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Zima nezima člověka dojímá, zvířata i ptáky jančí
a stromům vyráží poupata, děti mají kolena a zadky
od bláta, prostě nás ovládá zimní nezimní nálada. Člo-
věk neví jak se obléci neobléci, jestli nadávat, že je
zima, není zima a kdo za to může. Zda globalizace, valo-
rizace, deratizace nebo snad navigace. Nebo jenom blbé
počasí? Zima se prostě zatím moc nevyvedla. Jenom
naše kočka je spokojená, kdyby byl mráz a sníh, ven by
ráno nepáchla. Takhle mě budí den co den v půl páté
ráno a chce mermomocí na zahradu. Tak nějak mi na-
hrazuje kohouta. Apropó, kohout. O tom moravském
bláznivém kohoutovi už jsem v úvodníku psal. Nedáv-
no jsem se dozvěděl, že na Moravě nastala nějaká tra-
gická situace. Jen mi nebylo jasné, zda mělo jít o pokus
vraždy tchána Václava nebo vraždu kohouta Ferdinan-
da. Kohout prý si vzpomněl na historii a na královraž-
du provedenou Boleslavem I. na Václavovi posléze sva-
tém. Napadl ostrým zobákem svého ochranitele Václa-
va. Dopadlo to s ním jako v jiné historii. „Tak nám paní
Millerová zabili Ferdinanda.“ Nešlo ovšem o Ferdinan-
da d’Este, ale o pověstného valašského kohouta Ferdi-
nanda. Nezabilo jej sedm kulí jako v Sarajevu, zemřel
prý potupně s�at sekerou na špalku. Už nebude budit
svým šíleným kokrháním ve tři ráno br�áky na Valaš-
sku. Čest jeho památce. Možná si měl chudák vzpome-
nout na olympiádu a spasit se letem přes plot, jako to
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(pokračování na str. 2)

uměl kdysi Raška na lyžích. Ale mohl by také dopadnout
jako náš Jakub, který sice před nikým neprchal, ale
předváděl svým kamarádům na sjezdovce skok na ly-
žích, jaký uměl ve své době skokan Janda. Kamarádi mu
posléze vyprávěli, když mu snášeli hůlky i lyže a zvedali
ho, že jeho skok vypadal jako akrobatický skok bývalé-
ho skokana Valenty. Jenom mu dali jiný název: „Dabl fuj
fuj“. Modřiny na žebrech, na noze , na zádech a na ru-
kou ten krásný název Kubova skoku potvrzovaly. Prav-
da, také se musím prásknout. My jsme se letos vypravili
z naší zimy nezimy přeci jenom si užít tu pravou. Ales-
poň trochu. Po osmi letech, kdy jsem se prvně postavil
v padesáti na sjezdovky, se ze mne stal lyžař průměrné
hodnoty. Už vím, že sjezdovky se rozdělují podle barev
a nejhorší že je černá. Jen nevím, proč mi zrovna dělá
potíže ta nejjednodušší – modrá. Nejlépe úplná rovina.
Již poněkolikáté jsem na rovině pocítil přitažlivost zem-
skou, dobře že mě naposled nikdo neviděl. To jsem si užil
zimy, po pěkném saltu jsem se zapíchl do měkkého sně-
hu, ale už ve vzduchu jsem se usmíval. Vzpomněl jsem si
na Valentu, jaký měl asi pocit při svém vítězném akro-
batickém skoku. Cítil jsem na krku olympijskou medaili.
Poté jsem vyplivl z úst sníh a rychle se vyhrabal ze závě-
je. Nikdo mě neviděl. Ohodnotil jsem si v duchu svůj
výkon menší známkou. Vypadalo to jenom na jednodu-
ché „Fuj“. bs

Trochu historie k letošnímu 620. výročí obce OBECNICE
Obecnice letos oslaví šest set dvacet let trvání obce. Roz-

hodl jsem se malým seriálem trochu připomenout,
co o její historii víme a známe. Ve dvanáctém století vzni-
kalo v Čechách mnoho nových osad a do Čech byli povolá-
ni panovníkem kolonisté, většinou z Bavor. Za pomoci
Zbraslavského kláštera Cisterciáků vzniklo na Příbram-
sku, které patřilo biskupství Pražskému, několik obcí
a mezi nimi též asi Obecnici. Tento fakt však není doložen
písemnou zmínkou, nebo� archiv Zbraslavského kláštera
byl za husitských válek spolu s klášterem zničen. Stáří
obce je odvozeno od první historické písemné zmínky
o Obecnici z roku 1394. (Okr. archiv Příbram - pozůstalost
Jindřicha V. Bezděky.)

V husitských válkách po smrti krále Václava IV. r. 1419,
rozkradli čeští páni církevní majetek. Příbramské panství

Pohlednice „Pozdrav z Obecnice“ z roku 1899
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Trochu historie k letošnímu 620. výročí obce OBECNICE
(dokončení ze str. 1)

si zdarma zabral pan Jan Zajíc z Valdeka a Litně. Po smrti
Václava IV. nastoupil na trůn český jeho bratr Zikmund,
který vedl křižácké války proti husitům. Potřeboval k tomu
mnoho peněz a proto prodával již zabrané církevní statky
českým pánům. Příbramské panství koupil zmíněný Jan
Zajíc z Valdeka a Litně v r. 1421 a držel ho až do roku 1544.
Od tohoto roku až do r. 1560 byl vlastníkem Jan Bechyně
z Lažan. Od roku 1560 do r. 1563 je měl propůjčeny od cí-
saře Maxmiliána Pavel Korka z Korkyně.

Od roku 1563 do r. 1580 byla majitelkou paní Eva z La-
žan a na Pičíně a sestra její paní Johana z Lažan a na Ho-
romyšlepicích. Roku 1580 po zemřelém Janu Bechyňovi z
Lažan a na Příbrami zdědili jeho statky Krištof a Kašpar
Bechyně z Lažan a na Trhových Dušníkách. Od roku 1592
po sv. Medardu odkázala paní Juliána Borovská z Lažan
statky své Vobecnici, Lhotu Německou, Bukovou, Pičín,
Rosovice a Kotenčice jediné dceři své Lidmile. Synové pana
Václava Bechyně Jan a David obesláni byli roku 1600 ke
komornímu soudu královského prokurátora, aby položíce
zápisy na pustou tvrz Obecnici vzali sumu zápisnou. Poně-
vadž se královská komora dotčeného statku dosoudila,
ujal jest a připojen ke statku dobříšskému. Roku 1603 při-
padla Obecnice panství dobříšskému. R 1630 prodáno pan-
ství Dobříš Bruno Mansfeldovi. Podle berní ruly kraje pod-
brdského náležely panství dobříšskému i železárny v Obec-
nici, kde byly též doly na železnou rudu, (kniha č. 561 H.A.
v Praze) ve které se příbramský purkrabí dovolával jako
svědka při soudní při ve věci desátků jakéhosi Hanuše
z Obecnice.

Ze středověku se téměř nic nezachovalo, protože zdejší
tvrz byla již v roce 1544 pustá. Místo připomíná občas po-
užívaný místní název „Na hradě“ nebo název „V Braň-
kách“. Za nejstarší objekt je považován rekonstruovaný
roubený statek p. Sobotky č. 32 (nyní Krátkých), který po-
chází z počátku 17. století a dodnes patří k nejkrásnějším
stavbám na Příbramsku. Z počátku 18. století pak pochá-
zejí hospoda Na Knížecí, bývalá lesní správa, několik
domů se také zachovalo z druhé pol. 18. století včetně mlý-
na U Šachty. Zajímavou památkou je též žulový sloup s li-
tinovou soškou Panny Marie z 18. století na návrší u hřbi-
tova „Na Panence“. Původní obyvatelé Obecnice se zřejmě
živili zemědělstvím, které doplňovala těžba dřeva. Při roz-
voji těžby stříbrné a olovnaté rudy na Příbramsku sloužily
zdejší lesy jako bohatá zásobárna suroviny pro výrobu dře-
věného uhlí. V 16. století byl dokonce na svahu zdejšího
tzv. Lískového vrchu (V Horách) otevřen důl na stříbrnou
rudu, který se jmenoval Bohaté potěšení. V druhé polovině
16. století a počátkem století sedmnáctého tento důl zabrá-
nil zrušení privilegií pro město Příbram, protože byl po řadu
let jediným dolem s těžbou stříbrných rud na Příbramsku.
Těžba na Obecnicku zanikla koncem 18. století, kdy se již
nahrazovalo stříbrnorudné hornictví železářstvím.

To bylo provozováno v Obecnici již od 17. století, jeho
rozvoj však začal až od roku 1714. V polovině 18. století se
výrobky ze železa a litiny vyvážely až do Prahy. V té době
zde byly v provozu dvě vysoké pece, z niž každá měla hamr.
V roce 1846 tu byla dokonce postavena válcovna s parním
pohonem a pudlovací pec na zkujňování železa. Železná
ruda se dovážela z dolu sv. Kateřiny u Chlumce, ze Zducho-
vic, Slivice, Ohrazenic, Zdic i z dolu Karla Boromejského
pod Sv. Horou. Během 19. století se v Obecnické huti vyrá-

běly kotle, plechy a železné
tyče a odlévaly kovadliny,
plotny a četné polotovary.
Železárna zásobovala pří-
bramský důlní závod nářa-
dím a konstrukčními prvky
pro báňské stavby, odlévala
sloupy pro pivovary, rošty,
nádoby i drobné litinové zbo-
ží denní spotřeby. Ze zdejších
železných prutů vyráběla

Změna hodin pro veřejnost
na pobočce České pošty v Obecnici.

Od 3. března 2014 dochází ke změně
hodin pro veřejnost.

Pondělí 7.30 – 11.00 15.00 – 17.00 hod.
Úterý 7.30 – 11.00 hod.
Středa 7.30 – 11.00 15.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 7.30 – 11.00 13.30 – 16.00 hod.
Pátek 7.30 – 12.00 hod.

Nový znak obce

řada hamrů v povodí Litavky cvočky, hřebíky a různá ko-
vání. V dobách největší konjunktury ve druhé poloviny
19. století zaměstnávala několik stovek zdejších obyvatel
a výrobky s názvem Aglaina hu� (Aglaia Hütte) můžete do-
dnes spatřit na hřbitovech v podobě litinových křížů či
ve sbírkách železářských předmětů z 19. století. Koncem
19. století však již zdejší pece na dřevěné uhlí nestačily
konkurenci plaveného uhlí a koksu a podobně jako např.
závody v Čenkově a Jincích začaly upadat. Poslední vyso-
ká pec vyhasla v roce 1903 a zdejší hutní závod byl defini-
tivně zlikvidován v roce 1912.
Pokračování příště o názvu obce, pověstech apod.

           Z různých pramenů bs

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 27. března 2014

v Příbrami
Odvoz je zajištěn autobusem od nemocnice
v Příbrami k Obecnímu úřadu v Obecnici,

kde budou předány plakety.
Občerstvení ve Staročeské hospodě.

Zveme nové dárce – přij�te podpořit správnou věc!

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT!
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Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 17. 2. 2014

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje ,
měsíc je opět za námi, a tak přiblížím, co se dělo u vašich hasi-
čů. V sobotu 18. ledna si určitě někteří z vás všimli, že se něco
v hasičárně děje. Vzhledem k tomu, že jsme měli kvůli výroční
schůzi vyklizenou jednací místnost, rozhodli jsme se, že toho
využijeme a vymalujeme ji. A tak v sobotu odpoledne jste moh-
li přes okno vidět, tak bílíme. Alespoň že jsme se sešli na tuto
už potřebnou akci.

Hned druhý den, v neděli 19. ledna jste nás mohli vidět, jak
pomocí naší Tatry čistíme kanály po Obecnici. Hlavně jsme
museli jet do Kouta, kde u mostíku se už plnil kanál. Kanál
jsme protáhli z obou stran. Preventivně jsme ještě propláchli
i kanály nad. V čištěném kanálu stále zůstávalo menší množ-
ství vody, což bude mít za následek častější usazování. Vzhle-
dem k tomu, že mezi těmito kanály je „kopec“, není v našich
silách to propláchnout bezezbytku. Když už jsme si na to vy-
hradili odpoledne, prohlédli jsme ještě „přepadovky“ u Něm-
čáků a Lukešů. Nakonec jsme ještě vyčistili kanály pod bytov-
kami v Nových Chalupách, kde byla spousta materiálu, který
do kanalizace nepatří. Na čistění jsme se sešli ve složení
P. Zima, M. Kuchař a M. Rössner.

Ve čtvrtek šestého února jste mohli naší Tatru opět vidět při
čištění kanalizace v obci. Tentokrát jsme byli povoláni do ulice

Přítomno: 11 zastupitelů, omluveni: 3 zastupitelé, 1 host
Volba komisí: návrhová - pí Hronková, pí Moserová , ověřovate-
lé zápisu - p. Petráň, p. Oktábec
Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Petráň,
p. Zapletal - bez závad
Informace starosty:
Prozatím nás šetří zima, ale je to na úkor vody. Probíhá proře-
závání stromů – u školky, u Průšů, akát u pomníku, a lípa na-
proti domu služeb – budou zasazeny stromy nové. Obec obdr-
žela nabídku zateplení OÚ financováním EPC – toto financo-
vání funguje tak, že zateplení financuje firma a my bychom
postupně spláceli v částce úspory mezi původní a novou spotře-
bou, splácení by trvalo cca 8 let, odhad rozpočtu je 1 250 000,-
Kč. OZ bere na vědomí.
Informace o přijatých rozpočtových opatření, rozpočtové opat-
ření č. 7 K dispozici na OU.
Žádost o prodej pozemku, pí Teclová – pozemek č. 932/1 – pří-
stavba části domů, jedná se o cca 10 m2, přístavba stojí částí na
obecním pozemku, již je to u téhož majitele druhý případ – ko-
mise pro rozvoj obce vše prověří a rozhodne se na příštím OZ.
Rozhodnutí o návrhu na pořízení změny plánu obce Obecnice –
žádost p. Kuneše, č. p. 496/9 v k. ú. Obecnice (pole směrem na
Drahlín) o zařazení pozemku do územního plánu Obce – nyní
se tam nachází buňky, p. Kuneš zde chtěl pěstovat ovoce a zele-
ninu a do budoucna stavět RD nebo chatu, na základě jednání
s p. Pavlů ze Stavebního úřadu musí být stavba odstraněna,
pokud chce mít p. Kuneš na pozemku sklad na skladování ze-
mědělských potřeb, musí mít povolení od Stavebního úřadu
Příbram. Žádost o zařazení do územního plánu bylo konzulto-
váno s p. Ing. Vichem (pořizovatelem územního plánu) – ten
zařazení nedoporučuje, OZ nesouhlasí se zařazením do ÚP
obce, pozemek leží v nezastavěném území bez návaznosti na
inženýrské sítě.
Projednání a schválení podání žádostí o dotaci včetně závazku
spolufinancování – žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na
multifunkční hřiště, musí být podáno do 20. 3. 2014, zpracová-
vá se ještě hluková studie, předběžná cena je 6 mil. Kč.

Žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na dovybavení dětské-
ho hřiště mateřské školy – cca půl miliónu, OZ souhlasí s podá-
ním žádostí včetně závazku spolufinancování.
Informace o změně hodin pro veřejnost na pobočce České pošty
v Obecnici (viz str. 2 Obecnického zpravodaje).
Vstup obce do MAS Brdy – Místní akční skupina Brdy, jedná se
o skupinu obcí, musí mí víc než 10 tis. obyvatel, z rozpočtu
státu budou dány peníze těmto skupinám a ty budou dále pení-
ze mezi svými členy přerozdělovat. Od roku 2020 skončí mož-
nost žádat o dotace jako dnes. Vstupní poplatek je 5 000,- Kč,
OZ souhlasí se vstupem do MAS Brdy.
Doplnění kontrolního výboru, místo paní Poplšteinové se čle-
nem výboru stane p. Petráň, OZ souhlasí.
Diskuse: Dotaz p. Ježka – ohledně stavu kanalizace v Oseči
– ohledně dávkování chlóru ve vodě, na dávkování chlóru jsou
kontroly, nemůžeme s tím nic dělat.
Stížnost pí G. Strniš�ové, stížnost na zničenou (rozježděnou)
cestu pí Svitáková, k chatám na Pahorku, cesta je na ostatní
ploše, není vedena jako cesta, obec ze zákona nedělá ani neudr-
žuje komunikace k chatám, obec je povinna zajistit komunikaci
a inž. sítě jen k rodinným domům, p. starosta v tomto duchu
napíše dopis pí Svitákové a pí Strniš�ové.
Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Příbram, OZ ukládá
starostovi vejít v jednání s MÚ Příbram ohledně možnosti uza-
vření této smlouvy, policie by dohlížela na pořádek v obci,
na občanské vztahy, odchyty psů apod. Byl by stanoven počet
hodin týdně, které by policisté trávili v obci.
Oslavy 620 let obce se budou konat 26. 7. 2014, hrát bude
Venkovanka, večer Toulavá kapela, ukázky hasičů, původ obcí,
svěcení praporu obce, výstava fotek, sjezd rodáků, prohlídka
školy a školky apod.
Informace ohledně vojenského prostoru Brdy, p. starosta nic
nového neví, dozvídá se vše jen z tisku.
Instalace kamer v obci, musí být ve spolupráci s policií.
Smrk v parku, tento strom se naklání, pokud by spadl, byl
by až v půlce prodejny, musíme nějak vyřešit.
Usnesení: OZ souhlasí s usnesením. .
Ze zápisu p. Markéty Švehlové upravil bs

za koupalištěm, kde už v podstatě šlo o havarijní stav, protože
splašky pronikaly do domů. Naštěstí zde nebyl usazen takový
špunt, proto se během chvíle podařilo kanalizační vedení pro-
táhnout. Tohoto čistění se chopili P. Juříček a M. Kuchař.

Jak už nějaký ten rok bývá zvykem, i letos se běžel 8. února
Zlatý nuget Bečánova. Naše členy jste mohli vidět jako závod-
níky i jako diváky. Bylo nás tam spousta a to pro ty, kteří běže-
li, to určitě byla velká psychická podpora.

(pokračování na str. 4)
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

(pokračování na str. 5)

Sbor dobrovolných hasičů Obecnice
(dokončení ze str. 3)

No a co nás čeká následující měsíc? Určitě asi naše největší
společenská akce Hasičská zábava, která se koná 22. 3.
Opět pro vás máme připravenou tombolu a doufám, že se bude

opět líbit. Více informací v pozvánce. Dále nás určitě budete
moci vidět při masopustním průvodu, kterého se nějaký ten
pátek v hojném počtu zúčastňujeme. Možná se uvidíme
i na nějakých „rychlých“ akcích.

Přeji vám krásné prožívání dalšího měsíce
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Zlatý nuget Bečánova

Kam letí ptáci?
 Ve středu 22. ledna 2014 v dopoledních hodinách přijeli

do naší školy dva zástupci občanského sdružení ORNITA -
chovatel ptáků Viktor Čahoj a přednášející Pavlína Ráslo-
vá. Přivezli s sebou záhadné bedýnky a klícky, z nichž se
později vyklubalo překvapení – zástupci ptačí říše. Pavlína
nám prezentovala prostřednictvím fotografií i videí zajíma-
vosti ze života osmi ptáků, představila migrační cesty ně-
kterých z nich. Jako prvního nám ukázali živého čápa čer-
ného - Evžena, kterému byly dva roky. Když byl malý,
naboural do sloupu vysokého napětí a poranil si křídlo.
Už nikdy nebude moct létat, a proto ho má pan Viktor ve
své péči. Také nám ukázali vlaštovku obecnou, kterou ne-
chali rodiče před zimou v České republice a uletěli do Afri-
ky. Mohli jsme si prohlédnout i živé křepelky a divokou hr-

dličku. Překvapilo nás video ze života kukaččích mlá�at,
nestačili jsme se divit, jak se malá kukačka zbavuje svých
nevlastních sourozenců. Také nás zaujalo, že rorýs vydrží
létat i půl roku bez „přistání“ na zemi, dokonce za letu
i spí. Některé hlasy ptáků uměl pan Viktor napodobit,
a tak jsme se poučili i v téhle oblasti. Program se nám moc
líbil a snažili jsme se zapamatovat si co nejvíce zajímavos-
tí. Samozřejmě jsme byli rádi, když jsme si při živých ukáz-
kách mohli pohladit některé ptačí druhy. Abychom si
všechno dobře zapamatovali, dostali jsme výukový leták se
základními informacemi o nejznámějších druzích tažných
ptáků a schématem jejich hlavních migračních cest.

P. Šlapák, P. Lanc, VIII. třída

Ve škole se opět zdravě vařilo
V úterý 20. ledna 2014 se v Masarykově základní škole

Obecnice od 8.00 až do 13.30 hod. vařilo. Akce se postupně
zúčastnili žáci všech tříd druhého stupně. Činnost probí-
hala pod odborným vedením lektorky Lucie Kolářové ze
Zdravé pětky. Dvouhodinové bloky začínaly tím, že jsme si
opakovali již známé skutečnosti o zdravé výživě a pitném
režimu, dozvídali jsme se nové informace a snažili jsme se
ukázat se v co nejlepším světle. Potom už se vařilo a ochut-
návalo. Pod bdělým dozorem lektorky jsme krájeli, strou-
hali, míchali a nakonec vznikl kýžený zdravý pokrm, kte-
rý vypadal opravdu jako předloha na obrázku receptu.
Protože všechny recepty, podle kterých jsme hody připra-
vovali, byly zdravé a nápadité (pracovali jsme s ovocem,
zeleninou, sýry, bylinkami), měli jsme potom na rautu co
ochutnávat. Zajímavé byly také názvy, které jsme pro své
jídlo vymysleli – Sladký polibek, Překvapení na talíři,
Okurka štěstí … Po celou dobu mezi sebou skupiny soutě-
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Ve škole se opět zdravě vařilo
(dokončení ze str. 4)

žily, a tak byl v závěru oceněn tým, který získal nejvíc
pětek, tedy bodů. Dárek ale dostali všichni, odnesli jsme si
do třídy Zdravý talíř (plakátek s doporučeními, co zařadit
do své stravy), několik receptů jako dobrou inspiraci pro
domácí vaření a hlavně dobrý pocit.

Celou akci jsme si velmi užili a naše poděkování patřilo
Lucii, Zdravé pětce i Nadačnímu fondu Albert.

A. Němcová, V. Wimerová, VI. třída

PŘÍCHOD BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
V pátek 17. ledna 2014 se konal zápis do první třídy Ma-

sarykovy základní školy Obecnice. Během odpoledne přišlo
21 kluků a holčiček. Děti se vypravily v doprovodu star-
ších žáků na prohlídku tříd prvního stupně, kde si mohly
vyzkoušet různé hudební nástroje, prolistovat si učebnice,
předvést, jak umějí přednášet, zpívat, tancovat, malovat.

Budoucí prvňáčci byli moc šikovní a vynalézaví, větši-
nou i stateční a zvládli vše s úsměvem. Za plnění různých
úkolů dostávali drobné dárečky a nakonec obdrželi pamět-
ní list. Doufáme, že se jim u nás líbilo a budou se do školy
těšit.

T. Pokorný, T. Kiliánová, VI. třída

Zaluštěte si s žáky VII. třídy
I. Přiřadíte dílo k jeho autorovi?

1. Božena Němcová a) Bílá nemoc
2. Jan Werich b) Babička
3. Karel Poláček c) Mikeš
4. Josef Lada d) Fimfárum
5. Karel Jaromír Erben e) Bylo nás pět
6. Karel Havlíček Borovský f) Kytice
7. Karel Čapek g) Král Lávra

II. Hádanka
Čtete pozorně Obecnický zpravodaj? Jestliže ano, jistě
poznáte místo, o kterém píše Martin ,,Párek“ Jarolímek
v čísle ze září 2013?
Obec se nachází v srdci Chodska. Leží zhruba 5 km
od Domažlic. První písemná zmínka o této vsi se objevuje
v privilegiu Jana Lucemburského z roku 1325. Zde se
10. září 1652 narodil pozdější vůdce chodského povstání.
V místě můžete navštívit statek s pamětní síní a nedaleko
vrch (585 m.n.m), ze kterého je pěkný výhled do kraje.
Otázky: Kterou obec cestovatel navštívil? Jak se jmenoval
vůdce Chodů? Pamatujete si název vrchu?

III. Křížovka
Tajenka :  český spisovatel Václav . . .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Známá postavička z knížky Zdeňka Milera
2. Učebnice obsahující ukázky z literatury a literár. pojmy
3. Místo pro půjčování knih
4. Soubor veškerých zaznamenaných jazykových projevů
5. Několik veršů
6. Příjmení autora Kytice
7. Dorozumívací prostředek

IV. Osmisměrka
Tajenka:  dramatik 19. století J. K. . . .

A K V A B E L A
K N I H A T U T
T I T U L E K L
I H A O O Y Y E
V O L Á N Í T T
R V I L E Y S I
A N T I K A M K
K A A Š M A S A

AKTIV, AKVABELA, ANTIKA, ANTONYMA, ATLETIKA, BALO-
NEK, KNIHA, KNIHOVNA, LUKY, MASA, MAST, VITALITA,
VOLÁNÍ, VRAK TITULEK, ŠKYT

Řešení:  I. 1. b), 2. d), 3. e), 4. c), 5. f), 6. g), 7. a)
II. Újezd; Jan Sladký, zvaný Kozina; Hrádek  /  III. Čtvrtek  /  IV. Tyl



6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Únor 2014

KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 

Koncem ledna jsme se konečně dočkali sněhu. Hned jsme
toho využili. Postavili jsme sněhuláky a zajezdili jsme si
na lopatách na školní zahradě.
Také jsme mysleli na zvířátka – kamarády v nouzi. Vyrazi-
li jsme na procházku do lesa, abychom donesli srnkám,
jelenům, zajícům a dalším zvířátkům jablka, mrkev a seno.
Zaslouží si také trošku vylepšit zimní jídelníček. Nezapo-
mněli jsme ani na kachny na místním rybníku. Děti jim
házely nakrájené tvrdé pečivo a pozorovaly, jak kachnám
chutná... RB

Prezentace o kaktusech
Dne 29. 1. 2014 proběhla ve spolkovém domě prezentace
o kaktusech. Prezentaci nám představil pan Vladimír Bára,
který se pěstování kaktusů věnuje 10 let. Dozvěděla jsem
se, že ani pěstování kaktusů není vůbec jednoduché
a je třeba se o ně dobře starat. Je třeba tomu věnovat
spoustu času. K vidění bylo hodně fotografií z výstav i do-
mácí sbírky. Přesto že byla menší účast, se prezentace
povedla a byla velmi zajímavá.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Každou středu se ve spolkovém domě pořádá setkávání se-
niorů. Senioři zde posedí, povídají s paní kronikářkou
o historii obce, nebo jsme také výráběli mašlovačky.
Na další setkání je po domluvě naplánována výroba
květin a ozdob z papíru. Správný název kusudama. Řekla
bych, že se u nás seniorům líbí a mám opravdu radost, že
se ve spolkovém domě alespoň, dle mého názoru, dobře
pobaví.

Knihovna  p ředstavu je  knihu
Corinne Hofmannová - Bílá Masajka
Cornne Hofmannová, spěš-
ná švýcarská podnikatelka,
se rozhodne strávit se svým
snoubencem dovolenou v
Keni. Hned po přistání na
letišti v Mombase jí toto
prostředí zcela učaruje. Při
přejezdu řeky na féře náhle
zahlédne urostlého masaj-
ského válečníka Lketingu
a fascinuje ji jeho krása
i chování. Je to láska na
první pohled a Corinne udě-
lá všechno pro to, aby se
s Lketingou znovu setkala.
Zpátky do Švýcarska odjíždí
s neochvějným přesvědče-
ním, že se do Afriky a k své-
mu milému Masajovi brzy vrátí. V krátké době rozprodá
veškerý majetek, opouští dosavadní způsob života v civili-
zované společnosti a zaslepeně se vrhá do neznáma. V keň-
ské buši hluboko ve vnitrozemí vede po boku negramotné-
ho masajského válečníka život plný strastí, ale přesto se
zpočátku cítí š�astná. Navzdory boji s byrokracií oslaví
s Lketingou v jeho domorodé vesničce svatbu a stane se
z ní bílá Masajka. Její radost je završena, když se jí narodí
dcerka Napirai. Avšak každodenní živoření v neuvěřitelně
primitivních podmínkách s sebou přináší neustálé problé-
my: smrtelně nebezpečné nemoci a infekce, hladovění,
materiální strádání i nepřekonatelné kulturní rozdíly
a předsudky. Corinne je žena do nepohody, statečně se sna-
ží všechno zvládat, dokonce se pouští znovu do obchodová-
ní, ale po vyčerpávajících čtyřech letech se ocitne na konci
svých fyzických i duševních sil a bez finančních prostřed-
ků. Její víra ve vlastní síly a velká láska k Lketingovi se
mění v rozčarování a sen o kouzelné Africe se nenápadně
rozplývá…..
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Program pro děti o jarních prázdninách
Celý týden o jarních prázdninách byl ve spolkovém domě
program pro děti. V pondělí byl uspořádaný turnaj ve hře
člověče nezlob se. Sešlo se osm dětí a vedlo se jim opravdu
dobře. Děti dostaly za své výkony diplomy a nějaké drobné
ceny.

Kurzy s Blankou
Ve spolkovém domě
se pořádají kurzy
s paní Blanku Sýko-
rovou. Kurzy se ko-
nají pondělky jednou
za čtrnáct dní, vždy
od 17. 00 hodin.
Příští kurz se koná
24. 2. 2014. Budeme
učit ubrouskovou
techniku. V minulých kurzech se vyrábělo z fimo hmoty
(šperky) a kusudama (výroba květin z papíru).
Kurzů se mohou zúčastnit i děti. Zde ukázka.

V pátek byly na programu ruční dílny a vyráběla se posta-
vička vodníka. Děti to moc bavilo a měly opravdu pěkné
výrobky.

V úterý bylo promítání pohádek. Dětem se promítání líbilo
natolik, že se jim ani po třech pohádkách nechtělo jít
domu.
Ve středu se konal turnaj v karetní hře prší. Přes menší
dohady skrze pravidla vše dopadlo v pořádku a děti si hru
užily.
Ve čtvrtek se měli číst a skládat pohádky. Bohužel byla
malá účast, a tak se hrálo opět „člobrdo“.

Řekla bych, že se tento týden povedl a jsem velice ráda,
že jsou děti, které se dokážou odtrhnout od počítačů ☺
a přijdou se pobavit někam jinam.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Zlatce Jiráskové
za loutky, které nám věnovala do spolkového domu.

Děkuji Šefflová

(pokračování na str. 8)
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KVÍZ na únor
1. Příchod Konstantina a Metoděje na naše území

se datuje do roku:
a) 853  /  b) 863  /  c) 873

2. Věstonická Venuše je vyrobena:
a) z kamene  /  b) ze dřeva  /  c) z hlíny

3. Svatého Václava zavraždil:
a) otec  /  b) bratr  /  c) matka

4. Slované přišli na naše území z:
a) Ukrajiny  /  b) Ma�arska  /  c) Bulharska

5. Karel IV. se poprvé ženil:
a) v 7 letech  /  b) v 15 letech  /  c) v 18 letech

6. Jan Hus byl upálen v roce:
a) 1420  /  b) 1421  /  c) 1415

7. Kolik pánů bylo popraveno po Bílé hoře:
a) 37  /  b) 25  /  c) 27

8. Národní divadlo bylo otevřeno v roce:
a) 1881  /  b) 1868  /  c) 1878

9. Karel IV. byl ženatý:
a) 1x  /  b) 3x  /  c) 4x

10. Povinnou školní docházku zavedl:
a) Karel IV.  /  b) Marie Terezie  /  c) J. A. Komenský

Správné odpovědi najdete na poslední straně zpravodaje. Evas

(dokončení ze str. 7)

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Děti ze zájmového kroužku vyráběly maňásky z ponožek.
Určitě to všichni znáte, že se vám doma tajemně ztrácejí
ponožky. A pokud vám zbývá než ta jeda co s ní. Hodí se
třeba na výrobu maňáska, který určitě potěší a zabaví
nejedno dítko. Zde je malá ukázka vyrobených maňásků.

I N Z E R C E

Miroslav UNGR • Pod Královkou 355, JINCE

VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ

KOMINICT VÍ
KO N TA KT:

tel. 607 520 320 • e-mail: kralovky@seznam.cz

AUTOSERVIS
Pavel Steiner, Obecnice 234 (6 km od Příbrami)

• provádíme práce
- klempířeské (veškerá plechařina i na rovacím rámu),
- mechanické (motory, čepy, ložiska, brzdy, tlumiče atd.)

• pravidelné prohlídky a výměny olejů
• montáže doplňků
• příprava a zajištění STK
• ochranný nástřik spodku karosérie
• zajištění lakýrnických prací
• odtažení vozidla
• kompletní servis při pojistné události (havárie atd.),

včetně vyřízení s pojiš�ovnou
• příznivé ceny

AUTODOPRAVA
• převoz materiálů, stěhování atd. do 3,5 t

Kontakt :  tel. 602 235 924, 728 272 867
teamstain@seznam.cz

VZPOMÍNKA

Dne 24. února 2014 tomu bude už 20 let,

co s námi není můj milovaný bratr Zdenda Čáp.

Tento smutný čas také vzpomínáme na maminku

Marii Čápovou a babičku Annu Hoškovou.

S úctou a láskou Katka s rodinou

Jubilea v únoru slavili a slaví
Marie Němčáková  65 let
Jiřina Havelková  90 let

Marie Ježková  65 let
Miroslava Valtová  65 let

Jaroslav Krejčí  60 let
Josef Zelenka  75 let
Radim Kolář  50 let

Jubilea v březnu budou slavit
Božena Vyšínová  70 let
Jaroslava Vorlová  70 let

Miloslava Řehulková  65 let
Miluše Roušalová  60 let

Blanka Krumphanzlová  70 let
Miroslava Vohradská  60 let

Růžena Roušalová  70 let
Magdalena Horáčková  55 let

Vladimír Neliba  75 let
Karel Sladký  65 let

Pavel Vohradský  65 let
Josef Polák  65 let

Petr Vinš  50 let
Jaroslav Vacek  50 let

Václav Oktábec  85 let
Milan Koudela  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Krása adršpašského skalního města

Bezesporu nejznámějším a nejnavštěvovanějším skalním
městem naší republiky jsou Prachovské skály, ležící v ma-
lebné oblasti Českého ráje. Zhruba 60 km vzdušnou čarou
odtud, severozápadním směrem, se rozkládá další známé
skalní město – Adršpašsko-teplické skály. Jedná se o roz-
sáhlý pískovcový labyrint, který do dvou částí dělí roman-
tická rokle Vlčího potoka. Je chráněn jako národní přírod-
ní rezervace o celkové rozloze 1.172 ha. Skály jsou výsled-
kem dlouhodobého procesu zvětrávání, trvajícího asi 40
milionů let, v němž hlavní roli hrály slunce, mráz, voda
a vítr. Výsledkem byly tisíce bizarních skalních věží a blo-
ků, vysokých až 100 metrů, souvislé skalní stěny, hluboké
soutěsky a rokle, skalní okna a brány, výklenky i podzem-
ní prostory udivujících rozměrů. Celá dlouhá staletí lidé
o skalních městech v okolí Adršpachu a Teplic nad Metují
mnoho nevěděli. Místní obyvatelé se tam odvážili jenom
tehdy, cítili-li se ve svých domovech ohroženi. Ve skalách
nacházeli útočiště a ochranu před nebezpečím v dobách
válek. Teprve kolem roku 1700 začali ze sousedního Slez-
ska cestovat do Adršpachu první průkopníci turistiky.
Roku 1824 vznikl v prostoru skal velký požár, který trval
několik týdnů a jemuž padl za obě� takřka všechen lesní
porost. Teprve tehdy se stala skalní bludiště prostupnější.
V prvních desetiletích 19. století zde začali majitelé panství
budovat první sí� turistických stezek. O vzniku skalního
města vypráví pověst, která říká: „Na místě obou skalních
měst stála prý za dávných a dávných dob dvě skutečná
města. V těch jako v celé zemi sídlili Čechové. Kdykoli se
chtěl nepřítel dostati do země, nemohl jinudy, než těmito
místy, poněvadž celá země byla obklopena neprostupnými
horami a lesy. A tak se několikrát stalo, že obyvatelé obou
měst pustili za odměnu nepřítele do bohaté země. Nepřítel
pak v zemi řádil a sužoval lid. Na takové jednání rozhně-
val se konečně jeden bůh našich předků a poručil, aby obě
města zkameněla. Sotva vyřkl svůj rozkaz, stalo se, jak si
přál: domy a kostely, lidé, zvířata i jiné věci – to vše v tom
okamžiku zkamenělo. Když pak staroslovanští bohové od-
cházeli z našich krajů, zapomněli na odčinění svého trestu
a tak zůstala obě města, jak jsou dosud – zkamenělá. Za-
rostla lesy a křovinami, na náměstích a ulicích rostou
stromky a tráva. Běda zradě.“

Dosud jsem zmiňoval obě skalní města, ale na prohlídku
se vydáme pouze do jednoho z nich – do adršpašského skal-
ního města. Ke vstupu do skal lze využít dvě vstupní po-
kladny – jedna je u informačního centra nedaleko železnič-
ní zastávky, ke druhé lze dojít z parkoviště kolem Hotelu
Skalní město a rybníku. Turistický okruh skalním měs-
tem je dlouhý asi 3,5 km, je veden po zelené turistické znač-
ce a na jeho absolvování je nutné si vyhradit tak 3 hodiny.
Prvním útvarem na značeném okruhu je Džbán, jehož uni-
kátní šestimetrové skalní okno tvoří vlastně „ucho“ džbá-
nu. Dále jsme prošli okolo skály s názvem Homole cukru,
po mostku jsme překročili tok řeky Metuje, která protéká
celým skalním městem, a pokračovali jsme ke Gotické
brance. Ta byla vystavěna v roce 1839 a sloužila jako pů-
vodní vstup do skal. Gotickou brankou jsme vstoupili na
Sloní náměstí, pokračovali jsme okolo Zubu, Čertova mos-
tu a Eliščiny věže až k Hromovému kameni. K tomuto zří-
cenému balvanu se váže příběh, který se údajně odehrál
v roce 1772. Toho roku navštívili Adršpašské skály dva
Angličané. Se zájmem si prohlédli skalní město a rozhodli
se – v té době se jednalo o odvážný čin – pozorovat přímo

ve skalách bouřku.
Osm dní čekali na tuto
živelnou pohromu.
Když nastala noc,
shlukly se nad skala-
mi mraky a Angličané
spěchali sami, bez prů-
vodce, do nitra divoči-
ny. Bouře se brzy roz-
poutala v opravdové
síle. Hromy burácely
soutěskami, déš� padal
v proudech a každým
okamžikem osvětlova-
ly temnotu blesky. Angličané hledali ochranu před deštěm
pod převislou skálou. Sotva se pod převis ukryli, udeřil
blesk v jejich těsné blízkosti. Z protějších srázů se uvolnil
ohromný skalní blok a zřítil se s rachotem před vystrašené
Angličany. Oba dobrodruzi zůstali jako zázrakem nezraně-
ni. Za ranního úsvitu, když se počasí vybouřilo, vrátili se
bledí a malátní zpět do hostince. Za všechny poklady světa,
jak tvrdili, by je nic nepřimělo prožít ještě další takovou

noc. Od Hromové-
ho kamene jsme
dále pokračovali
k Malému vodopá-
du, odkud jsme po
schodech vystou-
pali k Velkému vo-
dopádu, který padá
do skalních soutě-
sek z výšky šest-
nácti metrů. Zde je
možné využít tu-

ristické atrakce – svézt se na lo�ce po umělém Jezírku.
Od Jezírka jsme se pak vrátili zpět na křižovatku před Hro-
movým kamenem, odkud se lze vrátit zpět ke vstupu nebo
dále pokračovat tzv. Novou partií, která byla pro turisty
zpřístupněna v roce 1890. Pokud se tudy vydáte, počítejte
s tím, že budete muset zvládnout více jako 800 schodů.
V této části skal se nachází útvar Milenci, nejvyšší a nej-
známější skalní útvar v Adršpašských skalách, jehož výš-
ka je z údolní strany téměř 100 metrů. Nedaleko tohoto
útvaru se nachází symbolický hřbitov horolezců, kteří spo-
jili svůj život s místními skalami. Odtud jsme dále vystou-
pali na Vyhlídku Velké panorama, odkud jsou opět vidět
Milenci a začátek Řeřichové rokle. Stezka dále pokračuje
pod Cukrovarskou věží k Vyhlídce na Starostu. Zde se na-
bízí jeden z nejvelkolepějších pohledů na útvar Starostové,
Starosty a mohutný masiv Štěpánské koruny. Z vyhlídky
jsme prudce sestoupili až k Myší díře, která je prý v nejuž-
ším místě široká jenom 50 cm. Kolegyně s tím problém ne-
měly, já jsem si odřel… ramena. ☺ Za Myší dírou nás pak
už čekala jenom Ozvěna, kde se prý pro potěšení turistů
hrálo na lesní rohy a střílelo z moždíře. Od Ozvěny nás pak
cesta dovedla až na křižovatku u Homole cukru, kde se
okruh skalami uzavírá. Doporučuji nevynechat procházku
okolo zatopeného lomu v bývalé pískovně, vede tudy zna-
čená cesta a jsou odtud opravdu nádherné výhledy jak
na jezero, tak i na přilehlé skály.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej

PLAY-OFF – ČTVRTFINÁLE
HC DŮL KLADNO – TJ SLAVOJ OBECNICE
1. zápas: 2. 2. 2014
TJ SLAVOJ OBECNICE – HC DŮL KLADNO 2:4

2. zápas: 8. 2. 2014
OBECNICE – KLADNO 7:4 (2:0, 1:2, 4:2)
Branky a nahrávky Obecnice: Kubista Josef (Střeska Ja-
roslav), Kozelka Pavel (Větrovský), Větrovský (Kubják),
Stoklasa (Kozelka Pavel, Filkorn), Veselý (Střeska Jaro-
slav), Kozelka Pavel (Střeska Jaroslav, Filkorn), Stoklasa.
Rozhodčí: Kálal st. – Bernard – Kálal ml.
Vyloučení: 7:7. Diváci: 105. Průběh utkání: 2:0, 1:2, 4:2.
Sestava Obecnice: Kříva, Brůček – Kubják, Střeska Jaro-
slav, Hochmann, Kozelka Martin  – Kubista Josef, Kozelka
Pavel, Větrovský - Kozohorský, Veselý, Moser – Stoklasa,
Filkorn.

Semifinále play-off
Obecnice nezvládla vstup do semifinále play-off a v prvním
utkání série s Černošicemi prohráli propastným rozdílem
2:6. O osudu utkání rozhodla druhá třetina, v níž Černo-
šičtí stihli vstřelit 4 branky a Obecničtí se již poté nezmoh-
li na odpově�.

SF1, sobota 15. 2. 2014
OBECNICE – ČERNOŠICE 2:6
Branky a nahrávky Obecnice: Kozelka Martin (Kozelka
Pavel, Střeska Jaroslav), Procházka (Veselý)
Rozhodčí: Hornáček – Kálal. Vyloučení: 6:14. Diváci: 100.
Průběh utkání: 2:2, 0:4, 0:0.
Sestava Obecnice: Křiva, Brůček - Kubják, Střeska Jaro-
slav, Hochmann, Střeska Tomáš  – Kozelka Pavel, Kozelka
Martin, Větrovský – Kozohorský, Veselý, Procházka –
Kubista Josef, Stoklasa, Filkorn.

P ř í š t í  z á p a s :  2. kolo

Neděle  23. 2. 2014 v 16.30 hodin
Hala v Černošicích

SK ČERNOŠICE – TJ SLAVOJ OBECNICE
                      Z internetových stránek

upravil bs red.

GALERIE Františka Drtikola
Příbram
Zámeček-Ernestinum
Výstava fotografií vítěze fotografické soutěže
GFD 2013.
JIŘÍ JIROUŠEK NEBESKÉ /fotografie
31. 1. 2014 – 2. 3. 2014

KONCERT V GALERII - ALEXANDER
SHONERT – Tančící housle
klavírní doprovod Natalia Shonert
Houslový virtuóz Alexander Shonert,
laureát prestižních mezinárodních ocenění,
je absolventem Novosibiřské státní hudební
akademie M. I. Glinky
7. března 2014 v 19 hodin
Vstupné 160 Kč.

Předprodej vstupenek v Divadle A. Dvořáka, v infocentru
v Zámečku – Ernestinu a v Knihovně Jana Drdy.
E-vstupenka na divadlopribram.eu
Další informace: www.shonert.com
Kontakt GFD:
Hana Ročňáková, tel. 318 632 628, 603 518 015

Neblahé výročí 700 let . . .
Templářský řád vznikl
ve 12.století během oz-
brojených poutí tzv.
„křížových výprav“,
aby chránil poutníky do
Svaté země. Chudí rytíři
Krista a Šalamounova
chrámu byli velmi zbož-
ní  a jako symbol čistoty
nosili bílé pláště s červe-
ným křížem. Původně
velmi chudý řád brzy
shromáždil obrovský
majetek  a postupně se
znelíbil francouzskému
králi Filipu IV. Sličnému  a papeži Klementu V. V roce
1307 byli templáři zatčeni, uvězněni, mučeni, upalová-
ni, obviněni z kacířství a v roce 1312 byl řád templářů
zrušen. Vše bylo završeno 18. března 1314, kdy byl po-
slední velmistr templářského řádu  Jacques de Molay
upálen. To je letos právě 700 let.

ET

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ
v elektronické podobě

najdete na webových stránkách
www.bohoussvoboda.borec.cz

(v písemnictví)
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 LÉKAŘ A VY
Dostala se mi do ruky kniha, která se zabývá

komunikací mezi rodiči a děmi. Některé myšlen-
ky mi přišly natolik zajímavé, že bych se ráda s vámi o ně
podělila.

„Mluvíme, mluvíme, sdělujeme dětem své požadavky, ale
ono to nefunguje. Děti dělají to, co od nich chceme, neo-
chotně nebo se tomu snaží za každou cenu vyhnout. Ale
podívejme se na způsoby, jak své požadavky sdělujeme. Jak
často jsme si v dětství říkali, že tyhle nepříjemné věty svým
dětem říkat nebudeme, ale najednou slyšíme ze svých úst
stejný tón, stejná slova, ta , co jsme jako děti tak nesnáše-
li. Pamatujeme si, že to na nás neúčinkovalo, nebude
to účinkovat ani na naše děti, a přece to řekneme.“

„Myslet si, že když dětem řekneme, co nemají dělat,
budou vědět , co dělat mají, je jedním z výchovných mýtů“.

„Přijatelným způsobem sdělování požadavků je smyslu-
plnost, vědět proč to mám udělat“.

„Vyhrožování - dítě brzy zjistí, že dospělí mají většinou
jen pramalou chu� své hrozby plnit. Nejde o to hrozby
plnit, ale přestat vyhrožovat“.

„Křik je většinou projevem hněvu, zlosti, ale také bezmo-
ci. Když se někdo chová nevhodně, často je to i proto, že se
sám cítí mizerně. Nejvíc si zaslouží úsměv ten, kdo už
nemá sílu žádný rozdat“.

„Když jsme v silných emocích, jde logika stranou.“
„Nemáme moc změnit druhého člověka. Jediná osoba,

kterou můžeme změnit, jsme my sami.“
 „Tresty nás učí, že mít moc je důležitější nežli chovat se

správně. Trestem můžeme někoho přimět, aby dělal,
co chceme, nebo nedělal, co nechceme. Způsob, kterým
toho dosáhneme, je však založen na strachu, ne na pocho-
pení smyslu našeho jednání.“

„I nedokonalá náprava má větší výchovný účinek než
trest.“

„Dozvídat se nové věci ( učit se ) je naší biologicky hlu-
boce zakořeněnou potřebou. Učení nepotřebuje odměny
ani tresty ( známky ), potřebuje bezpečné prostředí, smys-
luplnost, přiměřený čas, zapojení více smyslů než sluch
a zrak a využití emocí. Nejintenzivnější učení v našem ži-
votě pobíhá v předškolním věku.“

„Potřeba někam patřit, je významnou složkou lidské mo-
tivace. Potřebujeme být milováni bezvýhradnou láskou.
Láska je cit, který se neuděluje za odměnu. Důsledky neu-
spokojené potřeby lásky shrnuje báseň Hjalmara Soder-
berga: Chceme být milováni. Neuspějeme-li, chceme být ob-
divováni. Neuspějeme-li, chceme být obáváni. Neuspějeme-
li, chceme být nenáviděni a opovrženi. Chceme probudit
v druhých nějaké emoce. Duše se třese před prázdnotou
a po kontaku touží za každou cenu.“

„Kromě lásky potřebují děti pocit uznání, zvláště od do-
spělých, kteří jsou pro ně důležití.“

„Pro to jak se chováme sami k sobě, k druhým lidem, ale
i k přírodě a k věcem, má klíčový význam to, jak si vážíme
sami sebe. Dítě s dobrou sebeúctou dovede obhájit svá prá-
va, ale je také schopné ctít práva druhých. Umí navazovat
přátelské vztahy a spolupracovat. Nemá potřebu bojovat
s dospělými o moc, protože vidí, že může mít vliv na to,
co se ho týká.“

„Výchova k poslušnosti je rizikem pro demokracii.
Poslušné dítě může být zbožným přáním řady rodičů. Pak
může přijít okamžik, kdy se dítě chytne party a přijde kla-
sická věta – vždy� on byl takový poslušný.... Vlastně se nic
nezměnilo, je stále poslušný, jenže te� už poslouchá něko-
ho jiného. Poslušný člověk se neumí rozhodovat, není
zvyklý samostatně přemýšlet, je manipulovatelný a zneu-
žitelný. Opakem poslušnosti ale není neposlušnost, je to
zodpovědnost.“
Hodně  s í ly  do  výchovy  vaš i ch  dět í  přeje Drsvo

X. PYŽAMOVÝ
BÁL
sobota 22. 2. 2014
ve 20 hod.
ve Staročeské hospodě
v Obecnici

Vstup 80 Kč

NOČNÍ ÚBORY A MASKY VÍTÁNY!

Srdečně Vás zve OU Obecnice
a Divadelní soubor Skalka.

Hraje skupina

PANTY
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„ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA”
34. ročník
Nejmladší účastník: narodil se v roce 2012, z posádky Žužu
Nejstarší účastník: paní Urbanová z posádky Posvátné sůvy
Bloudivci (nebo-li poslední posádka v časovém limitu):
Záchranná stanice El-Giza (Štětková, Chabada, Chabado-
vá): 2 hod. 29 min. 21 s.
Exoti (masky)
1. místo Asterix a Obelix

(Matějková, Lockerová, Oktábcová)
2. místo Beach boys (Meloun, Halaburda, Holec)
3. místo Vodnice z rezervace

(Kindlová, Kindlová, Uzlová)
4. místo Slepice (Kvokýni)
5. místo Nightwork Mája a hovniválové

(Mičan, Mičanová, Mičanová)
Chrti děti
1. místo Urbančata (Urban, Urbanová, Urbanová)
2. místo Brdíci (Kudelňák,  Kudelňák, Hrabák)
3. místo Nightwork Mája

(Mičan, Mičanová,  Mičanová)
Chrti ženy
1. místo Čertice

Sopková,  Šálková, Matysová / 1 hod. 11 min. 54 s.
2. místo Vodnice z rezervace

Kindlová,  Kindlová, Uzlová / 1 hod. 19 min. 56 s.
3. místo Podbrdské čarodějnice

Bolinová,  Počtová, Srbková / 1 hod. 29 min. 11 s.
Chrti – vítězové ZNB
1. místo Brdské děvky

Švarc, Barášek, Dík / 44 min. 13 s.
2. místo Čermák racing team

Čermák, Čermák, Březina / 45 min. 20 s.
3. místo Chci Wohnout

Matys, Matys, Vohnout / 47 min. 33 s.
4. místo Zlej sen

Mařík,  Morav, Jindřich / 50 min. 58 s.
5. místo Trio ŠŠN

Šedivý, Šedivý, Němec / 52 min. 56 s.
Převzato z internetu str. ZNB red


