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V březnovém ránu při vstávání otevírám opatrně oko
a přes žaluzie se prodírá sluneční paprsek. Pootevřeným oknem je slyšet hlasitý ryk. Není to ani sekačka
ani cirkulárka, takhle umí halekat po ránu jen hejno
hašteřících se ptáků. Opatrně jsem koukl mezi žaluziemi. No jo, zapomněli jsme uklidit krmítko, zvonkové,
sýkorky a jiní opeřenci se pasují u zbytků krmení.
Otevřel jsem okno a celé hejno se ztratilo v dálce. Ale
přeci jen slyším odněkud podivné tlučení. Přes stromy
jsem zahlédl mladého stavitele, jak s ním cvičí po staveništi takzvaná žába, stroj na pěchování, například hlíny. Tak už mu to začalo, stavební sezóna se rozjíždí.
Hned jsem si vzpomněl na svoje začátky v Obecnici.
Na tu hroznou jámu plnou vody, na kamení, které jsem
měl mockrát v ruce a jak jsem za něj byl i vděčný. Vždy
tenhle levný stavební materiál jsem vlastně sehnal
v hospodě. Fakt. Zkušené dívky z jézédé měly za úkol
sbírat po polích kamení a právě v hospodě jsem se
s nimi spřátelil a poté domluvil, že kamení budou skládat u naší parcely. Ani si nepamatuji, jestli jsem se jim
tenkrát nějak odvděčil. Stejně mě kdosi kdysi pomlouval, že jsem stavěl jenom v hospodě. Občas jsem se zasekl, ale řekněme po pravdě, barák se sám nepostavil, že?
To bylo příhod, však jsem ze zážitků čerpal i pro svoji
tvorbu. Třeba něžný vjerš o míchačce: Otevírá hladovou hubu malý Otesánek. Tu máš papej písek, vápna pět
fanek, taky trochu cementu. Ani nemáš zdání, jak se těž-

ce shání. Zapij trochu vodou, asi půl kyblíku a pořádně
to rozmělni, můj malej diblíku. Te to plivni do kolečka,
jemně a to necáká.. Slyšíš strejdu zedníka? Maltu, maltu, huláká. Jo, to byly časy. Ale novodobí stavebníci asi
nepochopí, o čem to vjeršuji. Dokonce existuje jedna
moje píseň přímo stavebnická. Tak snad pro povzbuzení
mladých stavebníků kousek: Chlap má mít syna, zasadit
strom, vystavět barák velký jak hrom. Synek a stromy
to těžké není, horší je sehnat jedno povolení. Kdyby jen
jedno, třeba jich tisíce, projel jsem gumy, prošlapal střevíce.
A refrén byl opravdu stavební: Lopaty, kolečka, krumpáče,
závaží, pravítka, fartáče, sekery, pilky, kladiva, Jednoty,
banky, Staviva. Dodáky, směnky a faktury, boule, šrámy
a fraktury, soboty, neděle, svátky, odměny, všimné, úplatky.
Beton, malta,štuk,býval jsem zdravý kluk. Druhou vynechám a třetí je skutečně optimistická: Kdopak to skučí,
kdopak to heká, co se to kolem plíží za člověka. Tři prsty
nemá, ohnutá záda, trošičku kulhá, tik neovládá...
Zkřivená ústa, montérky nosí, zděšeně kouká drmolí
cosi... Tak to je takové jarní povzbuzení pro mladé stavitele. Vy staří budovatelé můžete vzpomínat na mladé časy
a můžete opravovat, co padá. Včera jsem zaslechl vtip,
jak řemeslník povídá: Tak pane domácí, máte to hotové.
No to moc děkuji, a kdy to přijdete opravit? Přátelé, stavte opatrně, přichází jaro, sluníčko, meze. Což je velmi nebezpečné a někdy se to nedá ani opravit.
bs

Trochu historie k letošnímu 620. VÝROČÍ OBECNICE
Jak je to s názvem obce
Dle jednoho z pramenů jméno obce vzniklo podle toho,
že byla postavena na obecních pastvinách a pozemcích.
Tedy pastviny obecní a přípona -ice, Obecnice (dříve byla
ve starých dobách v zápisech a na mapách uváděna jako
Obycinie). V okresním archívu v Příbrami nalezneme
v pozůstalosti Václava Bezděka, někdejšího známého pracovníka okresního archivu, několik údajů k obci Obecnice. Dle tohoto pramenu původ a význam jména Obecnice
Dr. Antonín Profous v díle Místní jména v Čechách III,
243, Praha 1960 podává tak, že jméno Obecnice vzniklo
příponou -ice z přídavného jména obecní. tj. hostinec nebo
ves, vzniklá na obecních pozemcích, pastvinách apod.
Autor se přitom odvolává na starší výklad tohoto jména,
uveřejněný v časopise Naše řeč roč. IV. z roku 1920, kde

na straně 218 autor kryjící se šifrou F.Č. píše: „Toto jméno
vsi v příbramském okrese znamená asi hospodu, z větší
pravděpodobností bychom to mohli říci , kdybychom věděli, bývala-li tam za starodávna hospoda tak důležitá, že
mohla dáti jméno obci , nebo nevyrostla-li obec vůbec při
hospodě. Obecnice znamenávalo něco obecného, určeného
pro všechny lidi nebo pro obyvatele obce. Ve staré době znamenalo to slovo (také hostinnice, hostinice) nejčastěji hospodu, přístupnou všem pocestným k občerstvení a zvláště
k noclehu a ku pobytu vůbec. Významem se liší od slova
hospoda tím, že hospodou mohli býti lidé i v domě neveřejném , u příbuzných , u přátel a pod. Výklad se zdá býti přijatelný, ježto lze předpokládati, že při vstupu resp. výstupu
dlouhé a namáhavé cesty starými brdskými hvozdy, provázené nejrůznějšími svízelemi , bylo ve své době zde při tvrzi
(pokračování na str. 2)
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Jak je to s názvem obce
(dokončení ze str. 5)

nějaké zařízení, kde cestující i potah nalézali útulek, odpočinek a nasycení. I když ve spisech a starých aktech nikde
není sebemenšího náznaku čehosi podobného.“
Ve staré farní kronice se zachovala tato tradovaná pověst: „Jak dle starodávné pověsti se až dotud doslýchá,
obdržel jistý rytíř, zasloužilý vojín, právo v zdejší bývalé
lesnaté a močálovité krajině se usaditi, ji vzdělávati a mezi
posluhy rozděliti. Tento rytíř měl prý hrad svůj uprostřed
nynější vesnice nad rybníkem, kde nyní domek vystaven
jest koláře příjmením Kopáčka a vedle domek horníka
Zelenky. Sluhové jeho usadili se nablízku svého pána,
vystavěli sobě chalupy, vzdělali a opravili obecní půdu
na pole a luka a odtud prý to jméno Obecnice“.
A ještě více vám hlavu zamotá Zdenek Tesařík v brožuře
k 600 letům obce uvádí humornou verzi místních občanů,
kteří vyprávějí, že název vznikl z toho, že při každém jednání na dotaz rychtáře, co obec obdrží, bylo odpovězeno
vždy stejně: „Obec?! Nic!“.
Další literárně zpracovaná verze se objevila ve scéně
Bohoušova dívadla na benefičním koncertu Ginevry. V takzvané Podbrdské baladě měl místní zeman vymyslet název
obce, protože však ani za pomoci kouzelného lektvaru
místní kořenářky Travičky Zelené se mu to nepovedlo, přišel s návrhem obecní bača Jarin, že by se obec mohla jmenovat podle bečení místních ovcí - Bečánov. I naštval se
brdský patron Fabián a pravil hromovým hlasem z výše
brdských hor: „Tak už toho mám dost, to by tak scházelo,
aby se vesnice u mě na Brdech jmenovala Bečánov. Když
neumíte vymyslet nic, bude se vaše obec jmenovat ten
Vobecnic. … No, to by asi ženský řvaly a kdo to má poslouchat… tak raději ta Vobecnice. Poté už jen všichni jásali
a souhlasili. Proto když chtějí z jiných vesnic naštvat místní obyvatele, pokřikují na ně, že jsou Bečáni. Tohle je ovšem
moje fiktivní humorná verze vzniku názvu naší obce. bs

Výpis obecní kroniky kniha I
str. 11-12 – zápis kronikáře Methoděje
Záborce z roku 1927-1935
Obecnice se skládá ze dvou hlavních částí z Obecnice
a Borku (rozhraní tvoří potok Litavka (dnes Obecnický
potok) Části Obecnice - Ves, Vršek, (stávala kdysi tvrz),
Sušárna, Kout, U Pece, V Brankách. Části Borku - Na Německých, Brůdek, Nové Chalupy, Hradčany a Pod Třemošnou. Osady do katastru obce patří i malá osada Žernová
u Lázu skládající se ze šesti popisných čísel a následující
samoty Sklenná Hu, Lázský rybník, pila Státního horního závodu v Žernové, Pilský rybník, Octárna, hájovny
Na Kloboučku, Baština a další. Obec má 270 čísel popisných i se samotami a Žernovou.
Stavení jsou většinou budovy přízemní, kryté šindelem,
došky a taškami a nejnovější eternitem. Stavení čp. 40 celé
dřevěné a došky kryté, zdá se, že je dnes nejstarším stavením v obci. Jest na zboření, takže bydlení v něm bylo úředně zakázáno. Přesto v něm bydlí rodina Františka Balabána, která tuto zbořeninu koupila od Terezie Edelsteinové,
obchodnice v Obecnici.
Nejvýznačnější budovy v obci jsou kostel, fara, škola
(stará) poštovní úřad (č.p. 160) a v poslední době nově postavená moderní škola, která nese název Masarykova
obecná škola postavená v roce 1933-34.
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Nad obcí při silnici k Příbrami stojí žulový sloup s litinovou sochou P. Marie, který byl postaven asi v roce 1763
nebo1768 po ukončení sedmileté války. podle zachovaných
slov na podstavci EX VOTO a zachovaného letopočtu 1763
(768), možno souditi, že sloup tento na konci sedmileté
války postavený byl jakožto obětní předmět slibu za řádění
moru v této válce obecnickými občany. Písemných dokladů
pro toto tvrzení v obci není, zpráva tato udržuje se mezi
lidmi pouze tradicí. Blíže nové školy u okresní silnice proti
faře postaven roku 1933-34 pomník padlým rodákům ve
světové válce. Jména padlých vryta jsou do žulového podstavce - celkem 58 jmen padlých. V hlavním kameni uložena jest pls z bojiš a to z Dobrudze, z Dass Alta a Zborova. Pomník postavil nákladem 20.000,- za přispění našeho
občanstva „Akční výbor pro postavení pomníku padlým
vojínům v Obecnici založený r. 1922, jehož předsedou byl
Methoděj Záborec, řídící učitel v Obecnici. Pomník byl
odhalen a obci v opatrování předán dne 15. července 1934,
od této doby slavena obecnická pou.

Kostel sv. Šimona a Judy a církev v obci
Hlavní památkou obce je kostel sv. Šimona a Judy. Ve vsi
však stála až do roku 1806 kamenná čtverhraná kaple
s jedním oltářem, do které se vešlo asi dvanáct lidí a před
kaplí byla zvonice se stříškou. Roku 1807 postavili v Obecnici nynější kostel, ale jen s dřevěnou věží a bez postranních lodí. V roce 1825 byla postavena nynější zděná věž
a v roce 1854 postranní kaple. Do roku 1842 náleželo obyvatelstvo k příbramské farnosti a mše se konaly jen o svátcích vánočních, velikonočních a svatodušních a prováděli
je příbramští kaplani. Domácí duchovní správa začíná až
r. 1842, kdy přišel do Obecnice František Vogl, jako lokalista a místní kaplan. Před tím byl kaplanem ve Svatém
Janě pod skalou. Z lokalie se stala v roce 1856 fara a František Vogl se stal prvofarářem. Založil v místě chudinský
ústav, který přešel v roce 1874 do obecní správy. Zajímavostí ze zápisů je zpráva , že zde konal v roce 1854 a 1875
vizitaci kardinál Bedřich kníže Schwanrnzenberg. K farářovi Františku Voglovi bych se chtěl v budoucnu vrátit
v samostatném článku, jelikož si myslím, že svým významem a i životem prožitým v obci si to zaslouží. Farář Vogl
zemřel v roce 1866 a je pochován na místním hřbitově.
Jeho nástupcem se stal Antonín Čížek administrátor z Petrovic na Sedlčansku. Za faráře Čížka žádala obec Oseč
o přifaření do Obecnice, ale dle zápisů k tomu pro odpor tří
osečských občanů nedošlo. Po faráři Čížkovi zde působili
farář Vojtěch Straka, před tím kaplan příbramský, administrátor Vojtěch Lhotský, farář Karel Gross. Za něj bylo
významně oslaveno padesátiletí farnosti a na novou i starou faru zasazeny pamětní desky. Řídící učitel Soukup
složil k tomuto jubileu píseň o deseti slokách. Z doby faráře
Grossa jsou i nynější varhany. Po něm přišel farář František Bečvář, za něj byl připraven rozpočet na nový kostel
za 120 000 Kč, ale žádost skončila kdesi ve Vídni . Dále zde
působil v roce 1910-14 Ignác Slovák, 1914-25 farář Antonín Jirát, farář Robert Brousil, dříve kaplan v Brandýse,
administrátor Václav Šílený, dříve farář v Istrii v Itálii
a po jeho smrti nebyla fara trvale obsazena. Dojížděl sem
příbramský kaplan Bedřich Dorner. To zde vizitoval v roce
1936 arcibiskup Karel Kašpar. V roce 1942 oslavila farnost
sto let trvání.
Pokračování příště
Z různých podkladů sestavil bs
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny
zpravodaje,

čtenáře

Obecnického

měsíc se opět ztratil jako pára nad hrncem, a tak se
můžete dozvědět, co nového se u vašich hasičů událo.
Tento měsíc byl celkem klidný, a tak jste nás mohli vidět až na masopustním průvodu, který se konal 1. března. Kdo nás nepoznal, tak jsme to byli právě my, kdo
měl Karkulku, na kterou útočili hnedka čtyři vlci. A to
ještě vlci měli „malinu“ v podobě sametově bílé ovečky.
A řekl bych, že sranda byla, jak přes den, tak i večer,
kdy jsme se opět postarali o nádherné překvapení. No
jaké bylo, vědí jen ti, co v hospodě až do večera vydrželi.
Snad se příští rok budeme zase veselit, tak jako letos.

Ti kdo za poslední dva týdny viděli některé naše vozidlo, si určitě všimli, že na nich je něco nového. Pokud
čtete zpravodaj pravidelně, tak vám určitě neuniklo, že
obec má nový znak, a tak te už tyto znaky najdete i na
obou našich vozidlech.
Mnozí z vás by se mohli ptát, kam naše Tatra ve dnech
11. a 12. března jela. Byli jsme požádáni, zda bychom neudělali pár ukázek v Příbrami DDM. A tak kluci ochotně přijali a tyto dva dni byli připraveni na různé otázky.
A jelikož děti byly hodné, tak si i zastříkaly pomocí vysokotlaku.
V době, kdy čtete tento článek, už máme za sebou zvaní na zábavu, které proběhlo 16. března. Doufám tedy,
že jsme pozvali všechny, a pokud ne, tak jsme vás asi
doma nezastihli. A tak přijměte pozvání alespoň pomocí
těchto pár řádků.
Mnozí z vás, kteří chodí kolem naší hasičárny, si všimli, že s dětmi jsme už venku. Ono když je tak hezké počasí, tak je celkem škoda, abychom byli zalezlí. Trošku
mě ale mrzí přístup některých dětí, že moc nechodí.
Já doufám, že se to zlepší. A tak pokud by chtěl někdo
ještě své dítě přihlásit, nech napíše na e-mail. adresu:
dablici.obecnice@gmail.com. Jak už jsem
i několikrát psal, pokud bychom složili starší děti (druhý
stupeň ZŠ), tak bychom s nimi také mohli začít trénovat.
Rodiče zájemců se mohou ozvat také na daný e-mail.
Přeji všem krásně prosluněné dny, a za měsíc opět
s nějakou tou informací.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
VÝLET DO PRAHY
Ve středu 12. 2. 2014 jeli žáci 1.- 3. třídy na výlet do Prahy. Program výletu byl pestrý. Všichni se moc těšili. Autobus nás zavezl k divadlu Gong. Na programu byla pohádka O kocourovi Mikešovi. Mikeš se vrátil z cirkusu. Přinesl svým přátelům dárky. Kačenka Boženka, pejsek Sultán, kocourek Nácíček a prasátko Pašík se radovali. Pohádka se všem líbila. Potom jsme jeli do Náprstkova muzea. Prohlédli jsme si zámořské objevy asijských, afrických
a amerických kultur. Plni zážitků jsme se vraceli domů.
Výlet se nám vydařil.
Dominik Skierski (3. třída)
Dalším zážitkem pro mne byla zpáteční cesta. Cestu nám
zkomplikovaly dvě dopravní nehody, okolo kterých jsme
projížděli autobusem. Nakonec jsme se do školy ve zdraví
vrátili.
Tomáš Prokeš (3. třída)
Představení se mi moc líbilo. Hlavně postava kocoura
Mikeše. Byl to černý kocourek, na hlavě nosil červenou
čepičku. Měl hodně kamarádů. Za pěkné představení jsme
herce odměnili dlouhým potleskem.
Anna Bergerová (3. třída)
V Náprstkově muzeu jsme si povídali o zámořských
plavbách. Také nám zavázali oči a my jsme hmatem poznávali různé plodiny a určovali, ze které zámořské země byly
do Evropy dovezeny.
Helena Blažková (3. třída)

Návštěva Olympijského parku SOČI – LETNÁ
2014
V úterý 18. 2. 2014 využili zájemci o sport z druhého
stupně Masarykovy základní školy Obecnice příležitost
a zúčastnili se zajímavé akce. Navštívili Olympijský park
Soči – Letná 2014. Tento park vybudoval Český olympijský výbor pro veřejnost na podporu 22. zimních olympijských her v Soči.
(pokračování na str. 4)
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Návštěva Olympijského parku SOČI – LETNÁ
2014
(dokončení ze str. 3)

A jak se nám v Praze na Letné líbilo? Na místě jsme si
mohli vyzkoušet mnoho olympijských disciplín. Například
biatlon, curling, hokej nebo střelbu pukem na bránu. Vezli
jsme s sebou brusle, a tak jsme se projeli po ledových chodníčcích, kterými byl celý park přímo propleten.
V parku byla umístěna velkoplošná obrazovka, na které
jsme mohli sledovat přímé přenosy olympijských závodů.
V době naší návštěvy probíhal právě závod v biatlonu,
a tak jsme s napětím sledovali české závodníky, radovali
jsme se z úspěchu Ondřeje Moravce a vychutnávali jsme si
nezapomenutelnou atmosféru.
V areálu se nacházelo i několik obchodů, ve kterých jsme
si mohli zakoupit různé předměty s olympijskou tematikou, např. oblečení, které nosí členové české výpravy, puky
apod. Kdo se rád fotí, mohl využít příležitosti a pořídit si
fotografii s Yettim nebo s maskoty olympijského parku,
členy populárního Čtyřlístku.

Masopust ve škole

Zapojení žáků do výtvarné soutěže Lidice
2014
Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže Lidice
2014. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice byla
založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí
z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty,
a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Rok 2014 byl stanoven Organizací spojených národů
Mezinárodním rokem rodinného zemědělství a Česká komise pro UNESCO doporučila zasvětit 42. ročník výstavy
tématu: Rodinné zemědělství aneb Naše zahrádka
a pole. Ve škole proběhlo nejprve školní kolo pod vedením
Mgr. Hany Husákové. Bylo vybráno celkem 35 prací, které
budou naši školu na této soutěži reprezentovat.
Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová

V parku na Letné nechyběla ani maketa olympijského
ohně a dotvářela tu pravou olympijskou náladu. My jsme
si odváželi zážitek, jako bychom navštívili skutečnou olympiádu.
David Černý, Josef Legát (7. třída)

Masopust ve škole
Dne 4. března 2014 jsme si ve škole připomněli jednu
z dalších tradic končícího zimního období – Masopust.
Žáci I., II. a III. třídy pracovali během dopoledne ve svých
kmenových třídách, vyráběli masopustní masky, řešili
slovní úlohy s danou tematikou, popisovali masku. Prvňáčci si zahráli pohádku O Koblížkovi, řešili křížovky a
kvízy. O velké přestávce mohly děti ochutnat tradiční masopustní pečivo z místní pekárny – koblihy, které všem
moc chutnaly ☺. Vyvrcholením dne se stal společný rej masek v tělocvičně. Mohli jsme obdivovat tradiční masku
medvěda, báby a kuchaře. Více dětí volilo masku moderní,
např. princeznu, indiána, neandrtálce, čerta, Ninju,
Vochomůrku, Hermionu, Boba a Bobka a další. Nejvíce
děti zaujaly taneční soutěživé hry. Dle ústního hodnocení
byli všichni zúčastnění spokojeni, domů odcházeli
s úsměvem a s novými zážitky. Netradiční projektové vyučování splnilo svůj účel ☺.
Mgr. Eva Bízová, Mgr. Jana Pokorná

Luštění a hádanky

připravili žáci VII. a VIII. třídy

I. Najdete ukryté názvy zvířat?
1.
2.
3.
4.
5.

Petr byl velice rychle v cíli.
Instalatér opravil odtokové roury bazénu.
Lisovat pomocí stroje není těžké.
Kdo přinesl onu podivnou věc?
Viděl jsi v muzeu ty groše?
(pokračování na str. 5)
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V. Křížovka

(dokončení ze str. 4)

II. Spojíte správně vynálezce
s jeho vynálezem?
Žárovka . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . .
Knihtisk . . . . . . . . . . . . . .
Lokomotiva . . . . . . . . .
Lodní šroub . . . . . . . . .
Gramofon . . . . . . . . . . . .

A)
B)
C)
D)
E)
F)

1.

Johannes Gutenberg
Emile Berliner
Alexander Graham Bell
Thomas Alva Edison
Richard Trevithick
Josef Ressel

2.
3.
4.

III. Osmisměrka
Tajenka: Autorkou knihy Babička je …………………

K
Č
A
P
E
K
A
A
V
I

K
N
I
H
A
N
V
B
N
E

B
V
I
A
A
A
Ý
A
Á
R

M
Ý
O
H
T
D
V
B
H
B

O
K
Ž
L
O
O
A
I
A
E

Z
L
V
N
I
V
R
Č
M
N

A
A
E
G
M
A
N
K
L
S

R
D
N
Ě
C
O
U
A
E
K

T
O
N
O
H
Ř
E
T
T
L

D
Č
Í
T
A
N
K
A
O
O

ČAD, KNIHOVNA, KNIHA, BABIČKA, HAMLET, ČÍTANKA,
„DONGIOVANI“, MOZART, ČAPEK, ERBEN, VÝKLAD, VLTAVA, OHŘE, AUTO, VÝVAR, SKLO, HANA

IV. Kde tentokrát cestoval Martin „Párek“
Jarolímek?
Navštívil malebnou oblast, která se rozkládá na rozhraní
Českého ráje a Podkrkonoší. Jejím centrem je známé město, jež leží při soutoku Jizery a Olešky. S tímto městem je
spojeno několik významných osobností naší historie, například politik František Ladislav Rieger, spisovatel Ivan
Olbracht, vlastním jménem Kamil Zeman, a jeho otec Antonín Zeman, spisovatel, který psal pod pseudonymem Antal Stašek. (Obecnický zpravodaj, listopad 2013)
Otázky: Jak se jmenuje oblast, kterou Martin navštívil?
Poznali jste město? Jaký je titul nejznámější knihy Ivana
Olbrachta, jejíž děj byl zpracován i jako film, divadelní
představení a muzikál?

Změna hodin pro veřejnost
na pobočce České pošty v Obecnici
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

–
–
–
–
–

11.00
15.00 – 17.00 hod.
11.00 hod.
11.00
15.00 – 17.00 hod.
11.00
13.30 – 16.00 hod.
12.00 hod.

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ
v elektronické podobě najdete na stránkách

www.bohoussvoboda.borec.cz
(v písemnictví)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Legenda:
1. Lahůdka vyrobená z masa
2. Náčiní k lovu ryb
3. Sportovní disciplína (běžky + střelba)
4. Pruhovaná dravá ryba
5. Lo poháněná parou
6. Zelenina se zelenou kůrou a červenou dužninou
7. Tvrdé útvary v čelisti sloužící k rozkousání potravy
8. Kořenová zelenina
9. Citrusový plod
10. Oblíbená příloha z brambor
11. Pomůcka školáka pro odkládání psacích potřeb
Řešení: I. - 1. lev, 2. ryba, 3. sova, 4. slon, 5. tygr; II. 1 D, 2 C,
3 A, 4 E, 5 F, 6 B; III. Božena Němcová; IV. Pojizeří, Semily, Nikola Šuhaj loupežník; V. štika obecná

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 – přijte podpořit správnou věc!

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT!
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 18. 2. se v mateřské škole uskutečnila schůzka
rodičů.

Na závěr si starší děti vyrobily ptačí hlavu a mladší děti
ptáčka na zápichu.

Na pondělí 24. 2. si děti společně s paní učitelkou vyzdobily třídu na karneval. Každé dítě si vyrobilo svojí masku na
maškarní rej. Zatancovaly si, zasoutěžily s balónkami na
dětské písničky.
26. 2. proběhl v mateřské škole projektový den OFČR Hrachov na téma „Středověk“ – přiblížení života ve středověku, dobové oblečení. Děti si zahrály pohybovou hru na
rytíře – seznámily se s brněním, zahrály si na princezny a
prince – taneček mazurka. Na závěr si zkusily psát brkem
a inkoustem, vyrobily si ovečku z česané vlny.
Další projektový den OFČR Hrachov proběhl 6. 3. na téma
„Ptačí zpěv“– děti poznávaly zpěv kosa, kukačky sýkorky,
kačenky a čápa – čáp neumí zpívat, ale klape, dále poznávaly vrabce, dlaska, brhlíka, strakapouda a vlaštovky.
Prohlídly si budku, hnízdo a krmítko, zahrály si hru „ Na
ptačí rodiče“- vytvářely hnízda a krmily ptáčky. Všechny
ptáčkové se živí jiným druhem potravy, proto mají uzpůsobený tvar zobáku – čáp má dlouhý zobák, pelikán má tlustý zahnutý zobák, papoušek má silný, krátký zahnutý zobák, dravec orel má zahnutý, ostrý a špičatý zobák apod..

KVÍZ na březen - Historie světa
l. V Číně byl vynalezen:
a) papír / b) kompas / c) střelný prach
2. Samuraj byl středověký bojovník:
a) čínský / b) japonský / c) mongolský
3. Prvním americkým presidentem byl:
a) Benjamin Franklin / b) Thomas Jefferson
c) George Washington
4. Na kolik amerických presidentů byl spáchán
atentát?
a) 2 / b) 3 / c) 4
5. Kanada je kolébka hokeje. Historie sahá do roku:
a) 1875 / b) 1825 / c) 1775
6. Polárník Roland Amundsen byl:
a) Nor / b) Kana an / c) Švéd
7. Suezský průplav byl otevřen v roce:
a) 1927 / b) 1869 / c) 1815
8. Nejplodnějším světovým vynálezcem byl Thomas
Alva Edison. Učil se u něj i Čech:
a) Tomáš Baa / b) Emil Škoda / c) Emil Kolben

Pan Jarolímek ve středu 12. 3. ukázal dětem z 2. třídy MŠ
úly. Hezky pohovořil a přiblížil dětem život včeliček a vyprávěl, jak se musí o včeličky starat. Děti se zaujetím poslouchaly a pozorovaly včely, kladly otázky a čekaly na jejich zodpovězení. Děkujeme panu Jarolímkovi za poutavý
rozhovor.

V pátek 15. 3. 2014 se děti fotografovaly v mateřské škole.

9. Kajak přišel do naší civilizace od:
a) Indiánů / b) Eskymáků / c) Inků
10. Antarktida patří:
a) Argentině / b) Austrálii / c) nikomu
Správné odpovědi najdete na poslední straně zpravodaje.

Evas

Galerie Františka Drtikola Příbram
Zámeček - Ernestinum
Helena Fejková - ART INSPIRATION ODĚVNÍ DESIGN
7. 3. – 18. 4. 2014, úterý – neděle od 9 do 17 hodin
22. 3. a 23. 3. výstava uzavřena
Vřele doporučuji hlavně ženám, viděl jsem.

bs red.

MALBA KŘÍDOU
Do konce května je v galerii Příbramské nemocnice- areál 1, přízemí pavilonu C(spojovací chodba mezi informačním pultem
a rentgenem) výstava obrazů Ivany Lukešové. Obrazy jsou malované vysoce prašnými křídami na speciálním kreslícím kartonu
a jsou z velké části roztírané konečky prstů. Motivy jsou převážně abstraktní, pocitové a svou barevností a tvary působí na každého jinak. Tři vystavené krajinky jsou opravdu úžasné.
ET
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice
Pasování prvňáků na čtenáře
V naší knihovně se
úplně poprvé konalo
pasování prvňáčků na
čtenáře. Od paní učitelky už prvňáčci věděli, proč jdou do knihovny, ale nevěděli,
jak vše bude probíhat
a jak takové pasování
vůbec vypadá. Po jejich příchodu je přivítal pan starosta a
oznámil, že máme
v knihovně pohádkové bytosti. Z bažin
a močálů přicupitala
princezna Fiona, která děti také přivítala
a vyptávala se dětí,
zda opravdu už umějí
číst. Pak dětem Fiona
pověděla, že máme
v knihovně ještě skřítka, který se jmenuje
Fabiánek a zavítal
k nám z našich Brdských lesů a hvozdů.
Jenže Fabiánek nám
usnul nad knihou,
kterou četl a tak jeho
jméno zaznělo několikrát, než nás uslyšel.

Skřítek Fabiánek se dětí vyptával, jaké znají pohádky
a pohádkové postavy. Skřítek Fabiánek také přečetl dětem
kouzelný pergamen. Princezna Fiona, přečetla dětem slib,
ve kterém stálo, jak se mají děti ke knihám chovat a jak se
o ně mají starat. Potom si princezna Fiona vyzkoušela jednoho prvňáčka po druhém, zda opravdu umějí číst.
Po úspěšném přečtení Fiona pasovala mečem prvňáčky
na čtenáře. Pan starosta dával dětem šerpy a paní učitelka

knížku a pamětní listy.
Na závěr měla paní učitelka pro své žáky sladkou odměnu v podobě
dortu. Myslím že se pasování povedlo a děti odešli
nadšené a plné zážitků.

8

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Březen 2014

TVOŘIVÉ KURZY s paní Blankou Sýkorovou

BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9. 4. – 10. 4. 2014

Ve spolkovém domě se konají tvořivé kurzy s paní Blankou
Sýkorovou. Kurzy se konají pondělky jednou za čtrnáct
dní vždy od 17.00 hod. Zde je nabídka kurzů.
Korálkování, decoupage, pedig, papírový pedig, ovčí rouno, dekorace, enkaustika, fimo, malování pravou hemisférou, práce s papírem, automatická kresba.
Příští kurz se uskuteční 24. 3. 2014 enkaustika
Kurzů se mohou účastnit i děti.

od 8 do 17 hod. ve Spolkovém domě
Řádně své oblečení označte na několika místech
a polepte cenou.

Sběr oblečení do burzy je 7. 4., 8.
4. 2014

K n i h o v n a p ř e d s t a v u j e knihu
Ronja dcera loupežníka
- Astrid Lindgrenová.
Za bouřlivé noci, která byla tak
děsuplná, že vedví rozala prastarý hrad, se narodila Ronja, dcera
loupežníka, hradního vládce. Odtrženou část hned obsadil na
smrt znepřátelený rod lupiče Borky . A co čert nechtěl, Borkův syn
Birk se brzy spřátelil právě
s Ronjou. Co všechno poté následovalo a co spolu prožili, prozrazuje toto vyprávění z dávných dob. Příběh, který se odehrává v panenské přírodě a v divokém lese, obývaném zvěří, nelítostnými větrnicemi, bludičkami, skřítky šedivíky
i čumbrky, budete číst s napětím i obavami, smíchem
i s nadějí, že se snad oběma dětem podaří smířit dva staré
znesvářené klany.

Milí senioři , srdečně vás zveme na společné
setkávání, které se koná každou středu od 14 do
16 hodin ve spolkovém domě. Můžete se setkávat
se svými přáteli, posedět v příjemných prostorách spolkového domu. Je zde možnost půjčování knih, stolních her,
ruční dílny, nebo si jen tak popovídat třeba u čaje či kávy.
Dle zájmu lze zajistit i menší občerstvení. Zde je připravený program.

E

D

Jubilea v březnu slavili a slaví
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

Jubilea v dubnu budou slavit
Jana Kubínová 55 let
Věra Synková 55 let
Marcela Zimová 50 let
Miroslav Ježek 50 let
Jiří Hronek 50 let
Jaroslav Kopecký 60 let

KERAMIKY

V knihovně se koná prodej keramiky
pana Josefa Prouma.
Keramiku si můžete přijít prohlédnout
každý den od 8.00 do 17.00 hodin.

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

PRODEJ

D
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Když se řekne Sedlec . . .
… tak každého z nás asi ihned
napadne i ta druhá část tohoto
dvojměstí – Prčice, jenž se proslavilo jako cíl jednoho legendárního
dálkového pochodu. My se však
přeneseme do jiného Sedlece, toho
u Kutné Hory. Nemám tušení, jestli
tudy někdy nějaký pochod prošel,
ale zcela určitě těmito místy kráčely české dějiny.
Pokud bych měl být přesný, tak
Sedlec je dnes součástí Kutné Hory,
i když původně se skutečně jednalo
o samostatnou obec, ležící asi 2 km
severovýchodně od historického
centra města. Královské horní město Kutná Hora vzniklo při bohatých nalezištích stříbrných rud
v poslední třetině 13. století na území, které původně náleželo cisterciáckému klášteru v Sedlci. Ten byl
založený již v roce 1142, patřil k nejznámějším a nejbohatším klášterům u nás a v dobách svého největšího rozkvětu
míval až 300 řeholníků, 200 laiků a pyšnil se řadou královských výsad. Ke vzniku tohoto kláštera, který sehrál
významnou roli při kolonizaci středních Čech, se váže následující legenda, která uchovala okolnosti jeho vzniku.
„Podle ní dal podnět k založení kláštera olomoucký biskup
Jindřich Zdík. Na tomto místě se zastavil během cesty mezi
Olomoucí a Prahou. Ve snu se mu prý zjevil anděl, kterého
jeho služebníci viděli vlétnout do biskupových úst v podobě
bílého ptáčka se zlatými křídly. Anděl mu měl ukázat mnichy v bílých hábitech a přikázat postavit zde klášter. Ten
byl pojmenován Sedlec, údajně podle sedla, které měl biskup Zdík pod hlavou a pak přišli první mniši“. Klášter měl
velmi pohnuté osudy. Poprvé byl zničen koncem 13. století,
znovu byl vybudován raně goticky v letech 1280-1320, další pohroma však přišla za husitských válek, kdy jej roku
1421 kališnická vojska vypálila. Klášter pak zůstal dlouhá
léta opuštěn a důstojné opravy se dočkal až v 17. století.
Období obnovené prosperity však netrvalo dlouho – za necelých osmdesát let po obnově, v období panování císaře
Josefa II., byl v roce 1784 sedlecký klášter zrušen a jeho
majetek vydražen. V budovách kláštera pak byla v roce
1812 zřízena tabáková továrna, která zde sídlí dodnes.
Společnost Philip Morris ČR, a.s., zde provozuje Muzeum
tabáku, po předchozí objednávce lze podniknout exkurzi do
závodu spojenou s prohlídkou refektáře a barokní kaple
bývalého kláštera. Mě však více než „Filipova cigaretárna“ zajímal vedlejší, majestátně působící objekt, kterým je
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Katedrála byla vystavěna během třiceti let (12901320) jako konventní kostel sedleckého cisterciáckého
opatství. Byla vybudována jako raně gotická pětilodní bazilika, jedna z prvních velkých katedrálních staveb v českých zemích. Na přelomu 17. a 18. století byla katedrála
opravena v barokně gotickém stylu – pod přestavbu se podepsal geniální architekt a stavitel Jan Blažej SantiniAichel. Jeho dílem je originální řešení hlavního průčelí
s předsíní a celková jedinečná úprava chrámového vnitřku
s mimořádně působivou klenbou hlavní lodi, presbytáře

a ramen příčné lodi. Santini do stavby také vetkl světově
unikátní stavební prvky – samonosnou klenbu, zv. česká
placka, a samonosné točité schodiště. Po tomto schodišti
lze vystoupat do podkroví, kde je možné spatřit mistrovskou práci tesařů, kteří budovali střešní krov. Lze tudy
projít až na kůr západního průčelí, odkud se objeví chrám
v celé své impozantní kráse – 97 metrů délky, 29 metrů šířky a 27 metrů výšky. Za návštěvu také stojí jedinečná chrámová pokladnice, která ukrývá jeden z nejvzácnějších
gotických klenotů střední Evropy – originál Sedlecké monstrance, vyrobené před rokem 1400. Nenechte si tento
nevšední zážitek ujít a nechte se průvodkyní do pokladnice
doprovodit …
Zhruba 5 minut zabere pěší přesun k další „atrakci“,
která je mezi zástupy turistů všech národností velmi oblíbená – k sedlecké kostnici. Kostnice je podzemní kaplí
Hřbitovního kostela Všech Svatých, jenž byl původně součástí již zmiňovaného cisterciáckého opatství v Sedlci.
Po morových ranách ve 14. století bylo v Sedlci pochováno
na 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. Na konci 15. století došlo
k částečnému zrušení hřbitova. Exhumované kosterní
ostatky byly uloženy do spodní kaple kostela, který je tak
místem posledního odpočinku téměř 40.000 zemřelých.
Významným mezníkem v historii kaple se stal letopočet
1870. V tomto roce stavební mistr František Rint z České
Skalice realizoval výzdobu podzemní kaple pomocí kostí
a lebek, které v roce 1511 seskládal do velkých pyramid poloslepý sedlecký mnich. Mistr Rint kosti, které použil
k výzdobě, desinfikoval a vybělil chlorovým vápnem.
Z kosterních ostatků tak vznikl oltář, ozdoby na zdech,
jehlany, svícny a nápisy, obzvláště pozoruhodný je lustr,
obsahující všechny kosti lidského těla. Z kostí je také poskládaný erb rodu Schwarzenbergů, kteří po josefovských
reformách odkoupili část majetku zrušeného sedleckého
kláštera. S odkazem „Memento Mori“ (Pamatuj na smrt)
se v sedlecké kostnici lze potkat snad na každém kroku –
a chvílemi vás bude mrazit až v morku kostí …
Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Preventivní péče
Prevence znamená něčemu předcházet. Měla by
zahrnovat především naší snahu žít zdravě, abychom
pak nemuseli podstupovat složitou a mnohdy zdlouhavou cestu
zpět ke zdraví, které jsme někde na cestě životem poztráceli.
Bohužel v dnešním hektickém světě se prevencí myslí občasná
návštěva praktického lékaře za účelem zjistit, zda již nějakou
nemocí v zárodku netrpíme. Ale i to se počítá a občas nám to
i zachrání život. Od začátku letošního roku byl spuštěn nový systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění za pomoci všech zdravotních pojišoven a Ministerstva zdravotnictví
ČR a bylo zahájeno tzv. adresné zvaní obyvatel na preventivní
prohlídky. Česká republika je dlouhodobě v čele světového žebříčku výskytu rakoviny tlustého střeva, a každý rok tak zbytečně umírají stovky mladých pacientů. Podobně jako toto onemocnění, spousta dalších “smrtelných“ chorob je v současnosti dobře léčitelná, jedinou podmínkou je, aby byly zachyceny včas. A právě k tomu mají preventivní programy sloužit. Celkově může být
osloveno asi 3,5 miliónu lidí , všechna preventivní vyšetření jsou
plně hrazena ze zdravotního pojištění a neplatí se ani 30,- Kč
regulační poplatek. Preventivní prohlídky jsou důležité i z hlediska ekonomického, protože léčení vážných chorob, zejména
onkologických, představuje astronomické částky a zdravotní
pojišovny nabízejí různé bonusové programy, aby klienty
na prevence motivovaly. Do budoucna by jistě bylo vhodné, aby
ti, kteří o své zdraví aktivně pečují, byli i finančně zvýhodněni.
Pokud existuje podezření na určité onemocnění, všechna další
vyšetření jsou rovněž hrazena ze zdravotního pojištění stejně
tak jako léčba. V České republice pravidelně využívá preventivní vyšetření jen asi 20% obyvatel a až 60% lidí je přesvědčeno,
že když je nic netrápí, není třeba chodit k lékaři. Ovšem včasné
odhalení vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cukru nebo
cholesterolu zvyšuje šance na rychlé vyléčení. Přitom právě u těchto choroby dlouho žádné subjektivní příznaky nebývají. Do plnoletosti pečuje o zdraví dětský praktik. Od 19 let každé dva roky
„obvodní lékař“, tedy prakitcký lékař pro dospělé. Preventivní
prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením. Její
součástí je doplnění anamnézy, kdy lékař cílenými dotazy
na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišuje případná zdravotní rizi-

ka. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu,
poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje se
očkování proti tetanu. Dále lékař provádí kompletní fyzikální
vyšetření, včetně změření krevního tlaku. Dívá se na jazyk,
do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny
uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá
břicho, zjišuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na
dolních končetinách, pacienta zváží, případně i změří, orientačně mu vyšetří sluch a zrak a zkontroluje pigmentové skvrny
na kůži. Od 40 let se provádí vyšetření EKG ve čtyřletých intervalech. V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření moče. V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi. V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí
i kontrola hladiny cukru v krvi. Součástí preventivní prohlídky
je onkologická prevence. Lékař má pacientovi provést vyšetření
kůže a vyšetření per rektum a má zhodnotit jeho onkologická
rizika. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů provede klinické vyšetření
varlat, u žen vyšetření prsů s poučením o samovyšetřování.
Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici, což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Provádí se do dovršení 55 let
v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. kolonoskopie, tedy optické vyšetření střev, a to v intervalu 10 let.
U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda byla v posledních dvou letech na mammografickém vyšetření a v posledním roce na gynekologické prevenci. Preventivní vyšetření
na krvácení do stolice a mammografické doporučení může zajistit
i gynekologická ambulance. Navíc gynekolog v ročním intervalu
provádí onkologickou prevenci nádoru na děložním hrdle. U žen
v přechodu je vhodné i preventivní vyšetření stavu kostí, protože po zkončení pravidelné menstruace se kosti začínají odvápňovat. Vyšetření ale hradí jen některé zdravotní pojišovny.
Tak prosím myslete na prevenci, vyplatí se to.
Podle časopisu „Moje zdraví“ 3/2014 upravila Drsvo

SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej
Velký úspěch slaví hokejisté Slavoje
Obecnice, kteří i přes těžkou skupinu dokázali vybojovat třetí místo
tak jako loni.
Po čtvrtfinále s Dolem Kladno (4:2 a 7:4)
a prohraném semifinále s Černošicemi B
(2:6 a 2:4) bojovali o bronz se Spartakem
Žebrák, který byl loňským finalistou.
Zápas na černošickém zimním stadionu byl velmi vyrovnaný.
Obecnice – Žebrák 6:5 (3:1, 1:3, 2:1) Branky Veselý, M. Kozelka,
Procházka, Stoklasa, T. Střeska, P. Kozelka – Belda 3, Foltýn,
Hipča.

SLAVOJ OBECNICE - Kopaná
Kopaná mladší žáci
Žáci se účastnili Halového turnaje mladších žáků r. 2001
a mladší v sobotu 1. března 2014 ve sportovní hale Aquapark
v sestavě H. Zapletal, H. Krátký, M. Doležal, V. Vítek, J. Polák, O.

Sestava Obecnice: Křiva, Brůček – Kubják, Jar. Střeska, Jan
Střeska, T. Střeska – M. Kozelka, P. Kozelka, Větrovský – Kozohorský, Veselý, Procházka – Stoklasa, Filkorn, Moser.

Srch, L. Landsperský, M. Pavlů, D. Přibyl, P. Přibyl a trenéři J.
Hudeček a M. Pavlů. Sice nevyhráli žádný zápas, ale v silně obsazeném turnaji ostudu neudělali. Účastnila se mužstva
FK Liteň Zadní Třebáň, SK Březnice 1918, TJ Sokol Radlice,
SK Spartak Příbram, TJ slovan Hradištko, TJ sokol Kosova
Hora, SK Union Vršovice.
BH
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PYŽAMOVÝ PLES v Obecnici
Desátý ročník pyžamového plesu přinesl jako vždy přehlídku tradičních i netradičních nočních úborů. Mohli jste
tu potkat zástupce Palestiny, lehké ženy (nebo snad muže?)
početné hnízdo šmoulí rodiny, následky dopravní nehody
a mnoho dalších krásných pyžam a pyžamek.
K tanci nám hrála příbramská skupina Panty. Sál se
do deváté hodiny postupně naplnil a přišlo na řadu taneční
překvapení v podání ostřílených obecnických tanečnic.
Letošní překvapení neslo název Labutí jezero v domově
důchodců a také na začátku se tanečnice sotva vlekly
o svých holích, berlích a slepeckých holích. Ale za chvíli se
změnily v krásné labutě a nebyly k zastavení. Za bouřlivého potlesku předvedly tanec hodný baletek a závěrečná
zvedačka to završila. Pak ale ošetřující lékař z domova
důchodců musel rozdat analgetika a poslal rozdováděné
dámy do patřičných mezí.

Večer pak pokračoval soutěží ve vedení fotbalového míče
se speciálními brýlemi a oblíbenou soutěží o nejkrásnější
pánské nohy. V průběhu večera byla vyhlášena i povedená
pyžama a rozverní pyžamáci mohli trdlovat až do časných
hodin nového dne. Rozhodně se těšíme na další ročník.
Evas

OBECNICKÝ MASOPUST 2014
Poslední víkend před
kalendářně určeným
termínem masopustu
znamená pro všechny
aktéry dlouhodobou
„předpřípravu“.
Je třeba vybrat
téma, sehnat masky,
zajistit muziku, připravit na parkovišti
občerstvení a samozřejmě vyrobit jitrničky a polévku, což už
je tradiční součást
obecnického masopustu. A protože v dalším
týdnu začne půst, je
třeba toho o masopustním víkendu pořádně využít. Letošní téma masopustu bylo „ Z pohádky do pohádky aneb
konec vodníků v Obecnici“ a průvod vyšel jako vždy ze Staročeské hospody. Na návsi předal pan starosta maskám
práva činiti taškařice po celé vsi a poté, co si masky zatancovaly, vydaly se za doprovodu muziky na rozcestí „u To-

ničky“ („U Říhů“), kde vodníci a vodnice pochytaly dušičky, které se mohly ze zavření pod pokličky vykoupit malým
přípitkem na úspěch masopustu. Přihlížející měli čas
prohlédnout si krásné masky vodníků, vodnic, králíky
v klobouku, pařezovou chaloupku, mohli zachránit Viliho,
(pokračování na str. 12)
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Obecnický MASOPUST

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

(dokončení ze str. 11)

povodit na udici kapra Bohouše, ochutnat masopustní
koblížek a vidět další a další masky. Pak se průvod vrátil
na náves a na parkovišti čekalo na děti jezírku plné rybiček a mohly si na udičky nějakou vylovit. Vyměnit ji mohly za sladkou odměnu a rodiče si zatím mohli pochutnat na
polévce, jitrničce nebo si dát pivečko. Herci z divadla Skalka pozvali malou ukázkou přihlížející na letní představení
hry Lucerna. Když se vše snědlo a vypilo, přesunuly se
masky spolu s muzikou do Staročeské hospody, kde se tancovalo a zpívalo až do večera. Počasí nám přálo, a tak si
masopust snad každý užil. Díky organizátorům.
Evas

Tomáš Srch

Městské lesy s.r.o. se sídlem v Podlesí č.1, 261 01 Příbram

Ceník štípaného palivového dřeva
1. Jehličnaté měkké dřevo 38 cm
2. Jehličnaté měkké dřevo 25 cm
Smrk, borovice, modřín, jedle

860 Kč / 1prms
960 Kč / 1prms

1. Listnaté měkké dřevo 38 cm
2. Listnaté měkké dřevo 25 cm

860 Kč / 1prms
960 Kč / 1prms

1. Listnaté tvrdé dřevo 38 cm
2. Listnaté tvrdé dřevo 25 cm
Dub, buk, jasan, bříza

Kateřina Křížová

960 Kč / 1prms
1060 Kč / 1prms

Palivové dřevo ve 2 m délkách - jehličnaté 760Kč/1prms
Uvedené ceny jsou platné od 13. 1. 2014
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a bez dopravy.
Po domluvě je možnost zajištění dopravy.
Bližší informace na tel. 730 150 658 - pan Petr Juříček

Kvíz – březen (ze str. 6) • Správné odpovědi: 1. všechno uvedené
/ 2. b) / 3. c) / 4. c) / 5. a) / 6. a) / 7. b) / 8. c) / 9. b) / 10. a)
OBECNICKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Obec Obecnice
• Uzávěrka vždy 13. v měsíci • Grafická úprava Kateřina Stejskalová
• Tisk Příbramská tiskárna

Jan Horáček

