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Obecnický
ZPRAVODAJ

Přátelé, čtenáři, lidé milí, nastává čas předvánoční, kdy
se krajina okolo nás začíná zklidňovat. Je to čas kdy se
sice část lidstva tak trochu účastní předvánočního sho-
nu, zařizování vánočních dárků, pečení, vaření a další-
ho podobného mumraje. Většinou se však i my těšíme na
uklidnění životního běhu, na chvíle rodinných setkání či
sekání s lidmi blízkými. Čas vánoční u každého z nás
vyvolává jiné pocity. Někdo se opravdu zamýšlí nad pro-
běhlým rokem, nad svým životem, ale i nad pořadím
svých životních hodnot. Někdo se jen těší, že si odpočine
od zběsilého tempa životního shonu, jiní se tetelí z chvi-
lek před televizí u našich krásných pohádek. Bohužel
zatím pohled z okna nenavozuje krásný pocit ze třpyti-
vých vloček napadaných na větvích stromů v okolí na-
šich obydlí. Nikde nejsou vidět cestičky vytvořené stopa-
mi zvířat. Zatím jsem zaslechl, že jediným zvířetem vy-
skytujícím se v naší domácnosti jsem já sám. Nejsem si
vědom, že bych ráno vlezle mňoukal a žadonil,  s promi-
nutím, o žrádlo nebo chtěl pustit ven vykonat potřebu,
jako naše kočky. Netahám prádlo ven ze skříně malou
škvírou mezi dveřmi. Ani neškrábu na dveře, nedělám
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Tradiční zpívání u vánočního stromu
na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

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

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a my se začínáme ohlížet zpět, co vše nám
ten rok, který se rychlými kroky blíží ke svému závěru, přinesl a
jak jsme jej prožili. Každý z nás si tam najde určitě věci pozitivní,
které se mu podařily realizovat ke své spokojenosti, i ty méně
zdařilé, popřípadě ty, které jsme si na začátku roku předsevzali,
ale nepodařilo se nám je zrealizovat, a� již  z jakékoliv příčiny.
Nicméně na věci, které nám přinesly radost či nám udělaly život
š�astnější a spokojenější, budeme vždy rádi vzpomínat a k nim
se vracet. S koncem roku se také blíží vánoční svátky - vnímáme
je jako období klidu a pokoje. Je to čas, kdy obdarováváme své
blízké dárky s přáním krásných a pokojných svátků. Bohužel  ten-
to předvánoční čas je spojen s velkých spěchem a mnohdy i ner-
vozitou, že nic nestíháme. Že nemáme ještě nakoupené dárky

z manželky vrátného při odchodu a návratu ze zahrady
a nepouštím chlupy. Možná jsem zván zvířetem, protože
mi občas z řídkého porostu  ušlechtilé lebky vypadne tu
a tam šedivý vlas, nebo se že tu a tam po baráku válí
nějaké šatstvo po křeslech, které jsem žádnou škvírou ve
dveřích nevytahal, jen jsem jej nestačil za dva tři dny
uklidit.  Ani se necítím být zvířetem v domácnosti, protože
po mně zůstává nacákáno pod umyvadlem. Jsem ocho-
ten připustit, že te� před Vánoci, když jsem si zkoušel
zatroubit na pastýřskou troubu vánoční vytrubování,
mohlo to ženě připomínat bučení nějakého sudokopytní-
ka. I když to těžko mohla posoudit, protože zrovna tele-
fonovala, že? No co dodat. Bu�te vždy hodní na všech-
na zvířata. Ona vám to vrátí svojí přítulností a láskou.
Přátelé, až budete stát na Štědrý den u vánočního stro-
mu na návsi, vzpomeňte na všechny svoje přátele a ka-
marády, kteří odešli a dívají se na nás tam z hvězd
a oblaků. Zazpívejte jim s námi koledy a slibme si v duchu,
že se budeme k sobě chovat slušně a budeme tolerantní.
Věřte, že každá dobrá energie, kterou rozdáváte, se k vám
jednou zase vrátí. bs

(i když jsme si předsevzali, že letos již určitě začneme s jejich ná-
kupem dříve), že nemáme doma předvánoční úklid, že musíme na-
péci vánoční cukroví, že nemáme... atd. Je to vlastně každý rok
stejné, i když si vždy říkáme, že už příští rok to musíme udělat
mnohem dříve a nic nenecháme na poslední chvíli. Od toho je tu
ten konec roku, kdy si dáváme nová předsevzetí do toho roku
budoucího. To, jak to dopadne na závěr, až budeme opět bilanco-
vat, zaleží  na nás.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné, radostné
a ničím nerušené vánoční svátky prožité v kruhu rodiny,
svých přátel a známých a do nového roku 2014
pevné zdraví, mnoho štěstí a osobní spokojenosti.

Josef Karas, starosta obce
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře  tohoto  p látku,
měsíc je opět za námi, a tak přiblížím činnost vašich hasičů za
uplynulý měsíc. Jak už jsem psal, každou středu nás můžete po-
tkat od pěti v hasičárně, kde máme program pro naše Ďáblíky.
Jelikož je zima, tak jsme uvnitř. Tam děti učíme rozeznat náči-
ní hasičů či jiné dovednostní soutěže. Všímaví občané si všinou,
že nám přibyla do oken vánoční výzdoba. A ta je samozřejmě
z rukou našich dětí.

Už i minule jsem se zmínil, že by i starší (což beru druhý stu-
peň ZŠ) mohli k nám docházet, ty bych ale nechal až na jaro, kdy
s nimi budeme moct být venku, ty budou rovnou běhat s hadice-
mi. Pokud o někom víte, či jste parta, která by k nám chtěla jít,
ozvěte se mi na dablici.obecnice@gmail.com..

Jak bývá každý rok pátého prosince zvykem,  chodí čerti,
Mikuláš a Anděl a i letos se nám podařilo toto složení uskuteč-
nit. A tak jste mohli vidět, jak „tato čtveřice“ vychází z hasičár-
ny, a částečně se potuluje po Obecnici. Na občerstvovací stanici,
kterou nemohlo být nic jiného, než naše oblíbená hospůdka,
jsme potkali ještě jednu grůpu. Tím bych chtěl poděkovat všem,
kteří se této akce účastní, jak už z hlediska převleků, či z hledis-
ka dopravy.

Dnes, kdy tento článek píši, tj. 14. prosince,  můžete našeho
Sobola vidět jezdit do Oseče. Byli jsme p. starostou požádáni,
abychom do kontroly bezpečnosti práce vyklidili místo nad So-
bolem, které tyto požadavky nesplňuje. Něco přesuneme na Ha-
sičárně a něco se umístí do hasičské zbrojnice v Oseči.

Já jen doufám, že Vánoce nebudou na blátě a všem vám přeji
krásné prožití svátků Vánočních, a� se vám nic neš�astného ne-
přihodí. A i ty vánoční rodinné návštěvy a� přežijete ve zdraví.
Tak opět v novém roce

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

Kvíz do Vánoc a Nového roku
Na konci prvního prosincového týdne přichází
za dětmi s čertem a andělem ...
a) Mikuláš  /  b) Matyáš  / c) rodiče
Svatý Martin jezdí na ...
a) bílém koni  /  b) bílém beránku  /  c) na kole
Čtyři týdny před Vánoci začíná ...
a) advent  /  b) zimní čas  /  c) nákupní horečka
Na Štědrý den se má držet ...
a) půst  /  b) palce  /  c) zobák
Na Štědrý den můžeme po půstu ...
a) vidět zlaté prase  /  b) bílé myšky  /  c) šilhat hlady

Naše teta peče léta na Vánoce ...
a) vánočku  /  b) bábovku  /  c) husu
Rolničkám dal hlas ...
a) maličký kašpárek  /  b) děda Mráz  /  c) neví se
Přání do nového roku má zkratku ...
a) PF  /  b) PB  /  c) FP
Lucie ...
a) upije noci  /  b) pije jako duha  /  c) nedodržuje
pitný režim
a) odpovědi  nehledejte
b) užjte si svátky v klidu a pohodě
c) mějte veselý konec roku a v tom novém hodně

zdraví.                                                       Evas
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Podívali jsme se na Madagaskar
Rádi bychom se tam jednou podívali doopravdy, ale te	

jsme se museli spokojit s návštěvou prostřednictvím mul-
timediálního pořadu „Madagaskar – příběh pradávné Le-
murie“ z cyklu Planeta Země 3000. 14. října 2013 jsme se
vypravili do příbramského kina, kde jsme sledovali zážit-
ky dobrodruha, cestovatele a dokumentárního režiséra
Adama Lelka z návštěvy ostrova, jedné z nejchudších zemí
světa. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Nejdříve jsme sle-
dovali mapy, pak animaci pohybu kontinentů, vznik Mada-
gaskaru a jeho historii. Poté jsme se přenesli do součas-
nosti. Na ostrově žije mnoho zvláštních živočichů, o kte-
rých jsme dosud nevěděli (například ksuol je považovaný
za jedno z nejošklivějších zvířat), ale i lemuři a chameleo-
ni, které naopak dobře známe ze zoo. Viděli jsme také ba-
obaby staré 2000 let a pěstování vanilky. Kromě krás pří-
rody jsme se seznámili i s obyvateli, jejich životem a pro
nás neobvyklými tradicemi, například obřadem famadiha-
na „otáčení kostí“. Viděli jsme i chudobu, nedostatek vody
i problémy s obživou. Mohli jsme porovnat naši školu
a vzdělávání s podmínkami dětí na Madagaskaru. I když žijí
obyvatelé velice skromně, rodiny spolu pevně drží a lidé si
dokážou častěji říct, že se mají rádi, to bylo velmi pěkné.

Leona Štamberková, Jitka Ptáčková, IX. tř.

DEN PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU
CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

To byl název dalšího projektového dne, který proběhl
v pondělí 18. listopadu 2013 v Masarykově základní škole
Obecnice. Hlavním cílem tohoto dne bylo předat dětem in-
formace o riziku kouření a nabídnout informace z oblasti
zdravého životního stylu.

Žáci druhého stupně nejdříve vyhledávali různé informa-
ce, aby si rozšířili vědomosti o nebezpečí kouření. Prová-
děli pokusy, aby se přesvědčili, že ani filtr neuchrání plíce
kuřáka. Že moderní je nekouřit, vysvětlil prostřednictvím
komentované prezentace chlapcům i děvčatům pan Josef
Nadrchal se svým mladým pomocníkem Pavlem. Jejich
přednáška měla jako obvykle velký úspěch. A co nás pře-
kvapilo? Že většina herců, kteří jsou našimi idoly a ve fil-
mu drží cigaretu, ve skutečnosti vůbec nekouří. Je to také
jen reklama a z našich idolů bychom si měli vzít příklad a
nekouřit. Menší děti se věnovaly odhalování toho, jaký
vliv má na člověka reklama, co to je kult krásy a podobně.
Žáci I. a III. třídy absolvovali neformální třídní hodinu s
názvem Koukej, co už umím. PhDr. Zdeněk Stočes dětem
formou hry přiblížil mimořádné situace, se kterými se mo-

hou setkat. Od páté třídy se všichni zapojili do internetové
soutěže „SAPERE - Vědět, jak žít“ a odpoledne začaly tur-
naje. První stupeň bojoval o titul ve vybíjené, dívky z dru-
hého stupně měřily své síly v přehazované a kluci hráli
florbal. V oblasti umění se žáci snažili vytvořit na dané
téma obrázky a literární práce.

 Celý den se velmi vydařil a my jsme si snad uvědomili,
že je škodlivé nejen aktivní kouření, ale i to pasivní. Ukáz-
ky následků kouření nevypadaly zrovna pěkně. Tak snad
bude většina dětí rozumná a raději ani nebude s tímhle zlo-
zvykem začínat. Tak bu	te moderní i vy a nekuřte.

Roman Mareš, Jan Strmiska, IX. tř.

Snažili jsme se porozumět světu
neslyšících

Dne 25. 11. 2013 k nám do školy přijeli dva zástupci
občanského sdružení ADETO, pan Sergej Josef Bovkun,
neslyšící člověk, kterého můžete znát i vy prostřednictvím
televizní obrazovky, kde tlumočí zprávy ve znakovém jazy-
ce. Jinak pracuje jako učitel v mateřské škole pro neslyšící
děti. Přijela s ním i tlumočnice Na	a Dingová, aby nám
mohla zprostředkovat vzájemnou domluvu. Ve chvíli, kdy
přednáška začala, s námi pan Bovkun hovořil v českém
znakovém jazyce. My jsme se trochu zarazili a začala pa-
novat taková zajímavá, poněkud stísněná atmosféra. Niče-
mu jsme nerozuměli, protože při prvních pár znacích tlu-
močnice mlčela. Potom začala mluvit a přednáška se zají-
mavě rozvíjela. Náš host se vyjadřoval pouze znakovým
jazykem, tlumočnice překládala. Dozvěděli jsme se o histo-
rii znakového jazyka, o vývoji péče, o kultuře, možnostech

Vánoční přání

Zaměstnanci MZŠ Obecnice
přejí všem občanům

krásné vánoční svátky
plnépohody, spokojenosti a odpočinku.

Do roku 2014 hodně zdraví
a splněných přání.

(pokračování na str. 4)
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studia, ale seznámili jsme se i s mýty a pověrami, které
jsou s neslyšícími lidmi spojované. Byl to velice divný po-
cit, když si uvědomíte, že dotyčný člověk neví, jak štěká
pes, co dělá za zvuk auto, i když ho sám řídí…. Na druhou
stranu má lepší vnímání ve zrakovém poli. Překvapilo nás,
že dříve mohli pracovat neslyšící pouze jako švadleny
a zámečníci. Dnes už je situace samozřejmě jiná. Každý si
může vybrat podle svých schopností a zájmu. Zjistili jsme,
že se neslyšící mohou naučit cizí jazyky a mají svoje vlast-
ní koncerty i divadelní představení.

V polovině přednášky jsme si dokonce zahráli hru. Pan
Bovkun vyslal ve znakovém jazyce větu. Pokud si správně
pamatuji, zněla: Pan ředitel rád sportuje. Hráli jsme s tou-
to větou tichou poštu. Všichni se uvolnili, atmosféra mezi
židlemi nebyla tolik napjatá. Co z věty došlo k cíli? To se
asi nedalo přeložit. Také jsme se naučili 10 znaků z české-
ho znakového jazyka, seznámili jsme se s kulturou nesly-
šících a podívali jsme se na ukázku toho, jak mohou zpí-
vat. Dokonce nám pan Bovkun ukázal jeden z mnoha vti-
pů, který se mezi neslyšícími vypráví. Náš host byl nejen
chytrý, ale i velmi sympatický a vtipný.

Závěrem byl čas i na naše dotazy. Setkání pro nás bylo
velmi zajímavé. Pronikli jsme trochu víc do světa neslyší-
cích a někteří z nás si možná opravili svůj názor. A kdo
nám vlastně setkání zprostředkoval? Paní Dáša Sephton
ve spolupráci s BRITISH COUNCIL. Děkujeme.

Nina Hartzová, Lukáš Kovařík,
VII. tř.

Perníčkové tvoření rodičů a žáků
I. třídy MZŠ

Voňavý adventní čas zahájili prvňáčci dne 2.12. ,,Perníč-
kovým tvořením“. Prvňáčci si pro rodiče připravili krátký
program s čertími básničkami a písničkami. Poté si mohli
pod vedením rodičů nazdobit voňavé perníčky, které pro ně
upekly šikovné maminky. Při práci mohli všichni ochutná-
vat maminkami přinesené dobroty - perník, chlebíčky
a další pochoutky. Za své snažení byly děti obdarovány
adventním kalendářem a andělíčkem. Děkuji všem rodi-
čům i prarodičům, kteří s dětmi ve škole strávili příjemné
odpoledne. Těšíme se na další setkání, která vedou k rozví-
jení pozitivního vztahu mezi rodiči, dětmi a pedagogickými
pracovníky naší školy.

Mgr. Jana Pokorná, tř. učitelka I. třídy

OBDIVOVALI JSME MLADOU SPISOVATELKU
Dne 3. prosince 2013 se v místní knihovně konala beseda

se spisovatelkou Michaelou Burdovou. Zájemci o četbu
žánru fantasy se vypravili s paní učitelkou Kadlecovou do
Spolkového domu, aby tuto příležitost nepropásli.

 Michaela je velmi nadaná. Svou první knihu s názvem
Poselství jednorožců vydala již v šestnácti letech a za to ji
velmi obdivuji. Dozvěděli jsme se, že píše napínavé příběhy
a maluje zajímavé obrázky, které dotvářejí představu
o ději. Novější knihy si i sama ilustrovala. Mohli jsme si
prohlédnout všech devět knih, které do dnešní doby vyda-
la. Viděli jsme i díla, která vyšla v zahraničí. Vyprávěla
nám o svých knihách, své o cestě ke psaní i o vztahu ke
zvířatům. Pozorně jsme poslouchali a nechali se vtáhnout
do příběhů. V závěru pro nás měla připravenou soutěž
a vítězové dostali jako odměnu autorkou vytvořené obráz-
ky. Následovaly otázky a autogramiáda. Beseda byla zají-
mavá a moc se nám líbila. Mladá spisovatelka působila vel-
mi mile a dokázala navodit příjemnou atmosféru.

Michaele přeji, aby měla hodně dalších nápadů a vytvoři-
la hodně pěkných knih pro děti.

Andrea Poláková, IX. tř.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Dne 18. 11. 2013 se uskutečnil turnaj ve vybíjené v rámci

Dne proti rizikovému chování žáků. Na začátku turnaje se
vylosovala čtyři družstva tak, že v každém byli žáci všech
ročníků (od první do páté třídy). První družstvo, které
vyhrálo, se jmenovalo Tygři, 2. místo obsadil tým Vítězo-
vé, 3. místo patřilo družstvu Minecrafáků a 4. místo obsa-
dili Supermani. Sportovní akce se všem líbila.

 Štěpánka Strniš�ová, Michaela Šlapáková,
V. třída

ČERTÍ ŠKOLA
Dne 5. 12. 2013 se uskutečnil v Masarykově základní

škole Obecnice projektový den „Čertí škola“.
Do projektu se zapojili žáci I.- IV. třídy, kteří tento den

usedli do školních lavic v převlecích čertů a andělů. První
tři vyučovací hodiny proběhly v kmenových třídách, kde
třídní učitelky připravily pro žáky pestrý program. Žáci se
seznámili s tradicemi a zvyky oslav svátku sv. Mikuláše.
Čtvrtou vyučovací hodinu se žáci sešli v tělocvičně, kde si
společně zazpívali čertovské písně a zatancovali v rytmu
disko. Nakonec si malí čertíci prošli stanoviště, kde na ně
čekaly sportovní a pohybové činnosti.

(pokračování na str. 5)

Snažili jsme se porozumět světu neslyšících
(dokončení ze str. 3)
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ČERTÍ ŠKOLA
(dokončení ze str. 4)

 Během dne všechny třídy navštívil Mikuláš se svými po-
mocníky – čerty a andělem. Každý žáček byl obdarován za
dobré skutky sladkostí. Celý den vládla ve škole příjemná
atmosféra.
P. S. Čert nikoho neodnesl☺.

  Mgr. Eva Bízová, Mgr. Jana Pokorná

Výsledky soutěží:
Školní kolo Olympiády v českém jazyce, 40. ročník,
školní rok 2013/2014:
1. Dominik Polák, 2. Leona Štamberková, 3. Andrea Polá-
ková (všichni z IX. třídy).

Literární soutěž „Čerstvý vzduch a zdravé plíce,
co na této planetě přát si více“
První kategorie, II. – III. třída: 1. Martin Vlasatý, III. tří-
da, Království nebo cigareta? (pohádka); 2. Tereza Novot-
ná, III. třída, O jedné cigaretě (pohádka); 3. Tereza Stud-
ničná, III. třída, O cigaretách (pohádka).
Druhá kategorie, IV. – VI. třída: 1. Ondřej Srch, VI. třída,
O Figovi Kouřovi (pohádka); 2. Adéla Němcová, VI. třída,
Anežka a Eliška (poezie; 3. Karel Lukáš, VI. třída, Kuřák
(poezie).
Třetí kategorie, VII. – IX. třída: 1. David Černý, VII. třída,
Když zapálíš si cigaretu (poezie); 2. Felix Šrámek, VII. tří-
da, Nekuřte! Mějte plíce zdravé! (poezie; 3. Martin Bíza,
VII. třída, Filip a cigarety (pohádka) a Pavla Laňová, VII.
třída, O kouřivém království (pohádka).
Počet prací celkem: 46, z toho 26 pohádek, 20 básní; ko-
lektivní práce: 1 – žáci druhé třídy. Soutěže se zúčastnilo
43 žáků. Nejproduktivnější autor: David Černý: 3 básně.

Výtvarná soutěž „Čerstvý vzduch a zdravé plíce,
co na této planetě přát si více“
První kategorie (I. – III. třída): 1. kolektiv žáků II. třídy,
2. skupinová práce žáků III. třídy – Tomáš Prokeš, Martin
Vlasatý, Michal Štamberk, Jaroslav Ježek, 3. Dita Kadle-
cová, I. třída.
Druhá kategorie (IV. – VI. třída): 1. Tomáš Pokorný, VI. tří-
da, 2. Tereza Kiliánová, VI. třída, 3. Antonín Matějka, V. třída.
Třetí kategorie (VII. – IX. třída): 1. Nina Hartzová, VII. třída,
2. Radek Šeffl, VIII. třída, 3. Nikola Paleníková, IX. třída.

Turnaj v sálovém fotbalu
II. stupeň, chlapci: 1. Dominik Sandr, Jan Strmiska,
Dominik Polák (21 bodů, skóre 20:06), 2. Roman Mareš,
Václav Krůta, Tomáš Černohorský (20 bodů, skóre 21:10),
3. Martin Bíza, Felix Šrámek, Jan Krátký (18 bodů, skóre
23:13).

O cigaretách
Šla jsem kolem Tabáku, koukla jsem se na Radku.
Nabídla mi cigaretu, odmítla jsem v cukuletu.
Učili mě rodiče, že to škodí velice.
Škodí mě, vám i jiným, když jen u kuřáka sedím.
Kouření se vyhněte, zdraví potom budete.

    Eliška Květová, III. třída

Když zapálíš si cigaretu
David Černý, VII. třída

Když zapálíš si cigaretu
a myslíš, že dobře děláš světu,
tak opravdu se velmi mýlíš.
Jen nikotin, dehet a jedy kolem šíříš.

Když kouření nezastavíš,
zdravé plíce si rychle zkazíš.
Bude se ti špatně dýchat,
budeš z toho potom vzdychat.

A když budeš kouřit dále?
Jen si zjisti, co se stane!
I když tady kouří leckdo,
ty nekuř a bu	 NĚKDO!

SVĚTLÍNEK A STŘÍBŘENKA
Byl jeden skřítčí dědeček, kterému říkali Komínek. Víte,

proč mu tak říkali? Kouřil totiž každý den dýmku. Ale jed-
noho dne onemocněl. Volali k němu skřítčí lékaře, žádný
mu však nedokázal pomoci. Až jednou přišel lékař a řekl:
„Potřebuješ vzácný krystal. Ale pozor! Na krystal může
sáhnout jenom ten, kdo neprovedl nic špatného.“ Dědeček
dostal nápad. „Mohl by mi pomoct můj vnouček Světlí-
nek!“ Nechal si ho tedy k sobě zavolat a vše mu vysvětlil.
Světlínek souhlasil, že se vydá na cestu a krystal přinese.
A ještě se zeptal: „Můžu si vzít sestřičku Stříbřenku s se-
bou?“ „Ale samozřejmě,“ odpověděl dědeček. A tak šli přes
hory a doly, až narazili na zajíčka Ušáčka. A zeptali se ho:
„Nevíš, kde je krystalová jeskyně?: „Ano, vím! Je na skal-
natém vrchu Špičák. Ale cesta nebude lehká.“ „Nevadí,
náš dědeček je silně nemocen.“ Světlínek a Stříbřenka se
prodírali trním, až došli k vysoké hoře Špičáku. „Ale jak
se dostat nahoru?“ Vtom se před nimi objevil anděl.
„Co vás trápí?“ „Dědeček je silně nemocný. Musíme mu
přinést vzácný krystal, ale nevíme, jak se dostat do jesky-
ně!“ „Vím, že je váš dědeček nemocný. Donesu vás do jes-
kyně pro krystal, který ho uzdraví, ale jestli chce zůstat
zdravý, už nikdy nesmí kouřit.“ Vzali dědečkovi duhový
krystal, dědeček se uzdravil a přestal kouřit. Od té doby
byli všichni zdraví a spokojení.

Ondřej Pergelt
III. třída
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

• 19. listopadu jsme navštívili Čechovu stodolu v Bukové
u Příbramě. Právě tam probíhala tématická  výstava
s názvem Vánoční stodola. Viděli jsme slaměný betlém
v životní velikosti, děti si vyrobily papírový řetěz a sád-
rovou ozdobičku. Součástí výstavy byla také prohlídka
nebe a pekla s živými postavami a mikulášskou nadílkou.

Hodně štěstí,
zdraví a pohody

v novém roce 2014
přeje

kolektiv MŠ a ŠJ.

• Koncem listopadu proběhl v MŠ vánoční jarmark pořá-
daný výborem a členy SRPŠ. Všem rodičům, kteří se  za-
pojili do přípravy a realizace děkujeme.

• V pátek 6. 12. 2013 se na místní faře uskutečnilo Setkání
s nebem a peklem. Děti přišly na návštěvu k čertům do
pekla, kde si čerti ověřili, zda jsou děti hodné. Zlobílky
pokárali a některým dali na vyzkoušení malé růžky. Po-
tom děti za odměnu mohly do nebe k Mikuláši a andě-
lům. Mikuláš si s každým popovídal a nadělil mu malý
dáreček.

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆
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SRPŠ, aneb diskriminace dle pana Novotného, ml.
Vážení čtenáři, pane Novotný ml.,
přečetl jsem si článek v našem Obecnickém zpravodaji z lis-
topadu 2013 k SRPŠ, kde pan V. Novotný ml. nepochopil
smysl mých slov a toho, co jsem mu tím chtěl naznačit či
vysvětlit.

V čem je problém? Pouze v penězích pro děti. Jak vyplývá
z vyjádření pana Novotného ml., tak vystoupil ze SRPŠ,
aby zabránil použití finančních prostředků SRPŠ (kam
přispíval dříve i on sám), na vybavenost mateřské školky
pro děti do budoucna. Je naprosto pravda, že nikdo nemů-
že pana Novotného nutit, aby byl členem SRPŠ, a nikdo ho
také nenutí. To co pan Novotný ml. vůbec nepochopil je,
proč existuje SRPŠ, a co je jeho smyslem. Smysl a účel
SRPŠ jsou zakotveny ve stanovách SRPŠ. V bodě 1.3 sta-
nov SRPŠ se totiž jasně píše: …podporovat činnost školky
nad rámec, který jí poskytuje obec a stát…. Stejně tak, bod
II. Činnost Sdružení se uvádí a) podporuje zájmovou čin-
nost žáků Školky finančně…, v bodě b) podporuje Školku v
jejím materiálním zabezpečení…, v bodě za c) spolupracuje
při pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí…
(což stojí opět finanční prostředky). Navíc stanovy ošetřu-
jí v bodě 4.3c i případ sociálně slabých rodičů, kdy je mož-
no požádat o prominutí příspěvků, a to na základě rozhod-
nutí výboru Sdružení. Příspěvek do SRPŠ se stává majet-

kem SRPŠ, a to s financemi dále hospodaří. Z příspěvků
SRPŠ se dětem v mateřské školce zpestřuje pobyt, a� je to
akcemi, na něž se ze SRPŠ přispívá (např. výlety, Mikuláš,
den Matek, apod.) nebo vybavením školy či její zahrady.

Toto zpestření nemá nic společného s kvalitou péče, kte-
rou poskytují našim dětem paní učitelky v MŠ a zcela jistě
ji poskytují bez ohledu na to, zda jsou rodiče dítěte členy
SRPŠ či nikoliv. Vybavení MŠ, zakoupené z prostředků
SRPŠ, je majetkem MŠ, a mohou si s ním tedy hrát všech-
ny děti v MŠ (takže jaká diskriminace, není to spíše nao-
pak?). Pokud rodiče nemají na příspěvky do SRPŠ, tak jak
je výše uvedeno, mohou být prominuty, ale z chování pana
Novotného ml. se domnívám, že nejde o to, že by neměl na
příspěvky, ale o to, aby se jeho peníze použily výhradně pro
jeho děti, a nikoliv do budoucnosti, kdy už tam jeho děti
nebudou. To, že si i jeho děti hrají s věcmi pořízenými
minulými členy SRPŠ, ovšem panu Novotnému ml. již ne-
vadí.

Závěrem bych chtěl tímto poděkovat kolektivu učitelek
i pracovníků MŠ, stejně tak jako vedení SRPŠ a rodičům,
kteří pomáhali s jarmarkem, protože to často dělají nad
rámec svých pracovních povinností, či to dělají ve svém
volnu a zdarma.

             S veškerou úctou Jiří Laipold, člen SRPŠ

CESTY ZA ADVENTEM
Už několik let jezdí parta  obecnických kamarádů během

adventu do velkých měst okolních států. Ne na nákup, ale
na „okouk“ adventní výzdoby a atmosféry. Navštívili jsme
tak Vídeň, Dráž	any, Norimberk, Krakov a letos Buda-
peš�. Jezdíme hromadnou dopravou, a tak si všude může-
me dopřát punč, nebo svařáček a s takovou je  procházka
studeným adventním trhem nebo vánočně nasvícenými uli-
cemi příjemnější. Vídeň byla dominantní velkou světelnou
výzdobou města a hned vedle trhu byl na radnici velký pro-
stor pro děti, kde si mohly vyzkoušet  různé techniky vý-
roby dárků. Dráž	any právě slavily Svátky štoly a ulicemi
kráčel původ různých cechů a ozdobené čtyřspřeží táhlo
na voze obrovskou štolu. Dráž	any nás udivily úžasnou
rekonstrukcí památek, rozbořených za druhé světové vál-
ky. Cesta do Dráž	an je po vybudování dálnice otázkou
krátkého času a výlet je to úžasný. Norimberk se může
zase pochlubit údajně největšími adventními trhy v Evro-
pě. Je pravda,že jejich součástí jsou i stánky se širokou
nabídkou krásně upravené zeleniny, ovoce, vánočních las-
komin a najdete je už na ulicích, které do velkého trhu
teprve ústí. Pro děti jsou na jednom z trhů i tematické
atrakce. Krakov byl vyzdoben výrazně střízlivěji a zbyl čas
i na prohlídku kulturních památek. Škoda, že letos v Bu-
dapešti nebyl čas na prohlídku Budína. Na klturu zbyl zase
čas už v Praze před odjezdem. Máte-li ve vánočním plánu
nějaké  kulturní zážitky, můžete  mezi ně včlenit např. vý-
stavu soch Olbrama Zoubka v Jízdárně Pražského Hradu.
Procházíte mezi množstvím soch, které jsou řazeny časově
a včleníte se do jejich davu. Výstava je otevřena do 2. 3.
2014 denně od 10 do 18 hodin. Ve Staroměstské radnici je
možné vidět vítězné fotografie Czechpress foto. Kdo má rád
zajímavé publicistické fotografie, přijde si na své. Vidět je
můžete do 31. 1. 2013 denně od 10 do 18 hodin, 24. 12. za-
vřeno, 25. a 26. 12. 12 - 18 hod., 31. 12. 10 - 14 hod., 1. 1.

12 - 18 hod. To byl jen nepatrný typ, možností adventních
a vánočních zážitků je nepřeberné množství a přejme si,
abychom advent a vánoční čas prožili všichni pokud mož-
no v klidu a v kruhu svých blízkých nebo přátel.

Eva a Bohouš Svobodovi
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Po hřebeni z Pusteven za Cyrilem
a Metodějem

Jedním z nejznámějších a zároveň nejnavštěvovanějších
míst v oblasti Radhoš�ského hřbetu, který je součástí Mo-
ravskoslezských Beskyd, jsou bezesporu Pustevny. Toto
horské lyžařské a turistické středisko, ležící v nadmořské
výšce 1.010 m.n.m., tvoří horské sedlo mezi vrcholem Rad-
hoště a Tanečnice. Místo je pojmenováno podle poustevní-
ků, kteří žili v okolních jeskyních v 18. a 19. století. Po-
slední z těchto poustevníků zemřel v roce 1874. O popula-
ritu tohoto místa se však ale zasloužili především členové
Pohorské jednoty Radhoš�, prvního našeho turistického
spolku v zemích někdejšího Rakouska-Uherska, založené-
ho již v roce 1884. Spolek tady zakoupil pozemky a násled-
ně zde byly podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče
vybudovány dřevěné stavby v lidovém valašském slohu,
z nichž nejznámější jsou Maměnka, Libušín a Šumná.

Na Pustevny jsme vyjeli sedačkovou lanovkou, jejíž dol-
ní stanice se nachází nedaleko Hotelu Ráztoka v horní čás-
ti obce Trojanovice, kde lze pohodlně zaparkovat na pro-
storném parkovišti. Provoz této lanovky byl zahájen již
v březnu 1940, od té doby byla několikrát zrekonstruována.
V současné době činí její délka 1.637 metrů, překonává pře-
výšení bezmála 400 metrů a jízda k horní stanici trvá asi
12 minut. Z Pusteven jsme po modře značené turistické tra-
se vyrazili směrem na západ, k vrcholu Radhoště (1.129 m.
n. m), sedmé nejvyšší hoře Moravskoslezských Beskyd.
Vystoupali jsme k vyhlídkové altánu Cyrilka z roku 1894,
odkud je nádherný výhled na celé středisko Pusteven, na
nedaleké vrcholy Tanečnice, Kněhyně a Čertova mlýnu,
ale i na vzdálenou Lysou horu. Jako na dlani jsou odtud
vidět krčící se Trojanovice a celá frenštátská kotlina. Dal-
ší zastávka na této cestě patřila mohutné soše Radegasta,
dílu akademického sochaře Albína Poláška, který na tom-
to výtvoru začal pracovat již v roce 1924. Socha byla slav-
nostně odhalena 5. července 1931, v den svátku věrozvěstů
Cyrila a Metoděje. Od 4. července 1998 kraluje na tomto
místě kopie původní sochy, originál byl po provedení re-
staurátorských prací umístěn ve vstupní hale frenštátské
radnice. Radegast (též Radhost) byl ve slovanské mytolo-
gii uctíván jako bůh slunce, války, hojnosti a úrody. Jeho
zjev je více než strašidelný, je zobrazován jako mužská
postava s tváří podobnou lvu, na hlavě má nasazenou při-
lbici v podobě býčí hlavy s rohy, v pravé ruce drží roh hoj-
nosti se sedící kačenou, v levé ruce drží sekyru a na nohou
má obuty valašské krpce. Z tohoto místa jsme dále pokra-
čovali širokou kamenitou cestou až k Horskému hotelu
Radegast, který byl na tomto místě vystaven v roce 1935.
Zde je také možnost občerstvení, zcela určitě vám zde
i mimo jiné nabídnou tradiční zelnou polévku, zde zvanou
kapustnica – je výborná. ☺ Zbývajících zhruba 300 metrů
od hotelu k vrcholu Radhoště lze pohodlně zvládnout za 5 mi-
nut. Tato bájná a posvátná hora bývala zřejmě v minulosti
místem, kde naši pohanští předkové uctívali boha Radega-
sta. V dobách raného křes�anství tu údajně krátce působi-
li slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. V 2. polovině
19. století se zde konaly velké tábory lidu, v roce 1868 byl
odtud odvezen jeden ze základních kamenů pro Národní
divadlo, byla zde vybudována kaple a později bylo pro-
stranství před ní doplněno i sousoším obou soluňských

bratří. Poutní kap-
le sv. Cyrila a Meto-
děje byla vystave-
na ve stylu byzant-
ských staveb, aby
tak symbolizovala
původ obou světců.
V letech 1924-1926
došlo k rozsáhlé re-
konstrukci, při
které byla kaple
omítnuta, oblože-
na šindelem a byla přistavěna zvonice. Poslední obnova ob-
jektu byla provedena v roce 2000. Zády ke kapli stojí sou-
soší sv. Cyrila a Metoděje, které rovněž pochází z dílny
akademického sochaře Albína Poláška. Sousoší je vysoké
2,60 metru, váží 800 kg, je ulito z bronzu a je osazeno na
žulovém podstavci, vysokém 1,60 metru. Obě postavy hledí
směrem k východu, k místu, kde na protější vyvýšenině
stojí socha pohanského boha Radegasta. Zajímavostí toho-
to sousoší je pohanský bůžek, ležící u nohou misionářů,
který má symbolizovat poražené pohanství. Areál poutní-
ho místa bohužel velice necitlivě doplňuje stožár televizní-
ho převaděče. Tento „nedostatek“ ale vyváží nádherné vý-
hledy z tohoto místa směrem k Rožnovu a Frenštátu pod
Radhoštěm.

Po hřebenové cestě z Pusteven k Radhošti a zpět jsme
ušlápli celkem 9 km, jedná se o pohodlnou trasu s minimál-
ním výškovým převýšením. K výchozímu místu výletu – na
parkoviště u Hotelu Ráztoka – se lze vrátit opět lanovkou
nebo si na Pustevnách půjčit horskou koloběžku a sjet na
ní do stejného místa po asfaltové silničce.

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 2014 a spoustu nádherných okamžiků
a zážitků při cestování a poznávání krás
naší vlasti.

Martin „Párek“ Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY  / Zdravé srdce
Medicína  je už dávno schopná vyměnit nemoc-

né srdce za zdravé, ale  je v našem největším  zá-
jmu  udržet jeho kondici v dobrém stavu. Vždy� celý náš
život přečerpává pravidelnými stahy krev v cévách a za je-
diný den posune těch cca pět litrů o celých 19 kilometrů.
Zajiš�uje tím, aby se krev dostala do plic, kde se okysličí,
a pak i do té poslední buňky našeho těla. A takového pra-
covníka je třeba si patřičně považovat.

Zdravý jídelníček společně s pravidelnou fyzickou aktivi-
tou je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme pro
zachování zdravého srdce udělat. Jako hlavní se jeví vhod-
ný poměr přijatých tuků. Poměr tzv. nasycených tuků, kte-
ré najdeme v živočišných potravinách (maso, mléko, uze-
niny, ...) versus tuky nenasycené (ryby, mořské plody, rost-
linné oleje...) by měl být cca 1:2. Velmi nevhodné jsou tzv.
transmastné kyseliny, které vznikají přepalováním tuků
nebo se vyskytují v trvanlivém pečivu. Pokud je jídelníček
správně poskládán, tedy obsahuje dostatek ovoce a zeleni-
ny,  jako zdroje vlákniny a vitaminů, týdně minimálně dvě
porce ryb jako zdroj omega-3 mastných kyselin, není třeba
již žádných potravinových doplňků. A jaká je tedy „ku-
chařka“ pro srdce? Dopřeje si přiměřenou dávku každo-
denního pohybu, středně náročná pohybová aktivita půl až
tři čtvrtě hodinky srdíčku prospěje a pomůže vám udržet
optimální váhu. Ráno je vhodné si dopřát misku ovesných
vloček zalitých teplým mlékem. Vločky jsou plné folátů

a draslíku a obsahem vlákniny pomáhají snížit hladinu
cholesterolu v krvi. Obměnou může být celozrnný chléb s
tvarohem, který  navíc dodá vápník. Nejbohatším zdrojem
omega-3 mastných kyselin je tuňák, makrela a sle	. Ty
pomáhají rozpustit krevní sraženiny, ovlivňují hladinu
krevních tuků a pomáhají v ovlivnění krevního tlaku. Dvě
porce lososovitých ryb týdně sníží riziko infarktu více než
o třetinu. Losos obsahuje draslík a důležité antioxydanty
včetně koenzymu Q10. Důležitým zdrojem řady minerálů
je avokádo a  neoddiskutovatelný přínos pro lidské zdraví
má olivový a řepkový olej. Důležitým zdrojem omega-3
jsou také vlašské ořechy, mandle a makadamové ořechy,
proti zánětům  jsou účinné borůvky, černý rybíz, maliny,
ostružiny a jahody. Vlákninu a vápník dodají hrách
a kroupy, listová zelenina zase fosfáty, draslík a lutein.
Bezkonkurenčním zdrojem vitaminů A a E jsou lněná se-
mínka. A po tom všem výše řečeném se na nás te	 řítí svát-
ky plné cukru, tuků, uzenin, alkoholu a lenošení před tele-
vizí. Ale je to jen na nás, jak s tím pokušením naložíme.
Přeji nám alespoň trochu pevnou vůli, rozumný výběr
ingrediencí, z nichž budeme ty vánoční  laskominky připra-
vovat, protože je z čeho vybrat. Po pohádce si dejte alespoň
kousek cesty lesem, protože dopnuté kalhoty na začátku
ledna a kondička vašeho srdíčka za to prostě stojí.
Po celý nový rok radost z tělesného i duševního zdraví
přeje Drsvo

Advent v Obecnici na návsi
Zahájení adventu už začíná být v Obecnici tradicí spoje-

nou s rozsvícením vánočního stromu na návsi a s divadel-
ní hrou o narození Ježíše Krista. Pro diváky je připraven
horký punč a zájemci mohou nakoupit adventní věnce,
jmelí, svícny a drobné vánoční ozdoby. Narození Ježíška
hraje divadlo Skalka už mnoho let. Letošní rok bylo před-
stavení obohacené o nazvučení hry zvukařem Honzou Rů-
žičkou, který pružně přizpůsoboval polohu mikrofonů pod-
le aktuální situace na scéně. Diváci tak mohli vychutnat
všechny herecké výkony, i když občas nějaké auto přejelo
kolem. Divadelníci ze souboru jsou ostřílení herci, ale vý-
kony dětí je třeba velmi ocenit. Je krásné pozorovat, jak se
v průběhu let z dětských pastýřů postupně stávají hostin-
ští a přibývají noví pastýři, kteří navíc, když se do toho
jednohlasně opřou, mají králové co dělat. Po nasvícení

byl alespoň tak dobrý, jako byl ten, který zanedlouho
skončí. A jestli se někomu snad nevydařil, tak a� to ten
nový zase trochu napraví.

Eva Svobodová

stromu se stejně jako
v minulém roce vydalo
na svou cestu po oblo-
ze hejno lampionů
plné tajných dětských
přání. Jejich vypuštění
z fotbalového hřiště
byl dobrý nápad, pro-
tože v korunách stro-
mů neskončil tento-
krát asi žádný. A tak
určitě donesly přání až
k Ježíškovi. Přejme si,
aby děti našly na Štěd-
rý den krásné dárky,
aby Vánoce byly plné
pohody a celý dlouhý
rok do nového adventu
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Základní skupina „B“ - MOP 2013/2014  výsledky
Komentáře Petra Křivy k utkáním
na http://hokej-obecnice.webnode.cz/
1. přípravné utkání - 5. 10. 2013 (ZS v Černošicích)
Černošice „B“ – Obecnice 3:6 (2:5, 0:0, 1:1)
2. přípravné utkání - 10. 10. 2013 (ZS v Sedlčanech)
Sedlčany – Obecnice 6:3 (4:1, 2:2)
3. přípravné utkání - 12. 10. 2013 (ZS v Příbrami)
Obecnice – Černošice „B“ 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
1. kolo – sobota 19. 10. 2013
Jesenice „B“ – Obecnice 2:8 (0:4, 1:4, 1:0)
Branky Obecnice: Pekárik, Filkorn (Střeska Jaroslav), Moser
(Stoklasa), Větrovský, Moser (Střeska Jaroslav), Veselý (Procház-
ka), Filkorn (Kubista Josef), Filkorn, Branky Jesenice: Němeček
(Vítek), Person (Havránek). Vyloučení: 4:4
2. kolo – neděle 27. 10. 2013
Dobřichovice – Obecnice 0:19 (0:6, 0:8, 0:5)
Branky Obecnice: Větrovský (Moser), Pekárik (Střeska Tomáš),
Kozelka Martin (Větrovský), Moser (Pekárik), Větrovský (Střes-
ka Tomáš), Pekárik, Kozelka Martin, Kozelka Pavel (Kozelka
Martin), Veselý, Větrovský (Kozelka Pavel, Kozelka Martin), Sto-
klasa (Křiva), Kozelka Pavel, Větrovský (Kozelka Martin), Vese-
lý (Pekárik), Kozelka Martin, Kozelka Martin (Filkorn), Pekárik
(Střeska Tomáš), Filkorn (Stoklasa), Pekárik (Střeska Jaroslav),
Branky Dobřichovice: 0. Vyloučení: 4:3
3. kolo – Obecnice – volno
4. kolo – sobota 9. 11. 2013
Solopysky – Obecnice 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)
Branky Obecnice: Veselý (TS), Kozelka Martin (Kozelka Pavel),
Hochmann (Pekárik), Branky Solopysky: Pácl (Staněk), Fára (Sta-
něk), Fára (Řezník), Staněk (Amler), Pácl (Řezník), Řezník (Sta-
něk) , Vyloučení: 9:3 + Solopysky TS – Obecnice proměnila (Veselý)
5. kolo – sobota 16. 11. 2013
Obecnice – Žebrák 6:3 (0:0, 4:1, 2:2)
Branky Obecnice: Pekárik (Filkorn, Střeska Jan), Pekárik (Kozelka
Martin), Kozelka Pavel (Větrovský, Kozelka Martin), Filkorn (Sto-
klasa), Kozelka Pavel (Hochmann), Stoklasa (Dvořák). Branky Žeb-
rák: Sládek (Jícha), Sládek (Foltýn), Sládek (Belda), Vyloučení: 6:7
6. kolo – sobota 23. 11. 2013
Příbram – Obecnice 2:6 (1:4, 1:2, 0:0)
Branky Obecnice: Střeska Jan (Kozelka Martin), Procházka (Sto-
klasa), Pekárik (Dvořák), Dvořák (Stoklasa, Filkorn), Kozelka
Pavel (Kubják), Stoklasa (???, Procházka), Branky Příbram: Ko-
mínek (Staňo), Beneš (Lukšan). Vyloučení: 10:4 + Obecnice
trest do konce utkání
7. kolo – sobota 30. 11. 2013
Obecnice – Cerhovice 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky Obecnice: Kozelka Martin (Dvořák), Procházka (Střeska
Tomáš), Veselý (Kozelka Pavel),Branky Cerhovice: Stojanov. Vy-
loučení: 7:11 + Cerhovice 2x OT 10 min + Cerhovice 1x OK do
konce utkání

PF 2014

DĚKUJEME VŠEM
ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

V UPLYNULÉM ROCE
A TĚŠÍME SE NA ÚSPĚŠNÉ

POKRAČOVÁNÍ
V ROCE NOVÉM

2014

PŘEJEME VÁM
VYCHYTANÝ NOVÝ ROK

SLAVOJ OBECNICE - Stolní tenisSLAVOJ OBECNICE - Lední hokej

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
přinášíme aktuální výsledky našich týmů a pozvánky na
oblíbené turnaje ve Staročeské hospodě.
V letošní sezóně nás reprezentují tři týmy. A-tým v kraj-
ském přeboru 2. třídy, B-tým v okresním přeboru a C-tým
v okresní soutěži 2. třídy.
Podívejme se, jak se jednotlivým týmům vede po polovině
soutěže.
A-tým: poslední výsledky:
TJ Sokol Žebrák - TJ Slavoj Obecnice 7:11
TJ Slavoj Obecnice - TJ Spartak Čenkov 11:7
TJ Slavoj Obecnice - TJ Sokol Mníšek pod Brdy "C" 1 6:2
aktuální tabulka:
1. SK Březnice "A" 11 9 1 1 0 139:59 28
2. TJ Sokol Příbram "B" 11 9 0 2 0 119:79 27
3. KST Týnec nad Sáz. 11 8 0 3 0 115:83 24
4. TJ Slavoj Obecnice 11 7 0 4 0 113:85 21
5. TJ Tatran Sedlčany "B" 11 6 1 4 0 110:88 19
dále 6. TJ Sokol Benešov "B", 18 bodů, 7. TJ Sokol Hořovi-
ce "B",17b, 8. TJ Olešná, 13b, 9. TJ Sokol Žebrák 12b, 10.
SK Březnice "B",11b, 11.TJ Spartak Čenkov, 2b 12. TJ So-
kol Mníšek pod Brdy "C", 1bod
B-tým:poslední výsledky:
SK Chraštice "A" - TJ Slavoj Obecnice "B" 8:10
TJ Slavoj Obecnice "B" - Sokol Hluboš "A" 12:6
TJ Slavoj Obecnice "B" - Sokol Drahlín "A" 14:4
aktuální tabulka:
1. SK Březnice "C" 11 11 0 0 171:27 33
2. Tatran Sedlčany "C" 11 9 0 2 121:77 27
3. Slavoj Obecnice "B" 11 8 1 2 118:80 25
4. Spartak Čenkov "B" 11 7 1 3 105:93 22
5. Spartak Rožmitál "B" 11 6 1 4 103:95 19
dále 6. Sokol Hluboš "A", 18b, 7. Spartak Rožmitál "C", 16b,
8. Sokol Voznice "A", 12b, 9. Sokol Drahlín "A", 8b, 10.Se-
haz Příbram "A", 5b, 11. SK Chraštice "A", 4b, 12. TTC Pří-
bram "B", 3b
C-tým: poslední výsledky:
TJ Slavoj Obecnice "C" - SK Klučenice "A" 8:10
Sokol Drahlín "B" - TJ Slavoj Obecnice "C" 6:12
Spartak Čenkov "C" - TJ Slavoj Obecnice "C" 7:11
"C" tým je zatím s bilancí 5 výher a 5 proher na 5. místě tab.

P O Z V Á N K A
na tradiční předsilvestrovský turnaj
pro neregistrované hráče a hráčky

konaný dne 27. 12. 2013!
Letos vše v jeden den.

Hrát se bude v sále Staročeské hospody!
Začátek: hráčky od 17 hodin, hráči od 19 hodin.

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME.

Dále dne 28. 12. 2013 pořádáme také 4. 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.

Nakonec bych rád za celý oddíl stolního tenisu
Slavoje Obecnice popřál všem veselé Vánoce a š�ast-
ný nový rok 2014. Zdeněk Petráň
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

LOUTKOVÉ DIVADLO
Od příštího roku začneme s dětmi vyrábět loutkové

divadlo. Budeme se snažit vyrobit loutky a kulisy. Potom
mám v plánu pro děti loutkové divadlo hrát jednou za
měsíc. Obracím se ještě s prosbou, pokud by někdo měl
doma nějaké loutky, které nepotřebuje, zda by je dětem
do knihovny nemohl věnovat.

DOVOLENÁ v knihovně
23. prosince 2013 – 3. ledna 2014

KURZ S BLANKOU SÝKOROVOU
Dne 13. 1. 2014 se bude opět konat kurz s paní Blankou
Sýkorovou. Vybraná je technika fimo. Bude pro začátečníky,
na místě upečeme, vyrobíme základ pro šperk. Za dalších
14 dní budeme vyrobený šperk kompletovat.
Kurzy se konají vždy od 17. 00 hodin.

Knihovna Obecnice přeje všem občanům

spokojené prožití vánočních svátků

a v novém roce

mnoho úspěšných dní.

Beseda se spisovatelkou
Michaelou Burdovou

V úterý 3. 12. 2013 se v kni-
hovně konala beseda s paní
Michaelou Burdovou. Paní
spisovatelka nás seznámila
se svou tvorbou, jak a kdy se
začala věnovat psaní knih,
jak vznikají obaly a co má
v plánu do budoucna. Také
i to že psaní knížek není žád-
ná legrace a i když něco napí-
še a odevzdá vydavateli, není
to úplný konec, protože musí
třeba obsah knihy zkrátit a
s tím má opět spoustu práce.
Nakonec nám pověděla o tom, že maluje obrazy a o zvířa-
tech a jejich ochraně. Pro děti měla na závěr připravenou
soutěž, kde se děti mohly přesvědčit o tom, jak pozorně po-
slouchaly. Ten, kdo věděl první správnou odpově	, dostal
odměnu v podobě obrázku. Beseda se opravdu povedla,
byla zajímavá, poučná a všem se moc líbila. Byla i dobrá
účast a tak mám velkou radost, že se to povedlo. Všichni
jsme si odnesli velký zážitek, a tak to má přece být.

Družina v knihovně – zpívání karaoke
21. 11. 2013 bylo v knihovně opravdu veselo a hlučno. Děti
s družiny zde zpívaly karaoke. Sice jsem měla problém se zapo-
jením a už to vypadalo, že z toho nic nebude, ale nakonec se to
povedlo a mohlo se začít zpívat. Děti to dost bavilo a možná
nám z některých vyroste opravdu pěvecký talent. Užili jsme si
spoustu legrace a nejvíce se zpívala píseň HOLKY Z NAŠÍ ŠKOL-
KY. Je fajn že písně naší generace zaujmou i dnešní děti. Určitě
si karaoke znovu brzy zopakujeme a už bez potíží zapojení. ☺

Kateřina Šefflová

Výstava betlému v knihovně
V knihovně je dokončený vystavený betlém. Betlém

jsme vyrobily z těstovin a jiných přírodních materiálů.
Betlém si můžete přijít prohlédnout denně od 8.00 do
16.00 hodin.
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Paliva V&V Sedlčany
Rádi  bychom poděkovali našim věrným odběratelům uhlí z Be-
čánovska a okolí, popřáli jim cestou Zpravodaje, jen a jen zdraví,
teplo a krásně prožité svátky vánoční a do Nového roku 2014,
hlavně, aby tak rychle neutíkal jako uběhl rok letošní 2013.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ  Obecnice
p ř e j e  veselé Vánoce, hodně zdraví
a vše nejlepší do nového roku 2014.

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 2014.

Staročeská hospoda Obecnice

přeje všem krásné Vánoce,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2014

Do roku 2014 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, 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.

Čtenáři, kteří chtějí zasílat zpravodaj po internetu a barevný se

mohou přihlásit na adrese  bohpsvoboda@seznam.cz nebo jej

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

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

Váš bs Bohouš Svoboda

Jubilea v prosinci slavili a slaví
Květa Matoušková  60 let

Bohuslav Šefl  50 let
František Neliba  65 let (Oseč)

Jiří Schnejder  65 let

Jubilea v lednu budou slavit
Jana Jindráková  65 let

Vladimíra Vaníková  60 let
Marie Černohorská  85 let
Vladimíra Šounová  50 let
Marie Kuchařová  50 let

Jan Kočí  70 let
Petr Kryl  65 let

Miroslav Hotový 95 let
Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

STAROČESKÁ HOSPODA Obecnice

SILVESTR
Oldies party

31. prosince 2013 od 20 hod.

K tanci i poslechu hraje DJ Lukáš

Vstupné 80 Kč • Tel. 731 468 562

2013

PEKAŘSTVÍ v Obecnici
děkuje svým zákazníkům za přízeň

a přeje krásné Vánoce,
pevné zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2014

Prodejna COOP Obecnice
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 2014


