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Obecnický
ZPRAVODAJ

Rozsvícený strom na návsi naladí většinu z nás předvánoční
náladou, někteří si v duchu začnou slibovat, jak zklidní ten
šílený běh naší doby, jak se nad sebou a svým životem zamys-
lí. Druzí se vyděsí, že nemají ještě nakoupené dárky pro své
bližní a někdo si třeba ani nevšimne, že nějaký strom na
návsi svítí. Že se blíží čas vánoční jim připomene mumraj
v obchodech, blázinec v kuchyni u trouby a koledy, které znějí
odevšad. V prosincovém zpravodaji se snažím vždy tak trochu
psát úvodníky vážnější, většinou se mi to stejně nepovede,
holt jsem optimistický vjeršotepec. Tak občas se snažím najít
nějaký text, který se mi líbí nebo který mi někdo doporučí.
Někde na internetu jsme objevili následující povídání, o kte-
rém sice nevím, kdo jej stvořil, ale třeba vás zaujme jako mne:
„Nikdy bych nevyměnil svoje přátele, můj krásný život nebo
moji milující rodinu za míň šedých vlasů nebo za plošší břicho.
Jak jsem zestárl, stal jsem se k sobě laskavější a méně kritický.
Nechci peskovat sám sebe za to, že sním nějaký zákusek, že si
neustelu postel nebo že nakoupím zbytečnosti, které vlastně vů-
bec nepotřebuji. Viděl jsem příliš mnoho svých přátel opustit
tento svět tak brzy, že nestihli pochopit tu velkou svobodu, kte-
rá přichází s věkem. Co je komu do toho, že se rozhodnu číst
nebo hrát na počítači do čtyř do rána a pak spát celé dopoled-
ne. Klidně budu chodit na pláž v těsných plavkách, natažených
na vypouklé břicho a nořit se do vln navzdory soucitným pohle-

Tradiční zpívání
u vánočního stromu
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dům mladších lidí atletických poslav, i oni budou jednou sta-
ří. Vím, že jsem občas zapomnětlivý, ale já si koneckonců důle-
žité věci pamatuji. Jistě, v průběhu let bylo moje srdce někdy
zlomené, když odešel přítel, když onemocní dítě nebo když ze-
mře milované zvíře. Ale zlomená srdce jsou to, co nám dává
sílu, porozumění a soucit. Jsem rád, že jsem žil tak dlouho,
aby mé vlasy zešedly a mé mladické úsměvy se věčně vryly do
hlubokých vrásek na mé tváři. Jak člověk stárne, je snazší být
pozitivní. Dokonce jsem získal právo být špatný, můj věk mě
osvobodil. Nebudu žít navždy, ale dokud jsem ještě tady, nebu-
du ztrácet čas hořekováním nad tím, co mohlo být nebo si
dělat starosti s tím, co bude.“ Možná by svoje pocity vyjádřil
každý z vás jinak, ale třeba vám tohle povídání bude inspirací
pro vaše vánoční zadumání.
Vážení a milí čtenáři, úvodníků a vlastně celého Obecnického
zpravodaje, doufám, že v dalším roce budeme mít dost sil
a nápadů, abychom vás zase informovali, povzbudili, poučili,
občas naštvali, občas pobavili a dobrou náladu navodili, aby se
nám v Obecnici a v Oseči žilo dobře, v pohodě a vzájemné
toleranci. Zapomeňte na spory a nevraživost, odložte závist,
radujte se ze života. Hlavně nezapomínejte nikde klíče, brýle,
telefony, peněženky, tašky, děti, manžely, či manželky, a tak
dále a hlavně dobrou náladu a chu� do života. Já to zkusím
také. Váš bs

Vážení spoluobčané!

Neúprosně plynoucí čas nás opět posunul o rok dále a  máme zde

opět vánoce a s tím blížící se  konec roku. Jak ten čas utíká. Vánoce,

to není pouze shánění vánočních dárků pro naše děti, vnoučata,

naše přátele a blízké, pečení cukroví a generálního úklidu v našich

domácnostech. Je to také čas klidu. Ten klid by si měl najít každý

sám v sobě, ve své duši. Oprostěme se od ustavičného shonu a za-

stavme se na chvíli. Udělejme si čas na své nejbližší,  známé a přátele.

Vánoce a celý advent vůbec je  dobou návštěv koncertů, divadel

a dalších společenských akcí, jejichž návštěva nám dává alespoň

částečně zapomenout na nostalgické vzpomínky, které provází toto

období.  Čas vánoční je také dobou, kdy se ohlížíme a hodnotíme

ten rok, který nás právě opouští a očekáváme příchod toho nového.

Někdy s nadějí, jindy s obavami vyhlížíme co nám přinese, jaký

asi bude.

Vážení spoluobčané, blíží se čas, kdy budeme obdarovávat své blízké

dárky s přáním všeho nejlepšího. Dovolte mi proto, abych i já

popřál vám všem  krásné prožití svátků vánočních, hodně sváteční

pohody a do nového roku 2015 přeji mnoho zdraví, štěstí, lásky

a osobní spokojenosti. Josef Karas, starosta

na Štědrý den
24. prosince 2014,

začínáme ve 22 hodin

❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

Srdečně zveme všechny obecnické, osečské
i přespolní. Přij�te si s námi zazpívat koledy.

❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆
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Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014
1. Zahájení: 19.00 hod. Přítomno: 13 zastupitelů, omluveni:

2 zastupitelé, 4 hosté.
2. Volba komisí - Návrhová: paní Soukupová, p. Urbánek - OZ

souhlasí. Ověřovatelé zápisu: p. Vohradský, p. Oktábec - OZ
souhlasí.

3. Schválení programu - Usnesení: OZ souhlasí s programem
4. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Petráň,

p. Zelenka - bez výhrad.
5. Informace pana starosty J. Karase:
– Malý Veský rybník je zkolaudován, po schválení bude napuš-

těn, byl požádán p. Brokeš o zpracování návrhu zazelenění
– probíhají práce na kanalizaci Oseč – práce na čističce, postup-

ně se dělají dlouhé přípojky, pokládá se současně i voda, bude
nutno dokoupit ATS čerpadlo do vodojemu

– výběrové řízení na „Multifunkční hřiště“ vyhrála firma
Vysspa Sports Technology, s. r. o. za cenu 5 933 043,15 Kč +
DPH, výběrového řízení se zúčastnilo 7 uchazečů

– MAS Brdy – probíhá standardizace na Ministerstvu zeměděl-
ství, poté bude schvalován na Ministerstvu pro místní rozvoj
plán rozvoje, pokud vše dopadne dobře, první čerpání dotací
by mohlo proběhnout v roce 2016

– 30. 1istopadu 2014 proběhlo zahájení adventu na návsi
a děti si mohly na hřišti vypustit lampióny štěstí

– zpívání u stromečku – paní Trinerová přislíbila účast na po-
čátečních zkouškách, OZ bere na vědomí.

6. Informace o přijatém rozpočtovém opatření č. 9 – rozpočtová
opatření jsou přiložena k zápisu na OU. Usnesení: OZ bere
na vědomí.

7. Prodej pozemku
a) č.p. 274/2 – 49 m2, 274/3 – 44 m2 – Petr Kurka, jedná se

o dorovnání skutečného stavu (dle plotu), cena 100,- Kč/m2.
Usnesení: OZ schvaluje prodej, OZ schvaluje cenu 100,- Kč/ m2

b) části pozemku č. p. 294/3 o výměře – 51 m2 – p. T. Srch, bude
řešeno směnnou smlouvou, rozdíl doplatí p. Srch (cca 63 m2).
Usnesení: OZ souhlasí s prodejem, návrh ceny 200,- Kč
(2x pro, 1x zdržel se, 10x proti) - návrh ceny 100,- Kč. Usne-
sení: OZ souhlasí s cenou 100,- Kč/m2 (10x pro, 1x zdržel se,
2x proti). OZ pověřilo radu obce připravením návrhu řešení
obdobných případů do budoucna – jedná se především o sta-
novení, za jakou kupní cenu se budou v jednotlivých přípa-
dech pozemky prodávat.

8. Žádost o prodej
a) části pozemku č. p. 349/2 v k. ú. Oseč o výměře 2,5 m2 –

p. Hofman,  povede tam kanalizace, muselo by se udělat
věcné břemeno. Usnesení: OZ schvaluje záměr prodeje

b) části pozemku č. 60/21 v k. ú. Obecnice – pí Svitáková, jed-
ná se o pozemek na „Pahorku“, pozemek je brán jako rekre-
ační, bude do budoucna řešeno jako celek. Usnesení: OZ ne-
schvaluje záměr prodeje.

9. Doplnění rady školy – obsazení místo bývalého zastupitele
p. Zapletala, další členové jsou p. Krejčí a p. Oktábec, návrh
– paní Petráňová. Usnesení: OZ schvaluje do rady školy paní
Petráňovou.

10. Souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti – vedení optického kabelu od vysílače „Pod
hory“ přes obecní pozemky, úplata 4 590 Kč. Usnesení: OZ
souhlasí s uzavřením smlouvy.

11. Souhlas s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu – Most
ev. č. 1185-5 u Jednoty se Středočeským krajem – firma Pon-
tex. Bude se jednat o dočasný zábor (v době stavby) a trvalý
zábor (cca 17 m2) – obrubníky. Smlouva bude bezúplatná –
objízdné trasy zatím nejsou určeny, práce by měly trvat 3
– 4 měsíce. Usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy.

12. Informace o inventarizaci – viz příloha založena u zápisu
na OU. OZ bere na vědomí.

13. Diskuse:
Rozdělení kompetencí: Finanční výbor – paní Soukupová,
Kaslová, Novotná; Kontrolní výbor – p. Urbánek, Petráň,
Vohradský; Kácení stromů – p. Svoboda, Zelenka; Komise
pro rozvoj obce – p. Krejčí, Strniště, Zima; Hasiči – p. Zima;
Kultura – paní Šefflová, Petráňová; Správa nových interne-
tových stránek – paní Švehlová, p. Oktábec

– informace p. Karase o proběhlém setkání starostů k pláno-
vanému CHKO a budoucnosti VÚ Brdy

– 17. 12. 2014 – zastupitelstvo, projednávání rozpočtu obce
na rok 2015

– poděkování bývalým zastupitelům a předání knihy Zelené
Brdy.

14. Usnesení a závěr, Usnesení: OZ souhlasí s předneseným
usnesením.

Zapsala: Markéta Švehlová

MAS BRDY
- tvorba informační databanky ke shromáždění informací pro-

spěšných k rozvoji regionu
- součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu
- příprava informačních a metodických materiálů a školních po-

můcek
- výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže, spolupráce

na rozvoji lidských zdrojů
- zajiš�ování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu
- provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj
- komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spoluprá-

ci na rozvoji regionu
- poradenská činnost
- činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci

rozvoje regionu
- vydávání tiskovin
Orgány MAS Brdy, z. ú. jsou:
Valné shromáždění
Ředitel - Miroslav Mudra, Křešín
Správní rada – předseda Josef Karas, Obecnice, členové Jan
Krnáč, Jince, Ivana Chocholová, Slatina
Dozorčí rada – předseda Josef Hála, Jince, členové Pavel Kohout,
Křešín, Jiří Rychvalský Jakubík, Jince.

Z internetu
red. bs

Místní akční skupina (dále
MAS) je na politickém rozhodo-
vání nezávislým společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), kte-
ré spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanč-
ní podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou
LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a život-
ního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů
je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
MAS Brdy, z. ú. byla založena na počátku roku 2014. Předmě-
tem činnosti MAS Brdy je dle zakladatelské smlouvy:
- tvorba strategií a plánů rozvoje regionu
- koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
- rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
- vytváření nových forem a možností ekonomického a turistic-

kého využití krajiny
- ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného zá-

kladního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
- podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního pro-

středí
- služby při financování projektů k rozvoji regionu, posouzení

projektů zaměřených k rozvoji regionu, koordinace projektů
a produktů zaměřených k rozvoji regionu
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc nám opět rychle odvál podzimní vítr, a tak jsem
tu s informacemi o událostech vašich hasičů. V době,
kdy jste četli zpravodaj minulý, tak určitě někteří z vás
slyšeli sirénu. Tou nám byla v neděli 16. listopadu na-
hlášena mimořádná událost v Drahlíně, která nám ozná-
mila, že vlivem nedostatku vody ve vodojemu, čerpadlo
nedokázalo nasát, a tak jsme zkusili čerpadlo zavodnit
z druhé strany. Spočívalo to vlastně v tom, že místo aby-
chom z vodovodu tankovali vodu do naší nádrže, tak jsme
z nádrže tankovali vodu do vodovodní sítě. Nakonec se
nám podařilo vodu protlačit až k čerpadlům a též je za-
vodnit. Vzhledem k nedostatku vody ve vodojemu po čiš-
tění jsme ještě preventivně přivezli cisternu. Poté jsme
se mohli všichni vrátit domů na pozdní nedělní oběd.

Další akcí, kde jste nás mohli vidět, bylo zahájení
adventu v Obecnici. Byli jsme totiž od obce požádáni, zda
bychom nepohlídali či neusměrnili dopravu přes náves,
když se rozsvěcel vánoční stromek. A tak jste mohli
vidět jednoho hasiče na křižovatce i s autem a druhý
posílal auta pod školou. Když se všichni přesunuli na
hřiště, kde se pouštěly balonky štěstí, tam jsme pochopi-
telně také nemohli chybět. Vzhledem k silnému větru
přistálo dost balonků na okolních stromech. V náš pro-
spěch hrálo počasí, protože mžilo, a tak balonky na stro-
mech rychle uhasly. Tím bych chtěl na vás všechny
apelovat, že pokud budete tyto balonky pouštět, nemělo
by být úplně sucho. Nikdo totiž neví, kde balonek při-
stane, tak aby z toho nakonec nebyl velký malér.

Další dny celkem klid, mohli jste některé z nás potkat
až 5. prosince. To, jak každý ví, chodí anděl, Mikuláš
a čerti. A i letos se nám podařilo toto složení uskuteč-
nit. Jsem rád, že se stále najdou lidé, kteří si na tento
den udělají čas, abychom mohli alespoň trochu pozlobit
malé děti.

Zimní údržba komunikací

Rozsvícení vánočního stromu
v Obecnici

První adventní neděli se jako už tradičně  sešli na návsi
herci a  diváci, aby společně rozsvítili vánoční strom.

Všechny přivítal pan starosta a  pak divadelní soubor
Skalka odehrál hru o narození Ježíška. Čert, anděl, pastýři
i králové spolu s ostatními pobavili  přihlížející a navodili
tu správnou atmosféru. A pak už jsme mohli všichni
obdivovat krásně ozdobený strom, kde barevně svítící řetězy
připomněly blížící se svátky. Všechna čest těm, kteří si dali
tu velkou práci s rozmístěním světelných řetězů, strom vy-
padá opravdu nádherně. Potom se  rodiče s dětmi vydali
na hřiště, kde mohli společně  poslat do světa  svítící baló-
nek s tajným přáním pro Ježíška. A te� už jen počkat na
ten správný večer... BS

Když se ohlídnu za rekonstrukcí hasičské zbrojnice,
tak už se v podstatě chýlíme ke konci. Kolemjdoucí ale
toho už moc nevidí, protože se jedná už o vnitřní úpravy.
Bohužel už letos nebude počasí na to, abychom natřeli
nová vrata, tak asi tuto zimu zůstanou jen v odstínu
základové barvy.

Protože se jedná o letošní poslední výtisk zpravodaje,
chtěl bych vám všem popřát hezký zbytek roku letošního,
a� se všem vydaří vánoční svátky. Do nového roku
vstupte určitě jedině tou pravou nohou, a� se u vás štěstí
drží celý rok. Doufám, že i příští rok si najdete opět
chvilku, abyste se mohli dozvědět o tom, co se děje
u vašich hasičů.

Petr Zima, velitel SDH

Zimní období přináší nejenom radost ze sněhu především
pro naše nejmenší, ale také mnoho starostí s jeho odstra-
něním z komunikací a chodníků a jejich následném posypu
tak, aby byly co možná nejlépe sjízdné a schůdné. Proto se
obracím touto cestou především na majitele automobilů,
aby nenechávali svá vozidla na komunikacích, ale parko-

vali na místech, kde nebudou překážet technice, která pro-
vádí údržbu těchto komunikací. Vyvarujete se tak možné-
mu poškození Vašich aut a umožníte traktoristovi, který
údržbu provádí, bezpečný průjezd ulicemi v obci.
Děkuj i  Vám za  pochopení .

J. Karas
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(pokračování na str. 5)

NAVŠTÍVILI JSME MAGDALÉNU
V úterý 18. listopadu 2014 vydatně pršelo, ale to nás ne-

odradilo od plánované akce. Se třídou (devátou) jsme se
vydali do centra primární prevence Magdaléna v Příbrami.
Jedním z cílů tohoto centra je předcházet vzniku rizikové-
ho chování u dětí a mládeže. U vchodu nás přivítaly dvě
pracovnice - Hanka s Klárou. Obě byly velice příjemné,
provázely nás centrem a besedovaly s námi. Ukázaly nám
přijímací místnost, kuchyňku, společenskou místnost,
informovaly nás o službách, které centrum poskytuje. Vy-
právěly o své práci, odpovídaly na naše otázky a předaly
nám důležité informace. Odcházeli jsme s poznáním, jak
důležitá je činnost Magdalény a kolika lidem pomáhá.

Petr Lanc, IX. třída

INDONÉSIE – po stopách lidojedů
Dne 21. listopadu vyrazili žáci IV. až IX. třídy do příbram-

ského kina zhlédnout další díl naučného cyklu Planeta
Země 3000. Tentokrát to bylo cestování do jižních zemí,
konkrétně do jihovýchodní části Asie. Cílem této výpravy
bylo najít lidojedy, žijící již po mnoho generací stále v pří-
rodě. Na této cestě sice nebylo mnoho problémů, ale když
už se nějaký naskytl, byl velmi závažný. Například když
cestovatel a dobrodruh Adam Lelek v pralese klopýtnul
a s největší pravděpodobností mu pád na zem způsobil pro-
ražení plíce. Přestože lidojedy tedy našel, musel vyhledat
velmi vzdálenou lékařskou pomoc, čímž jeho výprava ne-
příjemně skončila. Co jsme se z dokumentu dozvěděli? Jak
žijí lidé v této oblasti, jak vypadá fauna a flóra, jak je těžké
navázat kontakt s domorodci apod. Při tomto filmu mě
obklopovaly smíšené pocity… Jednou pocit příjemný, jindy
zase jeden z těch horších, chvílemi se člověk dokonce bál,
například když lidojedi začali po štábu střílet šípy. Nicmé-
ně se mi pořad velice líbil a těším se na další díly.

Lukáš Kovařík, VIII. třída

BESEDA SE STAROSTOU OBCE OBECNICE
Dne 25. listopadu 2014 proběhla v tělocvičně Masaryko-

vy ZŠ Obecnice beseda s Josefem Karasem, starostou obce
Obecnice. Na besedě bylo vysvětleno, co všechno starosto-
vání obnáší a mnohým lidem údivem padaly dolní čelisti,
když pan Karas řekl, že starosta nemá žádnou pracovní
dobu. Představili si totiž, že nic nemusí dělat. Vzápětí ale
pan starosta oznámil, že je to právě naopak. Ve službě
je 24 hodin denně.

Během besedy jsme získali také informace o tom, které
firmy v obci pracují, zda zaměstnávají i obecnické občany,
co vše má na starost zastupitelstvo a další zajímavosti ze
života obce.

Následoval prostor pro otázky, který téměř všichni
využili jako minutu ticha. Poté se ale nad dav vyzdvihla
ruka žáka, který se zeptal, co všechno člověk potřebuje,
aby se stal starostou obce. Pan Karas vysvětluje: staros-
tou se nemůže stát člověk z jiného místa, musí jím být
z této obce. Přichází další krok a tím je kandidování. Kan-
didátů je několik, tudíž šance na starostování je menší,

čím je větší počet kandidátů. Diskuse se přece jen rozprou-
dila a přišly i další dotazy.

Jelikož tato beseda byla jen na tři čtvrtě hodiny a z chod-
by školy se ozval zvuk konce hodiny, museli jsme se roz-
loučit. Ředitel školy panu starostovi poděkoval za nás za
všechny, nakonec jsme zatleskali a rozloučili se.

Lukáš Kovařík, VIII. třída

Nacvičovali jsme první pomoc se záchranáři
Dne 26. listopadu přijeli do naší školy studenti SZŠ

a VOŠ Příbram přijeli navštívit naši školu. Vše se usku-
tečnilo v tělocvičně. Záchranáři si pro nás připravili pět
stanoviš�, kde jsme si mohli vyzkoušet první pomoc při
různých případech, například při popáleninách, zlomeni-
nách, ochrnutí, procvičili jsme si znovu resuscitaci. Při-
nesli si s sebou spoustu pomůcek, které používají v praxi.
Byla to velmi pěkná a naučná přednáška doplněná praktic-
kým nácvikem. Myslím si, že něco děti již věděly, protože
první pomoc jsme nenacvičovali poprvé, ale také se mnoho
nového přiučily. Studenti oboru Diplomovaný zdravotnic-
ký záchranáři SZŠ VOŠ si zaslouží veliké díky za svůj pří-
stup k nám i za své dovednosti.

Martin Bíza, VIII. třída

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
úspěšně proběhlo

3. prosince 2014 se uskutečnilo školní kolo 41. ročníku
Olympiády v českém jazyce. Osm žáků se snažilo splnit
zadané úkoly co nejlépe a předvést své jazykové dovednos-
ti i logické uvažování. Ve druhé části olympiády psali
účastníci sloh na téma Pohled z okna. Vybrat si mohli libo-
volný slohový postup.

Výsledky soutěžících byly vyrovnané a o umístění rozho-
doval 1 bod. Kteří žáci se stali nejúspěšnějšími? První mís-
to obsadil Jan Krátký, druhé Lukáš Kovařík a třetí Felix
Šrámek, všichni z osmé třídy. Vítězům blahopřejeme.
Ve vyšším kole budou školu reprezentovat Jan Krátký
a Lukáš Kovařík.

Anna Kadlecová

JAK SE NÁM LÍBILO V TECHMÁNII
V pondělí 8. prosince odjely sedmá, osmá a devátá třída

na exkurzi do Techmánie v Plzni. Techmánie je moderní
interaktivní druh muzea. Řadí se mezi největší muzea své-
ho druhu v Evropě. Pořadatelé zde měli vystaveno mnoho
funkčních „přístrojů“ z různých oborů (například z optiky
nebo získávání elektrické energie), které jsme si mohli
sami vyzkoušet. Pořádaly se zde přednášky o mnoha zají-
mavých tématech. My jsme se zúčastnili přednášek o che-
mii. U vchodu jsme obdrželi pracovní listy, které jsme
v průběhu prohlídky vyplňovali. Mohli jsme si zde vyzkou-
šet mnoho situací, například jaké to je, když proti vám fou-
ká vítr o rychlosti 60km/hod, nebo jak se natáčejí televizní
zprávy. Všichni žáci se dobře bavili, něco nového se dozvě-
děli a něčemu se přiučili.

Jan Krátký, David Černý, VIII. třída
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Den pro zdravý životní styl a prezentaci
Tak se jmenoval program, který připravila SZŠ a VOŠ

Příbram pro veřejnost. 9. prosince 2014 se žáci deváté tří-
dy na tuto akci vypravili. Hned ráno jsme potkali některé
bývalé žáky naší školy, kteří te	 studují na SZŠ. Od nich
jsme se dozvěděli některé zajímavosti a také nám doporu-
čili, kam se jít podívat. Částečně nás i provázeli. V učeb-
nách byl připravený opravdu zajímavý program. Mohli
jsme vidět, co se studenti učí, jakým způsobem probíhají
hodiny, jaké používají pomůcky a učebnice. Sledovali jsme
pokus z chemie, nahlédli jsme do mikroskopu, vyzkoušeli
jsme si první pomoc, ale i přebalení miminka nebo píchnu-
tí injekce (do cvičné ruky samozřejmě). Zhlédli jsme módní
přehlídku pracovního oblečení zdravotníků i šatů do spo-
lečnosti. Viděli jsme psy, kteří pomáhají lidem s handica-
pem, zajímali jsme se o výrobky z léčivých rostlin. Kdo
chtěl, mohl si nechat změřit tlak, cukr (to nikdo nechtěl)
nebo cholesterol, vypočítat BMI. Nabídka byla opravdu
veliká a obory, které se mohou na této škole studovat, se
představily tak, že někteří z nás začali o přihlášce uvažo-
vat. Radek Šeffl, IX. třída

Zprávičky z Masarykovy základní školy
Obecnice:
• 24. prosince žáci školy předali výsledek sbírky piškotů

pro výcvikové středisko vodicích psů paní Votápkové
a fence Míně. Děti přinesly celkem 40 kg dětských piško-
tů. Děkujeme všem, kteří myslí na druhé a přispěli. Malá
štěňátka i jejich cvičitelé naši snahu ocení. Za odměnu
jsme dostali malého plyšového vodicího pejska, který
vypadá, jako by Míně z oka vypadl.

• 25. listopadu proběhl ve škole Vánoční jarmark. Školní
družina nabízela adventní věnce, svícny, ozdoby, perníč-
ky a další doplňky, které o Vánocích nesmějí doma chy-
bět. Už od rána proudily natěšené zákaznice do budovy
a zboží rychle mizelo. Není divu, protože jeden výrobek
byl hezčí než druhý.

• 26. listopadu se členové Klubu mladého diváka zúčastnili
divadelního představení Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka. Byla to úžasná komedie. Diváci mohli částečně
ovlivnit děj tím, že pomáhali zubaři Svatoplukovi při roz-
hodnutí v důležitých situacích. Někteří z nás se ocitli
i na jevišti v roli herců. Rychlý průzkum názorů mezi čle-
ny KMD ukázal, že se už dlouho takhle nezasmáli.

• 2. prosince navštívily děti z I. až V. třídy hudební divadel-
ní představení Zlatovláska v Rožmitále pod Třemší-
nem. Jako tanečnice zde v rolích ptáčků a much vystupo-
valy i žákyně obou oddělení pobočky ZUŠ J. J. Ryby
z naší školy. Pohádka byla velmi hezká, žáci i učitelé byli
nadšeni a odnesli si hezký kulturní zážitek.

• 5. prosince na prvním stupni proběhl Čertí den. Ve tří-
dách seděli i pobíhali andílci i čerti. Děti si čertí vyučová-
ní pěkně užily. Dokonce přišel i opravdový Mikuláš, an-
děl a čert. Samozřejmě přinesli sladkou nadílku pro
všechny žáky školy. Těm hodným za odměnu, ti méně
hodní museli alespoň slíbit, že se polepší.

• 9. prosince ocenili žáci IX. třídy zručnost příbramských
betlémářů. Betlémy vystavené na Zámečku v Příbrami
zapůsobily mimořádným dojmem. Návštěvníci se poučili
o historii i soudobé tvorbě. Je hezké, že se řezbářství
věnují lidé i v současnosti.

ZAČÁTEK ZIMY

Zima nám už začíná,
krajina pomalu usíná.
Nikde pták už nezpívá,
klid v krajině nastává.

Z nebe visí bílý závoj,
já má chu� říct světu: „Ahoj!“
Sníh už pokryl celou zem,
láká mě jít honem ven.

Sem tam vykoukne slunce světlé,
prohřeje mé ruce zkřehlé.
Zima - zvláštní to čas!
V létě rád ohřeji se zas.

 Martin Bíza, VIII. třída

(dokončení ze str. 4)

Blíží se Vánoce,
a tak všem čtenářům přejeme
Vánoce hezké, klidné i veselé,
plné pohody, štěstí a radosti.

Nový rok prožijte úspěšně,
ve zdraví a spokojenosti.

Žáci a zaměstnanci
Masarykovy ZŠ Obecnice

Z historie...
Obyvatelé první školy v Obecnici

rok 1932 rok 1950
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
 

Ve středu 19. 11. děti z MŠ, společně s MŠ Sluníčko, na-
vštívily „Vánoce v Čechově stodole“. Zde si děti vyrobily
vánoční ozdobu, prohlédly si vánoční výzdobu, seznámily
se s vánočními zvyky a tradicemi. Ve svém pekle je také
přivítal čert. Děti zazpívaly písničky a přednesly básničky.
Za to byly odměněny sladkostmi. Mohly si zakoupit i upo-
mínkové a vánoční předměty.

24. 11. nás navštívila paní Posekaná z Občanského sdruže-
ní se svými pejsky. Děti byly poučeny jak se k pejskům
mají chovat, starat a jak si s nimi mohou hrát, jak pejsko-
vé pomáhají starým a nemocným lidem apod.

27. a 28. 11. proběhl na naší MŠ vánoční jarmark. Děkuje-
me všem, kteří se do příprav vánočního jarmarku zapojily.

Přejeme všem občanům
klidné prožití vánočních svátků
a hlavně zdraví v novém roce

kolektiv MŠ a ŠJ

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

Ve spolupráci s rodiči bylo připra-
veno pro děti setkání s nebem
a peklem na místní faře. Děti si zde
5. 12. prohlédly peklo, ale i nebe,
kde na ně čekala sladká odměna.
Děkujeme maminkám, které se
na přípravě podílely. Dětem se
návštěva velice líbila.

Dne 12. 12. navštívil naší MŠ p. učitel J. Matějka z MZŠ
Obecnice. Seznámil se s budoucími prvňáčky a proběhla
zde 1. část zápisu do 1. třídy MZŠ Obecnice.
Ve středu 17. 12. se uskutečnila vánoční besídka v naší ma-
teřské škole. RM
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SBÍRKA VÍČEK PRO KUBÍKA
Do konce března 2015 se koná sbírka víček

od PET lahví pro Kubíka z Trhových Dušník.
Víčka můžete nosit do Spolkového domu

v Obecnici.

KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

DOVOLENÁ v Knihovně
17. 12. 2014 – 2. 1. 2015

(v případě výpůjčky knih můžete volat
na tel. 605 986 955 a domluvit si náhradní termín)

D ě k u j i .  Kateřina Šefflová

TVOŘIVÉ KURZY s Blankou
Dne 19. 1. 2015 od 17.00 hod. se bude konat další kurz
s Blankou. Kurz je pro pokročilé i začátečníky. Téma kur-
zu bude opět pletení z pedigu. Technika bude dle dohody
na kurzu (košík, miska, gondola, velikonoční ošatka atd.)

Co je PEDIG?
Pedig je přírodní materiál, který
se dováží z tropických oblastí
jihovýchodní Asie. Jedná se
o vnitřní část stonku popínavé
palmy Calamus rotang neboli
ratanu. Tato rostlina má stonek
silný pouze několik centimetrů a dlouhý až 100 metrů.
Dřevo má velmi světlou barvu, podobné lipovému dřevu.
Používá se na výrobu nábytku, košíků, dokonce i k výrobě
hudebních nástrojů a bičů. Před pletením je třeba jej na
3 – 5 minut namočit, tím nasaje do pórů vodu a stane se
velmi ohebným.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Děti ze zájmového kroužku vyráběly mýdla a pěkně se
u toho vyřádily. Vyrobily si krásná voňavá „mejdlíčka“,
zdobily v knihovně vánoční stromeček, kreslily obrázky
a četly vánoční pohádky. Děti zdobení bavilo, stromeček se
jim povedl a už se těší na Ježíška. Také se těšíme v příštím
roce na další vyrábění, čtení a hraní.

ANGLIČTINA pro dospělé začátečníky
V případě zájmu o angličtinu pro dospělé začátečníky se
můžete hlásit na telefonních č. 313 105 842, 605 986 955
nebo osobně v knihovně.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Milí senioři, srdečně Vás zveme i v příštím roce na spo-
lečné setkávání, které se opět koná každou středu
od 14.00 do 17.00 hodin ve Spolkovém domě. Můžete se
setkávat se svými přáteli, posedět v příjemných prostorách
spolkového domu. Je zde možnost zapůjčení knih, stolních
her, po domluvě ruční dílny, nebo si jen tak popovídat, tře-
ba u čaje či kávy. Dle zájmu lze zajistit i menší občerstvení.

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
Od října 2014 se koná ve Spolkovém domě zdravotnický
kroužek pod vedením paní Jarky Soukupové. Ve zdravot-
ním kroužku děti získají informace o lidském těle, teore-
tické znalosti a praktické dovednosti v poskytování první
pomoci. V případě zájmu o tento kroužek se stále můžete
informovat na tel čísle 313 105 842, osobně v knihovně
nebo na tel. čísle 605 986 955. Popřípadě můžete zaslat
e-mail na knihovna.obecnice@seznam.cz
Děti se mohou účastnit soutěže v poskytování první pomo-
ci, kterou pořádá každý rok ČČK v Příbrami.
Kroužky se konají jednou za 14 dní v pátek od 14.00 hodin.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Proumovi
za jeho pomoc s opravou loutek pro děti. Díky jeho pomoci
se děti v příštím roce dočkají hraní loutkového divadla.

Děkuji Katka Šefflová
(pokračování na str. 8)

Po uschnutí drží tvar. Štípáním se
vyrábí jak pedig kulatých průměrů
od tlouš�ky 1 mm přes 1,5 mm –
1,75 mm – 2 mm – 2,25 mm – 2,5 mm
– 2,75 mm... 10 mm, tak plochý pe-
dig jako jsou pedigové šény 4 –
6 mm, tak pedigové pásky zvané pe-
dig band.

Pedig je pórovitý, čímž velmi dobře absorbuje vodu a stává
se tím velmi pružným. Základem pedigu je celulóza. Díky
tomu lze pedig barvit všemi barvami na dřevo a také bar-
vami na textil.

Přednáška o Kilimanjaru
Dne 21. 1. 2015 od 18.00 hodin se koná ve Spolkovém
domě přednáška o Kilimanjaru. Přednášet bude pan Luděk
Kolský ze Spolku Prokop. Vstup volný.

KLUB ČTENÁŘŮ
Od začátku února 2015 je v plánu založení klubu čtenářů
jak pro dospělé, tak i pro děti. Přihlásit se můžete osobně
v knihovně nebo na tel. číslech 313 105 842, 605 986 955.
Pokud budete mít nějaké dotazy ráda je zodpovím. Též uví-
tám každý nápad, co vám ve Spolkovém domě chybí, nebo
oč by byl zájem.



8  OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2014

Knihovna Obecnice

přeje všem občanům

spokojené prožití vánočních svátků

a v novém roce mnoho úspěšných dní.

Otevři zahradu rajskou
Tak se jmenuje výstava ve Valdštějnské jízdárně v Praze, která trvá do 15. 3. 2015. Podtitul výstavy je Benediktini

v srdci Evropy 800 – 1300. Dozvíme se mnoho zajímavého o klášterech u nás i v cizině. Také, že pojem klášter vznikl
v češtině adaptací latinského slova  calustrum, které označuje uzavřené místo. Jsou popsány jednotlivé části kláštera
a vystaveny opatské berly, klášterní nádoby, mince, dřevěné sochy, nádoby na svaté ostatky a spousta starých tisků. Také
je vystavena nově vytvořená kopie Kodexu vyšehradského, což je nejslavnější český románský rukopis. K němu je promí-
tán film. Mne zaujal vystavený model kláštery na Ostrově u Davle, pod který v těch dávných dobách patřila i Obecnice.
V promítaném filmu vidíme, že z něj zbyly pouze části základů. Výstava je zajímavá a v mnohém poučná. Je otevřena
denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. E.T.

Obecnický běžec Svatopluk POUR úspěšný
Svatopluk Pour, který běhá za Slavoj Obecnice, dosáhl vynikajícího úspěchu v závodech Brdského běžeckého poháru.

Stal se vítězem kategorie mužů MD před druhým Petrem Janovým a Jánem Korytárem z AC Trial Plzeň. Vyhlášení
výsledků proběhlo 14. 12. v sále Pizzerie Atollo na Březových Horách. red.

KNIHOVNA (dokončení ze str. 7)

DRUŽINA v knihovně
Dne 11. 12. 2014 si děti v knihovně zazpívaly koledy
v podobě karaoke. Děti moc krásně zpívaly a předvánoční
zpívání koled se jim moc líbilo. I přes malý problém s mi-
krofony jsme si zpívání děti užily. Tímto jsme si také připo-
mněli, že už jsou vánoce opravdu za dveřmi.



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2014 9

Vzpomínky na začátky autobusové dopravy v Obecnici
Pokračování z listopadového zpravodaje.

Pamětníci z řad školáků jezdících po válce do měš�anky
v Příbrami vzpomínají, jako např. pan František Kubín,
zvaný „Camba“, když viděli, že se nevejdou do autobusu,
nebo někdy i na nenápadný pokyn mého otce, protože
u kostela stál často četník pan Kraus, utíkali ke hřbitovu,
kde autobus „Mařena“ jel do „Panenky“ na 1 stupeň sko-
ro krokem a pohodlně se tak dalo po žebříčku, který byl již
trvale umístěn vzadu vylézt na střechu autobusu (v klu-
kovské hantýrce „na palubu“), zažít tak trochu klukov-
ského dobrodružství a ještě ušetřit nějakou tu „kačku“.
Někdy bylo nutné, zejména v zimě, i trochu zatlačit.
Zahrádka na střeše sloužila pro rozměrnější zavazadla ces-
tujících, zboží objednané místními obchodníky, někdy
bohužel i rakve.

 Za zmínku stojí, že nebylo vzácností, že vzhledem k jedi-
nému dostupnému dopravnímu prostředku v obci, upro-
střed noci někdo zaklepal na okno a jelo se pro doktora,
nebo pro porodní bábu, neb tenkrát se ještě rodilo doma.
Proslulá byla bába „Kocánka“ ze Sádku, v poválečných
letech pak porodní asistentka paní Wolfová z Podlesí. Ne-
pamatuji si, že by můj otec někdy někoho odmítl. Z nad-
sázkou se dá říci, že autobusová doprava tehdy pomáhala
lidem na svět, ale i k důstojnému odchodu z tohoto světa.
Nemohu nezmínit též tehdejší místní fotbalisty, jako Šimo-
na Smrčka nebo pana Jaroslava Kadlece a další, kterými
se nechal otec vždy „ukecat“, a kteří pak rozjařeni po zá-
pase na cizím hřišti občas vyhazovali pivní lahve zavřený-
mi okny. Do příštího zápasu se ale vždy na vše zapomnělo
a jelo se s „Jardou“, jak říkali otci, sehrát někam další
„důležitý“ zápas, ponejvíce do Svaté Dobrotivé nebo na
Felbabku.

Po válce zůstalo na našem území plno nepojízdných
vojenských vraků, které se postupně likvidovaly, nebo na-
šly po menších, či větších úpravách další využití. O jednom
takovém vraku a to autobusu se dozvěděl i můj otec Jaro-
slav Frey a tak po krátkém zaváhání a vyřízení všech
potřebných formalit přitáhl jednou na laně nepojízdný
vrak německého autobusu Mercedes, na kterém zůstalo již
jen to, co se nedalo odmontovat. Bez motoru, bez převodov-
ky a vzhledem k tomu, že se jednalo o autobus pro přepra-
vu Říšské pošty „Reichspost“, což tam bylo také napsáno,
i bez sedaček. Po mravenčí práci a zjiš�ování, kdo co ukra-
dl a má to doma k nepotřebě, podařilo se otci postupně od-
koupit zpět všechny důležité součásti včetně motoru diesel
a převodovky, a někdy v polovině roku 1946 mohl zrenovo-
vaný Mercedes vyjet na svoji první bezplatnou zkušební
jízdu, která patřila „kouteckým“ dětem. Tento autobus
pak nahradil na pravidelné lince autobus Praga, zvaný
„Mařena“. S rozvíjejícím se zájmem o cestování byl pak
o nedělích využíván jako zájezdový autobus po vlastech
českých, či dopravu lázeňských hostů, ponejvíce do zápa-
dočeských lázní. Amatérský snímek představuje nakládá-
ní, či vykládání zavazadel lázeňských hostů, pravděpo-
dobně v Mariánských lázních. Tento autobus byl též vyu-
žíván na školní výlety žáků základní školy v Obecnici
i v Příbrami.

 Závěrem bych chtěl doplnit, že všechny autobusy byly
bez jakékoliv náhrady v padesátých letech znárodněny
a odvezeny neznámo kam. Říkalo se, že u „Mařeny“ sun-
dali karoserii a předělali ji opět na nákla	ák, ale nebylo to
nikdy potvrzeno. Spíše skončily oba starší autobusy
ve šrotu. Rovněž tak mi není znám osud autobusu Merce-
des. Ten, jak byl kdysi na laně přitažen, byl po znárodnění
na laně zase odtažen, neb motor byl předtím dán do gene-
rálky do Hořovic. Úhrada za výbrus motoru autobusu,
který nám už nepatřil, byla pak dodatečně požadována na
naší rodině. To ale asi i tehdejším představitelům nového
režimu připadalo trochu přitažené za vlasy a tak od tohoto
požadavku nakonec ustoupili. Je pravděpodobné, že tento
autobus byl opět zprovozněn a nějakou dobu po znárodně-
ní sloužil ještě svému účelu.

 Pro úplnost připomenu poválečné jízdné, které činilo
z Obecnice do Příbrami 7 Kč, školáci platili polovinu, po-
kud nejeli na černo na „palubě“. To však už neplatilo pro
autobus Mercedes, který byl větší a také se nedal tak snad-
no dohonit. Po znárodnění začaly nové státní autobusy jez-
dit i přes Oseč a zároveň došlo k zdražení jízdného.

O konkurenčním provozovateli autobusové autodopravy
p. Vrtalovi mnoho informací nemám, licenci na provozová-
ní autobusové dopravy získal později než pan Smrček
s mojí maminkou a nebyl tedy první. Byla to však, vzhle-
dem k jeho modernějšímu autobusu značky Chevrolet, tvr-
dá konkurence. Slouží mu ke cti, že se po skončení války
na výzvu vlády a Červeného kříže s tímto modernějším
autobusem dle informace p.Lajbla zúčastnil odvozu vězňů
z koncentračních táborů, což s postarším a pomalým auto-
busem Praga nebylo možné. Role zde jistě hrála i uzavřená
smlouva s Českou poštou na každodenní přepravu pošty
a Mercedes v té době ještě někde stál jako nepojízdný vrak.

Tuto vzpomínku jsem sepsal k uctění památky mých
zesnulých rodičů Boženy a Jaroslava Freye a též Františka
Smrčka, kteří byli průkopníky autobusové dopravy v Obec-
nici a k oživení vzpomínek všech, kteří si na ně pamatují.
Též jako příspěvek k doplnění kroniky obce Obecnice.

V říjnu 2014 Karel Frey
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Začne-li se dítě pomočovat po 5. roce věku,
měl by rodič zbystřit. V dětském věku se koor- 

 LÉKAŘ A VY  •  Mokro v pelíšku i v gatích

dinace svalů a nervů při vyprazdňování močového mě-
chýře vyvíjí jen velmi pozvolna. Močový měchýř se za-
čne vyprazdňovat, jakmile dostane příslušný pokyn
z mozku. Může se stát, že se dítě zabere do hry a nedo-
běhne, v noci se nestačí probudit... Většina těchto bana-
lit se sama postupně vyřeší. A jsou i dědičné dispozice
k nočnímu pomočování a ve dne se může pomočování
objevit jako příznak u některých nemocí. Mohou za tím
být opakované infekty močových cest, nadměrně aktiv-
ní (hyperaktivní) močový měchýř, nervové postižení,
rozštěp páteře, dětská obrna, inkontinence „z přetéká-
ní“... Dětská psychika je velmi křehká a její rovnováhu
může narušit i hádka rodičů, rozvod i narození souro-
zence. Spouštěčem nočního pomočování může být
i nástup do zkladní školy nebo změna bydliště.

Dítě, které se pomočuje, je vystaveno pocitům studu
i nevhodným reakcím svého okolí. Podaří-li se nám
v klidném rozhovoru s dítětem zjistit příčinu, je to velký
krok k uklidnění dítěte i rodičů. Rozhodně situaci ne-
dramatizujme a snažme se pro dítě vytvořit přijímající
klidné a přátelské prostředí. Pokud příčina pomočování
přetrvává, je nemožné, aby dítě nabylo zpět sebedůvěru
a potíže odezněly. O problémy je vhodné se podělit

i s dětským léka-
řem bez velkého
otálení. Pokud se
dostaneme do
bodu, kdy je třeba
každé ráno vymě-
nit povlečení, je už
hodně „po dvanác-
té.“ A pár praktic-
kých tipů, jak dítě-

PŘITULTE SE, JE TO HUKOT
Uplácat si svoje vlastní kamna a ještě levná, ekologická,

soběstačná, která zahřejí okamžitě a ještě teplo akumulu-
jí? Raketová kamna dostala svůj název asi i proto, že jedou
stále naplno, na teploty vyšší než 850 st. C. Nedají se tedy
klasicky naložit, ztlumit a jít. Dřevo se do nich přikládá
častěji a vertikálně. Uhořívá jen spodek, spaluje se ve vy-
soké teplotě a téměř bez odpadních plynů. Nevýhodou je,
že pro vysokou teplotu se nedá použít při stavbě sklo, a tak
se pohledem do plamenů nepokocháte. Zážitek je pro ty,
kteří s raketovými kamny bydlí spíše přes uši. Když se roz-
topí, je to hukot. Plameny uvnitř šlehají vodorovně, a když
na to přijde, nepotřebují raketová kamna vůbec žádný ko-
mín. Jejich dominantou je velký sud a ten při roztopení
hučí jako raketa při startu. Uvnitř sudu je skrytý komín,
který vytváří tah. Ohněm ohřáté plyny proudí uvnitř sudu
vzhůru, ale nevyletí nadarmo ven, ale jsou po vnějším ob-
vodu vnitřního komína tlačeny zase dolů a odtud trubka-
mi do akumulační hmoty, která pak dlouho hřeje.

Horké plyny se dají vést dlouhými trubkami pod podla-
hou, lavicí, zatáčet v pravém úhlu... Horký sud zároveň
vydává sálavé teplo přímo do místnosti. Na raketová kam-
na nejsou zatím žádné normy a nadšenci si jich vlastníma
rukama uplácali jen několik. Každý kus je ale originál
a k jejich teplému tělesu se krásně tulí.

Více pak na www.donkey32.proboards.com

Z pravého domácího časopisu 1/2014 pro vás
nápad na domácí teplo vypsala Evas

ti i sobě usnadnit život v „mokré době“. Upravte pitný
režim tak, aby o něco převažovalo pití v dopoledních
hodinách. Nacvičte močení v klidu, bez spěchu a s doko-
nalým vymočením. Dáte-li dítě v noci vymočit, dbejte,
aby bylo skutečně vzhůru. Čisté povlaky si nachystejte
tak, aby to bylo v noci převlékání co nejednoduší a pod
prostěradlo dejte ochrannou podložku. Na dobu mimo
domov přibalte s sebou více pyžamek a spodního prádla.
Zapomeňte na tresty a nevhodné poznámky a stejně tak
to proberte s pedagogy ve školce a škole. Chvalte, chval-
te, chvalte, i malý úspěch se počítá a dopřejte svému
potomkovi posilovat svou sebedůvěru v klidném a laska-
vém prostředí.
Podle Moje zdraví 12/14

upravila Drsvo
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Článek bez obalu a jiných vánočních serepetiček od Markéty Davidové
už nemám. Člověk nemusí trpět ani žádným  chorobným
hromaděním, ale občas něco  nevyhodí, pro jistotu si něco
pořídí dvakrát... Věci  nás začnou zavalovat, dusit... Což
takhle si dát k Vánocům místo dalších dárků to, že se jich
zbavíme? Místo rozbalování krabic je zabalíme do jedné
velké a někomu je darujeme.

Článek v Pravém domácím časopisu mě natolik zaujal, že
jsem se musela o jeho část podělit. I já mám doma  spoustu
věcí, se kterými se rozhodně  nebudu loučit. Ale spíš mě
v době adventu, kdy na nás září svými výlohami a téměř
nepřetržitou otvírací dobou nové a nové megaobchody
a z televizní obrazovky nás denně vybízejí k  ještě rychlej-
ším a ještě výhodnějším půjčkám, napadá, cože to vlastně
ke spokojenému životu potřebujeme. Jeden típek řekl:
„Ti z nás, kteří  bezhlavě konzumují, pomáhají ničit svět.
Ale naše nadměrná spotřeba  ničí i nás samotné.“

Přeji nám všem klidný zbytek adventu,  klidné vánoční
dny a poslední dny tohoto roku i všechny v tom roce no-
vém ve zdraví  a bez zbytečných starostí.

Eva Svobodová

Šestery kalhoty, do kterých ještě zhubnu, dvacet triček
na doma, kabelky a lodičky na ples, kam už dávno necho-
dím, prospekty z výletů jen tak na památku... To je jen zlo-
mek zbytečností, kterými jsem byla roky obklopená, pře-
skladňovala je, oprašovala. Letos jsem se jich zbavila. Pře-
stěhovala jsem se do maringotky a tam už se žádné krámy
nevešly. Hurá, vypadly nejen z mého domova, ale i z mého
života a já konečně cítím nesnesitelnou lehkost bytí. Ano,
pochopili jste správně, článek nebude plný tipů na zaruče-
ně skvělé vánoční dárky.

Celé naše životy, domovy, hlavy i srdce jsou neustále plné
věcí. Věcí, které nám mají sloužit, ale  nesloužíme naopak
my jim? Vyděláváme na ně v práci, která nás někdy nebaví,
pak je  jednou za čas použijeme a mezi tím je musíme
uskladňovat, servisovat, pojistit, přestěhovat, zamknout...
Já si už dlouho přeji od Ježíška NIC, tedy vlastně čistý
a volný prostor k životu. Domov, kde si vydechnu po ruchu
města a zase se  klidně nadechnu. Tok myšlenek nezarazí
žádná porcelánová soška na poličce na památku od babič-
ky, co tak dobře pekla a dávala mi vždycky olíznout vařeč-
ku od těsta... Zaprášené poličky a porcelánové sošky

Eva Hölzelová: HVĚZDNÁ OBLOHA / IV.
V roce 2013 vydala paní Eva Hölzelová knihu Hvězdná

obloha, příběhy souhvězdí na severní obloze s krásnými
ilustracemi paní Renaty Petříčkové. S laskavým svolením
autorky se v Obecnickém zpravodaji objevují úryvky z této
velmi zajímavé a čtivé knihy, v níž zpracovala řecké mýty
vztahující se ke 37 souhvězdím, a tak vzniklo 18 povídek.
S ohledem na rozsah Zpravodaje je možná vždy jen malá
úprava z povídky. Zájemci si ke knize jistě cestu najdou :-)).
Dnes souhvězdí Blíženci.

nic neřekla a za čas po-
rodila čtyři děti, Hele-
nu, Klytaimnéstru a
syny Castora a Pollu-
xe. Tyndareus nevěděl,
že jen dvě děti jsou
jeho. Castor a Pollux
byli nevlastní bratři,
i když dvojčata. Oba
byli stateční a odvážní
a Pollux zdědil po svém
božském otci ještě ob-
rovskou sílu. Castor
byl zase úspěšný kroti-
tel koní a dostal jako
dar potomka nebeské-
ho koně Pegase. Jednou se Castor a Polux plavili na lodi,
když se strhla zničující bouře. Námořníci se modlili k Bo-
hům na Olympu a Zeus opravdu pomohl nejen svému sy-
novi a bouře se utišila. Hned poté se na čele obou bratrů
objevila zářivá hvězda a od té doby jsou považováni za pat-
rony a ochránce námořníků. Zjevují se jim v podobě Eliá-
šova ohně, tedy elektrických výbojů mezi špičkami stěžňů
Jednou se bratři dostali do války, ve které byl Castor zabit,
ale svého syna Zeus zachránil. Pollux však odmítl být na
světě bez svého bratra, a tak je oba Zeus učinil vždy
na jeden den mrtvými v Hádově říši a druhý den byli oba
věčně mladí na Olympu. Umístil je spolu na oblohu jako
souhvězdí Blíženců. Gemini je souhvězdí ve tvaru rovno-
běžníku a najdeme je na obloze od listopadu do dubna.
Na vrcholu září osamocená dvojhvězda Pollux a Castor
na druhému vrcholu je ve skutečnosti šestinásobná hvězd-
ná sestava. V souhvězdí blíženců se nachází meteorický roj
Geminidy, které lze pozorovat v prosinci a lednu. Pronika-
jí nejhlouběji do zemské atmosféry, a to až do pouhých čty-
řiceti kilometrů nad povrch Země.

Pro Zpravodaj upravila Evas

Princezna Léda byla krásná a uchvátila spartského krá-
le Tyndarea. I on se jí líbil a vstoupili do manželství. Ale
v Lédě se shlédl i sám Zeus a jednou, když se procházela
kolem řeky, proměnil se ve velkou labu� a připlaval k ní.
Královna ho hladila, položil jí hlavu do klína, ale pak, než
se nadála, se proměnil v Dia a zmocnil se jí. Léda nikomu
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Vše o Tvém skvělém mozku
a jak ho cvičit (John Woodward)

Nervy a nervová vlákna
Nervová soustava je sí�, zasahující do každičkého místeč-

ka našeho těla. Vychází z míchy jako strom s mnoha větve-
mi větvičkami a mícha spojuje nervovou sí� s mozkem.
Mozkovou tkáň i nervovou soustavu tvoří nervové buňky
– neurony. V mozku je jich asi 100 miliard a vytvářejí slo-
žitou sí�, připomínající elektrické obvody v počítači. Mozek
představuje asi 3% tělesné hmotnosti, ale spotřebovává
17% celkové tělesné energie. 80% mozku představuje moz-
ková kůra, která nám umožňuje myšlení. Naše tělo je tvo-
řeno buňkami rozličných typů, jde v podstatě o drobné
měchýřky naplněné tekutinou, ve které plave jádro a řídí
všechny její funkce. Nervové buňky mají neobvyklý tvar.
Z těla buňky vybíhají různě dlouhé výběžky, jimiž jsou
neurony navzájem propojené, aby si mohly navzájem pře-
dávat nervové signály. Označují se jako dendrity a ty nej-
delší axony. Jejich délka může být až jeden metr, jsou tak
největšími buňkami lidského těla. Nervové signály se jimi
šíří rychlostí zhruba 400 km za hodinu a jsou tak tenké,
že do špendlíkové hlavičky by se jich vešlo 30 000. Různé
neurony mají různé úkoly, senzorické sbírají informace
z našich smyslů, motorické doručují signály ke svalům.
Část aktivity neuronů zahrnuje vědomé činnosti, ale větši-
na probíhá samovolně – řízení srdeční činnosti, dýchání
atd. Činnost mozku lze sledovat zvláštním snímacím zaří-
zením, tak už dnes víme, kde je oblast zodpovědná za vidě-
ní, slyšení, řeč a pohyb. Kde je sídlo vědomí nebo oblast
vytvářející naši osobnost, ale nikdo ještě neobjevil. Bez
přičinění mozku probíhají tzv. reflexní děje. Píchneme-li se
o trn, proletí zpráva neuronem do míchy a ta ihned vyšle
povel, jenž donutí ruku ucuknout. Mozek je o situaci sice
informován, ale my ucukneme vlastně dříve, než se o pích-
nutí vůbec dozvíme :-)). Příště Mozek a smysly a začneme
zrakem, který nás někdy opravdu umí klamat.

Pro představu OBRÁZEK. Vodorovné linky na obrázku
se zdají zvlněné, ve skutečnosti jsou dokonale rovné.
Přesvědčit se můžete pravítkem. Náš mozek totiž oklama-
ly bílé a černé pruhy. Další zrádné obrázky zase příště.

Klidné svátky a na Silvestra se nedejte zmást dvojitým
viděním nebo bílými myškami.Vždy	 vidíte, co vidíte. :-))

Drsvo

I N Z E R C E

Jubilea v prosinci slavili a slaví
Martina Juříčková  50 let
Jarmila Chlupsová  85 let
Alena Hejnalová  70 let

Daniela Rydrychová  65 let
Martina Moserová  50 let

Anna Šrůtková  75 let
Marie Kalousková  80 let

Marie Novotná  65 let
Věra Krotilová  60 let

František Hejnal  75 let
Jindřich Špaček  55 let

Karel Kubík  65 let

Jubilea v lednu 2015 budou slavit
Jana Handlová  50 let
Otilia Stašková  65 let

Eliška Tomanová  70 let
Marie Smrčková  70 let
Jana Steinerová  50 let

Lenka Koudelová  50 let
Rudolf Líbal  70 let
Pavel Burian  80 let
Zdeněk Uzel  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Místo pověstmi opředené

„Nad Vltavou, při samém jejím vstupu do Prahy, jako
stráž skála strmí příkrá, jejíž patu vlny omývají. Na té ská-
le stával hrad, jenž byl sídlem knížat českých dříve než
hrad pražský. Vojvoda Krok, jenž přebýval na hradě Bud-
či, ustanovil se na tom, že sídlo příhodnější sobě vyhledá.
I poslal lidi své, směr cesty jim ukázal, kudy k řece dojedou,
kde by místo vhodné pro hrad nalezli. Poslové se potom
dali na cestu, k řece dorazili, ke brodu, a dostali se na dru-
hý břeh. Tam vábila je skála nad vodou z lesa vystupující,
vévodící celému okolí. Našli cestu lesem a obešli tak strmou
skálu, vystoupili na ni z druhé strany. I zdálo se jim pří-
hodným to místo, nehledali dále, vrátili se na Budeč, vůd-
ce jejich pak oznámil Krokovi: „Vyplnili jsme, vojvodo, vůli
tvou. Dali nám bohové najíti místo, kde bys hrad založiti
mohl.“ Tento krátký úryvek z knihy Staré pověsti pražské
od Adolfa Weniga se vztahuje k místu pověstmi přímo pře-
kypujícímu, kterým je pražský Vyšehrad. Kde ale Vyšehrad
ke svému názvu přišel? Ve zmiňované knize je to vysvětle-
no takto: „Že pak hrad ten na skále stál vysoko nad řekou,
dáno jemu jméno Vyšehrad. Na nádvoří hradním lípa byla,
pod lipou kamenný stolec, na něm vojvoda Krok sedával,
když spory rozsuzoval, když se radíval se svými kmety,
lechy a vládyky. Šla pak sláva Vyšehradu po vší zemi, i sou-
sedé cizí o něm věděli, že je pevný a že tam moudrý vojvoda
panuje, lid svůj spravuje rozšafně.“

Vyšehrad – po Pražském hradě druhé významné přemys-
lovské sídlo v Praze bylo s největší pravděpodobností zalo-
ženo během 10. století na strmé skále nad pravým břehem
Vltavy jako hradiště kmene Čechů, střežící od jihu vstup
do pražské kotliny. Přesto, že staré pověsti české situují na
Vyšehrad nejstarší sídlo Přemyslovců, bájné kněžny Libu-
še a jejího muže, zakladatele dynastie Přemysla Oráče, ne-
mají tyto smyšlenky se skutečností nic společného. Vyše-
hrad je prokazatelně mladší než Pražský hrad. Vrcholem
slávy Vyšehradu bylo období po roce 1067, kdy sem po spo-
rech se svým bratrem biskupem Jaromírem trvale přesídlil
z Pražského hradu kníže Vratislav II. (pozdější první čes-
ký král, označovaný jako Vratislav I.). Ten přestavěl pů-
vodní hradiště na honosné panovnické sídlo s palácem,
několika kostely a kaplemi a založil zde kapitulu s kapitul-
ním domem. Ve zvelebování Vyšehradu pokračovali i jeho
nástupci až po Soběslava I., který kolem roku 1140 znovu
přesídlil na Pražský hrad. Pustnoucí areál pak zcela pře-
stavěl ve vrcholné gotice v letech 1348 – 1350 Karel IV.,
který dal mj. vybudovat nové opevnění se dvěma branami,
královský palác a upravit kapitulní kostel sv. Petra a Pav-
la. Po vítězné bitvě v předpolí Vyšehradu v roce 1420 husi-
té hrad obsadili a vyplenili, roku 1448 se jej zmocnilo voj-
sko Jiřího z Poděbrad. Pak byl celý areál ponechán svému
osudu a změnil se v ruiny. V letech 1654 – 1678 byl Vyše-
hrad postupně přebudován na mohutnou barokní pevnost,
která se však, stejně jako většina podobných staveb, vojen-
sky nikdy neuplatnila. V roce 1742 za válek o rakouské dě-
dictví ji bez boje obsadili Francouzi, když se malá posádka
v beznadějné pozici vzdala. Součástí opevnění jsou i kase-
maty – chodby a prostory uvnitř hradeb, sloužící jako
shromaždiště posádky a skladiště zbraní. V roce 1744,
když z obsazeného Vyšehradu odcházeli Prusové, rozhodli
se vyhodit pevnost do povětří. Do kasemat umístili 133
soudků se střelným prachem, zapálili doutnáky a kvapně

ujeli. Akce však nezů-
stala utajena, do pod-
zemí vzápětí proniklo
několik statečných
podskalských mužů,
kteří na poslední chví-
li výbuchu zabránili.
Ani opakovaný pokus
druhý den Prusům
nevyšel, a tak Vyše-
hrad zůstal katastrofy
uchráněn. Dnešní po-

doba opevněného sídla s mohutnými cihelnými hradbami
a bastiony pochází většinou z barokní přestavby, stejně
jako brány Táborská a Leopoldova. Třetí brána – Cihelná
či Nová – je empírová  z roku 1841. Středověkou slávu pře-
myslovského sídla připomínají dnes kromě církevních sta-
veb jen torzo brány Špičky, barokní budovy se zdivem
strážní věže,  fragmenty románského mostu a zříceniny
gotické strážnice zv. Libušina lázeň na skále nad řekou.
Dominanta Vyšehradu – kostel sv. Petra a Pavla – pochází
z 11. století, ve 14. století byl přestavěn goticky a v letech
1885-1887 regotizován, dvojice věží pak pochází z let 1902-
1903. U kostela je známý Vyšehradský hřbitov, zřízený
v 60. letech 19. století, jako čestné pohřebiště významných
osobností českého národa a doplněn o tzv. Slavín, společ-
nou hrobku. Z vyšehradských hradeb je krásný výhled na
Vltavu a vzdálený Pražský hrad, na opačné straně areálu
se lze pokochat pohledem na Karlov s kostelem Panny
Marie a na frekventovaný Nuselský most. Vždy když Vyše-
hrad navštívím, tak mi nedá, abych zapřemýšlel nad tím,
odkud že ten bájný Šemík, vedený vladykou Horymírem,
skočil do vod Vltavských a poté odcválal směrem k Neumě-
telům. ☺

  Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek

Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje,
touto cestou bych Vám chtěl popřát mnoho krásných
chvil v příjemné atmosféře Vánoc, hodně pracovních
i osobních úspěchů v roce 2015 a spoustu nádherných
okamžiků a zážitků při cestování a poznávání krás naší
vlasti.

Martin „Párek“ Jarolímek
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Slavoj Obecnice  /  STOLNÍ TENIS
Ahoj všem,
přinášíme aktuální informace o tom jak se nám vedlo v mi-
nulém měsíci a dále pozvánky na oblíbené turnaje ve Sta-
ročeské hospodě. Daří se nám nad míru dobře. To vystihu-
je i nadpis jednoho článku, který nedávno vyšel: „Když na
pinčes, tak do Obecnice“.
"A" tým svým zaváháním s Čenkovem sice klesl na druhé
místo v tabulce, ale na něm je jen vinou horšího skóre za
vedoucí Březnicí. "B" tým je v Okresním přeboru jako jedi-
ný stále 100% a míří za postupem.Níže naše poslední
výsledky a aktuální tabulky:

A-tým:
TJ Sokol Hořovice "B" – TJ Slavoj Obecnice 8:10
TJ Slavoj Obecnice – TJ Olešná 10:8
TJ Slavoj Obecnice – TJ Spartak Čenkov         9:9

aktuální tabulka:
1. SK Březnice "A"     126:72 28
2. TJ Slavoj Obecnice     121:77 28
3. TJ Sokol Příbram "B" 110:88 24
4. TJ Spartak Čenkov     111:87 21
5. TJ Sokol Mníšek pod Brdy "B" 106:92 21
6. SK Březnice "B"    117:81 19
7. TJ Lokomotiva Zdice 97:101 18
8. TTC Kladno "E"     96:102 15
9. TJ Olešná     106:92 12

10. TJ Chaloupky    77:121 6
11. TJ Sokol Hořovice "B" 74:124 3
12. TJ Sokol Hudlice "C" 47:151 -6

B-tým:
TJ Slavoj Obecnice B – TJ Tatran Sedlčany D 13:5
TJ Slavoj Obecnice B – Sehaz Příbram 12:6
TJ Spartak Rožmitál B – TJ Slavoj Ob. B 5:13

aktuální tabulka:
1. TJ Slavoj Obecnice B 112:50 27
2. TJ Spartak Rožmitál B 98:64 20
3. Sehaz Příbram         85:77 19
4. TJ Spartak Čenkov B 105:57 19
5. SK Březnice C         78:84 16
6. TJ Spartak Rožmitál C 95:67 16
7. TJ Sokol Hluboš         82:80 14
8. TJ Tatran Sedlčany D 75:87 12
9. TJ Sokol Drahlín A 9 68:94 6

10. TJ Sokol Voznice A 63:99 4

11. TJ Tatran Sedlčany C 59:103 3
12. SK Březnice D         52:110 0

C-tým:
TJ Slavoj Obecnice C – TJ Jiskra Sádek B     11:7
TJ Slavoj Obecnice C – SK Chraštice     2:16

aktuální tabulka:
1. K Chraštice 98:28 21
2. TJ Spartak Čenkov C 93:33 18
3. TJ Slavoj Obecnice C 79:47 15
4. TJ Sokol Drahlín B 7 64:60 12
5. TJ Sokol Drahlín C 7 47:77 6
6. TJ Jiskra Sádek A 7 37:89 4
7. SK Březnice E 34:92 4
8. TJ Jiskra Sádek B 7 50:76 3

PF 2015

DĚKUJEME VŠEM
ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

V UPLYNULÉM ROCE
A TĚŠÍME SE NA ÚSPĚŠNÉ

POKRAČOVÁNÍ
V ROCE NOVÉM

2015

PŘEJEME VÁM
VYCHYTANÝ NOVÝ ROK

Nakonec bych rád za celý oddíl st. tenisu Slavoje
Obecnice popřál všem veselé Vánoce a š	astný nový
rok 2015.                                   Zdeněk Petráň

POZVÁNKA
na tradiční předsilvestrovské turnaje

pro neregistrované hráče, hráčky
a letos poprvé i  pro DĚTI!

Turnaje se budou konat 27. 12. 2014
v sále Staročeské hospody

Časový  harmonogram:
turnaj děti od 12 do 15 hodin
turnaj nereg. hráčky od 15 do 18 hodin
turnaj nereg. hráči od 18 do 21 hodin

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME.

Dále dne 28. 12. 2014 pořádáme také

5. ročník předsilvestrovského turnaje
pro registrované hráče a hráčky.
Hrát se bude také v sále Staročeské hospody.

Začátek od 9 hodin.

Přij
te se podívat a podpořit obecnické hráče.
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    Foto Martin Málek

Slavoj Obecnice  /  FLORBAL – PFL

Lukáš Stejskal – útočník, kapitán a zakladatel týmu (7 gólů,
5 asistencí)

Příbramská florbalová liga
Sportovní hala Příbram (Plavecký bazén) - Vavex

neděle 11. 1. 2015
od 10.00 hodinod 10.00 hodinod 10.00 hodinod 10.00 hodinod 10.00 hodin

FBC Mobydicks – Slavoj Bečánov
od 13.00 hodinod 13.00 hodinod 13.00 hodinod 13.00 hodinod 13.00 hodin

FBC Ježci Rožmitál – Slavoj Bečánov

neděle 18. 1. 2015
od 12.00 hodinod 12.00 hodinod 12.00 hodinod 12.00 hodinod 12.00 hodin

Slavoj Bečánov – TJ Tatran Sedlčany
od 15.00 hodinod 15.00 hodinod 15.00 hodinod 15.00 hodinod 15.00 hodin

Slavoj Bečánov – Black Falcons

PF 2015
Florbalový tým Slavoj Bečánov
přeje všem krásné a spokojené Vánoce

a v novém roce 2015
hodně zdraví, štěstí
a osobních i sportovních úspěchů!

Lukáš Riegel – útočník, nejlepší střelec našeho týmu
a 10. v pořadí kanadského bodování PFL (26 gólů, 6 asistencí)

Název týmu Zápasy Body Skóre Výhry Rem. Prohry

1 Kentauři NK 16 44 126:28 14 2 0

2 SKP Hunters Příbram 16 35 82:42 11 2 3

3 Brdskej Wentyl 16 24 62:52 7 3 6

4 Slavoj Bečánov 16 23 82:87 7 2 7

5 Rosenthal Lions 14 21 41:43 7 0 7

6 FBK Milín 14 20 54:43 6 2 6

7 Piráti Příbram 14 9 31:90 3 0 11

8 Divadlo Příbram 14 0 16:107 0 0 14

Zdravím sportovní fandy,
v tento předvánoční čas jsme ještě odehráli čtyři zápasy.
Utkání s Brdskym Wentylem nás dost prověřilo, po celou
hrací dobu byla situace vypjatá a těsně před koncem jsme
srovnali stav na 4:4.
14. 12. jsme sehráli první dva zápasy s týmy z divize A.

Výsledky:
7. 12.
Slavoj Bečánov – Brdskej Wentyl 4:4
Slavoj Bečánov – SKP Hunters Příbram 1:7
14. 12.
FBC Lišáci Příbram – Slavoj Bečánov 3:12
L. Stejskal 3x (P. Valach), Z. Karnoš 2x (bez asist.,
L. Stejskal), P. Valach 1x, J. Neliba 1x, L. Riegel 4x
(Z. Malý, P. Tobolič, P. Valach), Z. Malý 1x
FC Křížák – Slavoj Bečánov 7:5
L. Riegel 3x (J. Neliba, 2x bez asist.), D. Strniště 1x,
J. Neliba (L. Stejskal)

Jiří Blajer – golman, který je vždy připraven bránit svůj tým,
záda mu krejí další dva brankáři, a to Jan Beran a Radek
Stoklasa
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice p ř e j e

Restaurace Koupaliště
a Správa Rezervace Obecnice

přeje všem svým živočichům

i všem ostatním, kteří se pohybují

na území CHKOO Obecnice

zdravá tělíčka, dobré myšlenky,

hojně potravy, živočišného tepla

a spokojené žití v roce 2015.

Prodejna COOP
Obecnice

Do roku 2015 přeji všem čtenářům

a občanům obce pevné zdraví,

životní pohodu a také pevné nervy

při čtení Obecnického zpravodaje.

Bohouš Svoboda red.

Zdraví, spokojenost a  přeji všem dopisovatelům

Obecnického zpravodaje, dětem a učitelům MZŠ,

školní družiny, mateřské školky,

poděkování i pravidelným přispěvatelům starostovi obce

Josefu Karasovi, Elišce Tomanové, Evě Svobodové,

Kateřině Šefflové, Martinu „Párkovi“ Jarolímkovi,

obecnickým hasičům, Petrovi Zimovi, všem ostatním,

kteří přispěli svým dílem do Obecnického zpravodaje.

Veliké díky patří za grafickou úpravu a zajiš�ování tisku

Katce Stejskalové a za distribuci zpravodaje

rodině Stejskalových.

Obecnický zpravodaj v el. podobě (barevný) najdete

na stránkách obce http://www.obecnice.eu

nebo na mých http://www.bohoussvoboda.borec.cz/

Váš bs Bohouš Svoboda

PEKAŘSTVÍ v Obecnici
děkuje svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné Vánoce,
pevné zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce 2015

děkuje Všem svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné prožití svátků vánočních

a hodně zdraví v novém roce.

TĚŠÍME SE NA VÁS
I V ROCE 2015

veselé Vánoce,
hodně zdraví a vše nejlepší

do nového roku 2015.

STAROČESKÁ HOSPODA

Obecnice

přeje všem krásné Vánoce,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2015


