli jsme potom
i jízdu na lopatách na zahradě, tak jako po všechny zasně-
žené dny. Většina dětí jezdila neúnavně a často dokázala
přejet celou zahradu. I nejmladší děti jsme rychle naučili,
jak si lopatu připravit a potom už jen zvednout nohy. Byly
nadšené! Nyní po návratu do školky po vánočním volnu se
ptají, kdy bude zase sníh? ☺

Všichni, kteří se zúčastnili kreativní mikulášské soutěže
byli nakonec odměněni. Dostali malé pohádkové leporelo
Čert a Káča a tři s největším počtem hlasů navrch velkou
knihu říkadel.

K adventnímu času ve školce patří i vánoční besídka.
Po koronavirových opatřeních v předchozích letech byla
zase naživo. A užili jsme si ji. Děti měly úspěch s pásmem
básniček a písniček a společně s rodiči a dalšími příbuznými
jsme si zazpívali několik koled na závěr. Díky rodičům jsme
měli i bohaté občerstvení k vzájemnému popovídání si.

A pak už přišel Ježíšek a pod krásnou ozdobenou borovič-
ku přinesl dětem spoustu dárků – lopaty na sníh, kreativní
stavebnici Magna, rybaření jako matematickou pregra-
motnost (fishing numbers), robotická zvířátka s variabil-
ní dráhou, dřevěné ptáčky (happy birds), dřevěnou hru
s pokličkami a obrázky k procvičování paměti a stavebnici
z geometrických tvarů.

Všednodenní lednovou práci nám zpestří ve 4. týdnu lyžař-
ský výcvik pro přihlášené děti na Monínci. O této akci
se podrobněji dozvíte v následujícím zpravodaji.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Soutěž Hledáme mladého chemika

V listopadu jsme se zúčastnili školního kola soutěže Hle-
dáme mladého chemika, ze kterého nejlepší tři ze třídy po-
stoupili do druhého kola. Krajské kolo se konalo v Masa-
rykově střední škole chemické v Praze 1. Našli jsme si pod-
le rozpisu třídu, kde jsme psali test. Na vyplnění testu jsme
měli  šedesát minut. Byl to pro nás velký zážitek. Vyzkou-
šeli jsme si, jak ze sebe v jednu chvíli vydat vše, co známe.
Také nám to pomohlo si udělat představu, jak budou pro-
bíhat přijímací zkoušky na střední školy.

Po uplynulé hodině jsme se přemístili do tělocvičny ško-
ly, kde jsme měli přednášku „Zajímavosti  periodické tabul-
ky prvků“, kterou pro nás připravila vyučující  Katedry
didaktiky a učitelství chemie z Přírodovědecké fakulty
UK. Ve skupinách jsme i soutěžili ve znalostech o chemic-
kých prvcích. Přednáška se nám líbila, dozvěděli jsme se
hodně nového.

Tvůrčí psaní
I na základě předepsané osnovy se dá napsat pěkný a zajímavý sloh...

Táborová pohroma

Nastal ten den, kdy jedeme na tábor a já už se těším.
Jedeme autobusem na jedno kouzelné místo. Dorazili jsme
do tábora a jdeme se ubytovat do stanu. Bylo hezky sluneč-
no a měli jsme s vedoucími naplánovaný celý program. Ten-
to den byl jen tak celý o vybalování a pak jsme šli spát. Dal-
ší ráno jsme se všichni více seznámili a rozdělili jsme se na
týmy. Po celý den jsme dělali různé soutěže o bonbóny.
Večer nastal tak rychle, že jsem si to ani neuvědomila.
Další den jsme dělali skoro to stejné, ale byli jsme se i kou-
pat, a to byla hrozná sranda. Tábor už byl pomalu u konce
a mně se domů moc nechtělo. Tento večer bylo nějak hodně
zataženo. Přišlo nám to divné, protože ani ve zprávách
o tom nic nedávali. Tak jsme šli radši spát. Probudili jsme
se, a samozřejmě že padají trakaře. Déš� nepřestával
a voda začala stoupat. Nastal poplach v táboře a my jsme
se začali modlit. Schovali jsme se v úkrytu a tam jsme spa-
li. Další den to naštestí přestalo. Sice nám uplavaly stany,
ale nic více se nestalo a za to jsme byli rádi.

Eliška Štefková, 7. třída

Tábor u tiché říčky

A je to tady. Den, na který jsem se moc těšila. „Koneč-
ně,“ zakřičím z postele a rychle vyskočím. Obléknu se, na-

❄ ❆❄
❆ ❅

❅

❅❆ UZÁVĚRKA
únorového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v neděli 12. února 2023 ❄

Před vánočními prázdninami přišly výsledky. Soutěže se účastnilo bezmála 350 žáků Středočeského kraje a dva
z nás se umístili v první třetině výsledkové listiny.

Pro všechny z nás byla soutěž velká zkušenost, na kterou nezapomeneme. Účastníci soutěže

snídám a běžím si dobalit poslední věci. Najednou za sebou
uslyším velmi známý hlas, který se směje. „Mamka,“
v duchu si pomyslím.  Ano, myslím si dobře. Stojí tam
a s radostí na mě hledí. Když už mám vše zabaleno, tak se
vydáme na dlouhou cestu autem. Po únavných dvou hodi-
nách jsme konečně tady. Příjezd do tábora byl snadný, ale
stany se nacházely na louce u nedaleké tiché říčky. Koneč-
ně jsme tu. Asi jsem si neměla brát tolik věcí, ale te� už je
to jedno.

Je tu krásné slunečné počasí a my se zabydlujeme v tep-
lých stanech. Další dny máme plné her a zábavy. Jelikož
je horko, tak se chodíme často koupat do blízké říčky. Čtvr-
tého dne večer se obloha zatáhla a nikdo nevěděl, co se
bude dít. Uprostřed noci mě vzbudil dlouhý silný déš�.
Ráno déš� neustával, a tak jsme byli celý den ve stanech.
Když jsme vylezli ze stanů, viděli jsme, že voda v říčce za-
čala stoupat. Déš� trval ještě dalších několik dní. Najed-
nou jsme uslyšeli sirény, které oznamovaly poplach. Za pár
hodin si pro nás přijeli rodiče a odvezli nás domů. Díky
dešti se nám zrušil tábor. Všichni byli smutní, ale zároveň
se těšili na další prázdniny a na další skvělý tábor.

Tereza Pokorná, 7. třída
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

„Místnost bez knih je jako tělo bez duše.“
Marcus Tullius Cicero

Moji milí čtenáři, předem bych vám chtěla ještě jednou po-
přát do nového roku pevné zdraví a samozřejmě spoustu
dalších krásných chvil strávených s kvalitní knihou. Sta-
rý rok je za námi, a tak se sluší ho řádně zrekapitulovat.
Mám velikou radost, že v loňském roce přibylo čtenářů.
Celkový počet se vyšplhal až na počet 64. Což je o 21 čtená-
řů více. Také celkový počet svazků se zvýšil. Celkem má
naše malá knihovna 2 188 knih. Skladba knih je různoro-
dá. Myslím, že si vybere každý a kdo má nějaké zvláštní
přání, je možné, že se mi podaří jej splnit. Celkem se vypůj-
čilo 838 knih a knihovnu navštívilo celkem 503 čtenářů.
Kdo by opět rád zavítal do knihovny, připomínám roční
poplatek, který se nezvýšil ☺ - děti 20 Kč a dospělí 30 Kč/
rok. Tak a te� se poj�me podívat, kdopak byl letos nejpil-
nějším čtenářem...
Kategorie děti do 15 let: Kategorie dospělí:
1. J. A. 24 knih 1. V. M. 72 knih
2. S. T. 22 knih 2. N. M. 60 knih
3. H. N. 15 knih 3. P. D.  58 knih
Všem zmíněným gratuluji a dárečky předám při prvním
setkání.

Novinky v knihovně:

Čtení pro NEJmenší čtenáře

Protože nový rok s sebou přináší novou čistou energii,
i v knihovně nastanou nějaké nové akce. Nově myslí
knihovna i na NEJmenší čtenáře. Od února mohou rodiče
s dětmi (0–4 roky) přijít do knihovny a nasát trochu té

knižní atmosféry. Bude zde pro děti připraven program,
úměrný jejich věku. Také budou mít možnost prohlédnout
si a osahat knížky. Když zbude čas budeme si hrát, tvořit
a třeba i zpívat. Zkrátka uděláme si příjemné dopoledne.
První setkání proběhne 7. února v 10.00 hodin.

Nové knihy

Od února budou moci děti nalézt v knihovně úplné nové
knížky. I Ježíšek myslel na naši knihovnu a zanechal nám
zde knižní nadílku. Ještě zbývá knihy obalit a zapsat
a budou připravené. Kdo je zvědavý, nech� v únoru dorazí.

FOTOkniha Obecnice

Opět je v knihovně k nahlédnutí práce pana Zelenky, který
nelení a poctivě zachycuje naši ves i její okolí už řadu let.
Přij�te nahlédnou do fotoalba, kde jsou zachycené ty nej-
krásnější obrazy z naší krásné Obecnice.

Sběr starých her nebo puzzlů

Máte doma hry nebo puzzle, které vás už nebaví a jsou
kompletní? Nebo toho máte tolik, že už nevíte, kam to
dávat? Věnujte je knihovně!!! Nejen knihy, ale také spo-
lečenské hry a puzzle (a vše tomu podobné) může být k dis-
pozici zde v naší knihovně a pro všechny. Nač kupovat stá-
le nové věci, když se mezi námi „válí“ tolik ještě dobrých
a pro někoho nepotřebných věcí. Předem moc děkuji!!! ☺
P.S. Kdyby někdo věnoval knihovně už nepotřebnou dět-
skou kuchyňku, též mu budu vděčná.

Co se dělo a právě děje?

Kroužek Všeználek

Tvoření nám bude dělat radost i v novém roce. Už te� se
těším, co vše si vyrobíme a co nám bude zdobit naše domo-
vy. Koukněte, jaké krásné tři krále nebo přívěšky na klíče
děti vyráběly.

(pokračování na str. 9)
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Knihovna (dokončení ze str. 8)

S dětmi z mateřské školky jsme zakončily starý rok vánoč-
ním setkáním a pouštěním lodiček. V lednu už děti opět
pilně tvoří. Podívejte se, jací lední medvědi navštívili
knihovnu... ☺

Vánoční tematická vycházka

Mám radost, že se na vánoční tematickou vycházku vydalo
toliko z vás. I přes nevyzpytatelné počasí mi přicházeli
správné odpovědi i krásné fotky. Všem moc děkuji a určitě
nezapomeňte na menší odměnu, která na vás stále čeká
v knihovně.

(pokračování na str. 10)
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Knihovna (dokončení ze str. 9)

Na co se můžeme těšit?

Můj africký sen

První beseda v novém roce, která nás čeká, bude cesta
do Afriky. V pondělí 23. ledna od 17 hodin se zahřejeme
a vyměníme zimní plískanice, za slunce a rozpálené sava-
ny. Do knihovny dorazí cestovatelka a autorka románů
o exotické Africe. Součástí přednášky bude prodej ručně
vyráběných šperků od keňských žen.

Karneval pro děti

Není to snad ani možné, že už je to rok od chvíle, kdy jsme
si pořádně zatrsali a zasoutěžili na našem veselém karne-
vale. A je tady zas! Proto neztrácejte čas a už te� vymýšlej-
te originální masku, protože ta nej, nej, nej dostane odmě-
nu! Zapište si za uši 12. února od 14 hodin ve Staro-
české hospodě. Těším se na všechny! ☺

Program na jarní prázdniny

Kdyby někdo nevěděl, jak naložit s volným časem o jarních
prázdninách, může využít nabídku viz. plakátek. Jen dopl-
ním, že cena za týden je 2 000 Kč. Pro bližší informace
se neváhejte obracet přímo na paní Denisu Drtilovou.

Šarlota Pokorná
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Chřiby, nebo-li Buchlovské kopce, jsou neprávem opomí-
jené území střední (nebo chcete-li východní) Moravy, oddě-
lující severní rovinatou Hanou od jižních rovin moravské-
ho Slovácka. Tomuto nevelkému pohoří vévodí z daleka
viditelný královský hrad Buchlov, který se usadil na výraz-
ném vrcholu mezi Holým kopcem a vrchem Modla, lidově
zvaným Barborka. Poznat opěvovaný Buchlov pak není
nijak složité – stačí odbočit z frekventované silnice spojují-
cí Brno s Uherským Hradištěm a dojet úzkou silnicí až na
parkoviště pod hrad. Královský hrad Buchlov byl založen
někdy v 1. polovině 13. století, zřejmě na popud českého
krále Přemysla Otakara I. nebo jeho syna Václava I., aby
ochraňoval významnou obchodní stezku vedoucí přes
Chřiby a zabránil případným vpádům nepřátel z území
Uher.  Jeho jádrem byly dvě hranolové věže, mezi které byl
o něco později vestavěn palác a jižní věž s branou a kaplí,
vystavěné pražskou kamenickou hutí po vzoru francouz-
ských královských kaplí. Na konci 15. století jej vlastnili
páni z Cimburka, za kterých byl v pozdně gotickém slohu
vybudován reprezentační rytířský sál. V roce 1520 přešel
hrad do soukromého držení a od 16. do 18. století jej po-
stupně vlastnily moravské rody pánů ze Žerotína, ze Zá-
střizl a Petřvaldských z Petřvaldu. Ti rozšířili stávající
opevnění o další části hradeb a vybudovali první nádvoří
s bastionem a věžovou branou. Strohé a studené hradní zdi
jim však nakonec přestaly vyhovovat, a tak si na přelomu
17. a 18. století postavili v nedalekých Buchlovicích poho-
dlnější zámek. Po vzniku tohoto zámku stavební aktivita
na Buchlově téměř ustala a omezila se jen na nutnou údrž-
bu, případně na úpravy interiérů. Zatímco Petřvaldští vy-
užívali hrad k zimnímu pobytu, poslední majitelé – Berch-
toldové z Uherčic – tu již nesídlili, ale zřídili zde rodinné
muzeum, do kterého umístili cenné sběratelské předměty
ze svých výzkumů na našem území i z cest po exotických
zemích. Je zde soustředěna část archeologických, minera-
logických, zoologických a botanických sbírek, v expozici
jsou k vidění např. mamutí kosti pocházející z Předmostí
u Přerova, lidské lebky různých etnik, sbírky motýlů,
brouků, korálů a mořských živočichů a mnoho dalšího.
K posledním větším stavebním úpravám došlo na Buchlově
po poškození požáry v letech 1896 a 1931. Hrad, který tvo-
ří rozsáhlý komplex budov různého stáří, soustředěný ko-
lem tří nádvoří, drželi Berchtoldové do roku 1945, kdy na
základě Benešových dekretů přešel do vlastnictví státu
společně se zámkem v Buchlovicích. Pokud se vydáte
na prohlídku hradních interiérů, tak vás čeká ojediněle
zachovaný soubor šlechtických obytných prostor z doby
gotiky a renesance, kterému jednoznačně dominuje již zmí-
něný rytířský sál, jenž v minulosti sloužil k reprezentač-
ním účelům nebo jako hodovní síň. Je zakončen sí�ovou
a křížovou klenbou se svorníky ozdobenými znaky pánů
z Cimburka a spřízněných šlechtických rodů. Neméně zají-
mavé jsou prostory zbrojnice, kde lze shlédnout ukázky
zbraní používaných válečníky a vojáky v různých historic-
kých epochách – od husitských cepů a sudlic až po jehlov-
ky a předovky pruské a rakouské pěchoty. Za povšimnutí
také stojí tzv. černá kuchyně, v níž se vařilo na otevřeném
ohništi, přičemž kouř byl odváděn dymníkem u stropu.

Hrad Buchlov

„Ej od Buchlova větr věje …“

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak výstup na ochoz
hradní věže, odkud se otevírá nádherný výhled do širého
okolí – Dolnomoravský úval budete mít odtud jako na dla-
ni. K Buchlovu, ostatně jako ke každému jinému hradu,
se váže řada pověstí. Ta asi nejznámější zmiňuje tzv. lípu
neviny a souvisí s výkonem soudní pravomoci na hradě
od jeho počátků až do roku 1750, kdy tato původně králov-
ská výsada byla císařovnou Marií Terezií zrušena. Pověst
vypráví, že roku 1581 byl soudem odsouzen k trestu smrti
za spoluúčast na pytláctví jistý Vlček, osobní zbrojnoš hrad-
ního pána Jindřicha Prakšického ze Zástřizl, který ho
osobně pro tento přečin pohnal k soudu. Vlček i na muči-
dlech tvrdil, že je nevinen, avšak nakonec krutému mučení
podlehl a přiznal se. Po vynesení rozsudku znělo jeho po-
slední přání: „Na důkaz své neviny zasadím tuto malou lip-
ku kořeny vzhůru a korunou do země, a pokud se do roka
ujme, má nevina bude prokázána!” Páni soudci byli tak
udiveni, že nakonec vsadili Vlčka na jeden rok do vězení
a čekali. Dle pověsti se lípa opravdu za rok zazelenala a Vl-
ček byl propuštěn na svobodu. Na 3. hradním nádvoří
si dnes můžete skutečně prohlédnout vzrostlou lípu, která
se pyšní neobvyklým tvarem své koruny. Po prohlídce hra-
du jsem ještě zašel k asi 750 metrů vzdálené kapli sv. Bar-
bory, která stojí na vrchu Modla (Barborka) v nadmořské
výšce 510 m n.m.. Tato raně barokní stavba byla zbudová-
na v letech 1672–1673 na místě původního raně gotického
kostelíka, zmiňovaného již v roce 1412. Svatyně na půdo-
rysu rovnoramenného kříže je zastřešena zalamovanou
kupolí s lucernou. Interiér zdobí oltář z 18. století, který
sem byl údajně přenesen z nedalekého Velehradu. Kaple
původně sloužila jako rodová hrobka Petřvaldů a Berch-
toldů, ale jsou zde pohřbeni také soudci loveckého práva
a poustevníci řádu sv. Františka. U kapličky se odedávna
odbývaly dvě poutní bohoslužby, a to původně na svátek
sv. Barbory a druhou neděli po Velikonocích. V roce 1784
byla kaple uzavřena. V 19. století byly poutě na Barborce
obnoveny a s jistými přestávkami se odehrávají na svátky
Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí Panny Marie dodnes.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Proč nám nedoroste noha jako čolkovi?

Řada živočišných druhů má schopnost regene-
race až neuvěřitelnou. Například jeden mořský 

 

Ema Destinnová
Letos je to 125 let, co se narodila česká sopranistka Ema Destinnová (26. 2. 1878 – 28. 1. 1930).
Narodila se jako Emilie Paulina Jindřiška Kittlová. Nejprve hrála na housle,  ale pak se začala
věnovat zpěvu. Svůj umělecký pseudonym si zvolila podle své profesorky zpěvu, která se jmeno-
vala Marie Loewe-Destinnová. Zpívala u nás,  ale mnohem větších úspěchů dosáhla na zahra-
ničních scénách - v Dráž�anech, Berlíně, Londýně, Paříži. Také jí patřil zámek ve Stráži nad
Nežárkou (je mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem). V muzeu Jindřichova Hradce má tato pěv-
kyně stálou expozici.

E. T.

plž, který požírá řasy, si uchovává jejich chlorofyl ve svém
těle, a ve chvíli, kdy nemůže najít žádnou potravu, vyleze
na sluníčko a žije z fotosyntézy, jako rostliny. Když se jed-
nou stalo, že se v laboratoři nakazil jakýmsi cizopasníkem,
oddělil tělo od hlavy, prostě se nakaženého těla zbavil
a postupně během tří týdnů dorostly orgány i celé tělo jako
před tím. Podobně ploštěnka doroste celá i z kousku, který
nemá ani celý milimetr. Úžasné věci umí i obratlovci. Na-
příklad čolkovi doroste noha, nebo čočka v oku. Bodlinatá
myš z Afriky má na zádech křehkou a volnou kůži, a když
ji za ni chytne nějaký predátor, klidně mu ji nechá a živé
maso na zádech se překryje během několika týdnů novou
kůží s chlupy. V porovnání s nimi je člověk úplný žabař.
Lidský organismus se obměňuje neustále, regeneruje prů-
běžně, ale některé tkáně, třeba kosti, velmi pomalu. Člo-
věk má 50–70 bilionů buněk, tvoří asi 200 různých druhů,
každý den jich zhruba 330 miliard vyrobí a stejné množství
jich zaniká. Nejvíc ze všech je červených krvinek, žijí
v průměru 120 dní a za tu dobu protestují krevními cévami
až 500 kilometrů. Kůže se vymění za týden, ve střevě se
buňky mění za jeden a půl dne. Dobře regenerují naše ját-
ra. Při transplantaci odeberou zdravému dárci jen jeden
jaterní lalok a jemu i příjemci zbytek jater doroste. Při re-
generaci je důležitý věk, mladší organismus má výhodu
a také zdravotní a duševní stav. Už staří Řekové říkali,
že rány se lépe hojí vítězům než stejná zranění poraženým.
I naši dávní předci měli nejspíš schopnosti, které dnes ob-
divujeme u některých zvířat, časem je ale poztráceli. Příro-
da není marnotratná a říká: "Co nepoužíváš, nepotřebuješ
a vezmu ti to". Mluví se třeba o dnes již spících genech na
orientaci podle magnetického pole Země, kterou používají
ptáci, nebo orientaci podle odrazu zvuku od okolních před-

mětů tzv. echolokaci, kterou
používají netopýři, ztratili
jsme schopnost komunikace
pomocí feromonů... Naši
předci měli nejspíše v orga-
nismu mnohem více kmeno-
vých buněk, což jsou vlastně
univerzální náhradní díly
pro naše tělo. Ještěrkám do-
roste ocas, jelenům parohy...
Naše tělo už dokáže jen zace-
lit rány na kůži, zahojit zlo-
menou kost, ale s výjimkou jater větší věci nahradit nedo-
káže. Kmenové buňky se dnes po pomnožení úspěšně pou-
žívají k léčbě krvetvorby nebo zhoubného onemocnění
krve. Jinak věda v jejich větším použití v medicíně moc
nepokročila, ale naděje jsou obrovské. Velmi zajímavá je
u zvířat schopnost hibernace, tedy zimní spánek. Při něm
zpomalí svůj metabolismus a tělo vlastně nestárne. Med-
věd za sedm měsíců hibernace ani jednou nemočí a nekálí.
My už bychom dávno zemřeli na otravu. Když se zimní
spáč probudí, funguje jakoby nic. Když člověk zůstane
upoutaný na lůžko tři čtyři týdny, už má se vstáváním pro-
blém, protože svaly rychle ochabnou. Lékaře zajímá, jak to
udělat, aby takový pacient neztrácel svalovou sílu. Hiber-
nace by se také velmi dobře uplatnila u těžkých havárií,
úrazů nebo infarktů. Převoz na jednotku intenzivní péče
je vždycky závod s časem. Kdyby ale mohli lékaři a záchra-
náři pacienta uvést do "zimního spánku" a zpomalit mu
metabolismus, získali by mnohem víc času na léčbu. Vý-
zkumy v těchto oblastech jsou velmi zajímavé a možná
nám jednou pomohou při hojení popálenin, ztrátách kon-
četin nebo rozdrcených tkání.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Poj�-
me se ohlédnout za uplynulým měsícem. V něm jsme uspo-
řádali již 12.ročník Vánočních turnajů a to jak pro regis-
trované tak i neregistrované.

Turnaj dětí 27. 12. 2022

Turnaje odstartovaly, jak je již zvykem, děti. Konkrétně se
jich sešlo 12. Zahrály si dvouhru, čtyřhru a došlo i na tra-
diční obíhačku.
Dvouhry děti „registrovaní“:
1. místo – Lili Čermáková, Sokol Malá Hraštice
2. místo – Filip Rendl, Sokol Malá Hraštice
3. místo – Radek Srch, Slavoj Obecnice

Dvouhry děti „neregistrovaní“:
1. místo – Ví�a Vöröš, Obecnice
2. místo – Michal Švehla, Obecnice
3. místo – Honza Kopecký, Obecnice

Celkem 110 hráčů a hráček na vánočních turnajích v tělocvičně
MZŠ Obecnice!

Obecnická plácalka 2022:
Terka Krátká – Obecnice

Turnaj žen 27. 12. 2022

Turnaje se celkem zúčastnilo 13 hráček. K vidění byly
kolikrát i vypjaté souboje, se š�astným koncem pro Obec-
nické hráčky. Máme radost, že turnaj vyhrála a titul
OBECNICKÉ PLÁCALKY získala Terka Krátká z Obecni-
ce☺. Jak je již tradicí každá z žen při vyhlášení obdržela
památeční diplom☺. Neopomněli jsme ani naší obíhačku
bez které by se již tento turnaj neobešel☺.
Turnaj žen 27. 12. 2022:
1. místo – Terka Krátká, Obecnice
2. místo – Míša Landsperská, Obecnice
3. místo – Katka Havlíčková, Malá Hraštice

Turnaj muži 27. 12. 2022

Současně s turnajem žen probíhal i turnaj mužů. Těch se
sešlo celkem 24. Hráči byly rozděleni do 4 skupin po 6ti
z kterých postupovali dále. Nezapomnělo se ani na tradič-
ní obíhačku.
Turnaj mužů 27. 12. 2022:
1.místo – Martin Sklenář
2.místo – Jiří Hess, Malá Hraštice
3.místo – Petr Touš, Obecnice

(pokračování na str. 14)
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Turnaj muži 27. 12. 2022

(dokončení ze str. 13)

Turnaj registrovaných 29. 12. 2022

Tradičně velikou kvalitou se může pyšnit turnaj registro-
vaných. Tentokrát se jich do Obecnice ze všech koutů
republiky sjelo celkem 61, což je opět rekordní účast. Při-
cestovali např. hráči hrající za Spartu Praha, hráči z Cho-
mutova, Hluboké n. Vltavou, Volar, Kaplice, Středočeské-
ho kraje atd. atd.
Vypsány byly tři soutěžní disciplíny, dvouhra s omezením
do ELO 1900, dvouhra do okresního přeboru a čtyřhra.
Ani v takovéto konkurenci se neztratili hráči z Obecnice,
viz. výsledky. Velký dík patří publiku, které vytvořilo skvě-
lou atmosféru a dokázalo ocenit nejenom vítězné míčky
domácích hráčů, ale i pěkné výměny ze strany soupeřů.

Dvouhry:
1. místo – Martin Vrátný, Slavoj Obecnice
2. místo – Petr Chlumský, Sparta Praha
3. místo – Honza Herink, Slavoj Obecnice

Čtyřhry:
1. místo – Vrátný, Srch, Slavoj Obecnice
2. místo – Soutner, Hofmann, Baník Březenecká Chomu-
tov
3. místo – Šimek, Čížek, SK Březnice

Celý oddíl stolního tenisu Slavoje Obecnice tímto děku-
je obci Obecnice a MZŠ Obecnice za pomoc s pořádáním
turnajů. Dále všem kdo se podílel na organizaci této
náročné akce a největší dík pak patří především Vám,
kdo jste si přišli zahrát a pobavit se. DĚKUJEME!

(pokračování na str. 15)



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2023 15

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Výsledky skupina A - sezóna 2022/23

HC Kačeři Příčovy – TJ Slavoj Obecnice 0 : 5
18. 12. 2022
(kontumačně, soupeř se odhlásil ze soutěže)
Branky Tresty
bez branek bez vyloučení

HC River Boys Zvírotice - TJ Slavoj Obecnice 1 : 4
6. 1. 2023 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky Tresty
Jaroslav Střeska (M. Pokorný) Jan Střeska - nedovolené
Václav Vylita (Jan Střeska) bránění, 2 min
František Větrovský Jiří Moser - sekání, 2 min
(Martin Kocman) Jan Střeska - podrážení,
Martin Kovács (Jiří Moser) 2 min

Martin Kocman -
podrážení, 2 min
Jan Střeska - krosček,
2 min

Více informací naleznete na webu týmu:
http://www.obecnice-hokej.cz/

nebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/tjslavojobecnice

odkaz na tabulku:
https://www.stadionsedlcany.eu/cze/index.html

Hokejová utkání  lze  s ledovat  na webové kameře
ze  z imního stadionu v  Sedlčanech,  zde  odkaz:
https://www.stadionsedlcany.eu/cze/webkamera.html

Jaroslav Střeska

Rozpis LEDEN

neděle 29. 1. od 18.25 hod.
Slavoj Obecnice – HC Rebel Sázava

Rozpis ÚNOR

neděle 5. 2. od 18.25 hod.
HC Rebel Sázava – Slavoj Obecnice

středa 8. 2. od 18.30 hod.
Slavoj Obecnice – HC River Boys Zvírotice

pondělí 20. 2. od 18.30 hod.
Slavoj Obecnice – Stará garda Štětkovice

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

1. TJ Slavoj Obecnice 11 9 0 2 52:23 18 101
2. HC Rebel Sázava 12 7 1 4 57:52 15 152
3. HC River Boys Zvírotice 12 5 2 5 38:40 12 70
4. Stará garda Štětkovice 13 5 1 7 57:52 11 66
5. HC Kačeři Příčovy 12 2 0 10 23:60 4 92

TJ Slavoj Obecnice „A“, DIVIZE

Pozvánka na příští domácí utkání:

Sobota 21. 1. 2023 od 17 hod.
TJ Slavoj Obecnice „A“ – KK Rakovník

Neděle 22. 1. 2023 od 10 hod.
TJ Slavoj Obecnice „A“ – Sokol Rudná „A“

Sobota 18. 2. 2023 od 17 hod.
TJ Slavoj Obecnice „A“ - Sokol Kosmonosy „A“

Neděle 19. 2. 2023 od 10 hod.
TJ Slavoj Obecnice „A“ – Aero Odolena Voda „A“

Sledovat  nás  můžete  na  instagramu:
pinces.obe

SOLNÍ TENIS

(dokončení ze str. 14)
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Tato fotografie nám připomene dobu přestavby staré Octárny, která léta zásobovala hu� Aglaja v Obecnici. V roce
1962 bylo rozhodnuto přestavět rybník na přehradu pro posílení zásobování vodou pro Příbram. Les okolo rybníka
byl vykácen, a tím odhalil hájovny, které zde stály. Zleva je vidět hájovna Soukupů, vedle stojí Solarova hájovna,
za ní hospodářská budova, vedle hájovna pana Švarce a úplně vpravo za stromy myslivna (bydlel tam také Ing.
Korbel - specialista na chov pstruhů). V přední části vidíme čističku odpadních vod z vojenských kasáren (čistička
tehdy stála milion korun, přesto nikdy nebyla zprovozněna). V pozadí vrch Klobouček, vpravo stará hráz.

Z archivu Jana Zelenky

Na fotografii vidíme vpravo Borskou hájovnu, za ní stojí nová myslivna, postavená v Tyrolském slohu. Dokončena
byla v roce 1908. Součástí stavby byla domácí kaple s věžičkou, hrazděné zdivo dostaly i další stavby opodál - konír-
na, chlév a seník. Reprezentační objekt sloužil pražskému arcibiskupství a vzácným hostům. Později se do nové
myslivny přestěhoval hajný. Sloužila také jako turistická noclehárna. Borská myslivna byla bez ohledu na svou
architektonickou hodnotu zbořena tehdejší komunistickou armádou v roce 1954.


