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KVĚTEN 2012

Brrrr, tak jsem se otřásl, když jsem ráno vylezl z domu.
Zima jako v morně. Ten, kdo neví, jaká zima je v morně,
měl by si zalézt na chvíli do hladomorny, od které
je označení asi odvozeno. Jinak řečeno, vypadalo to
na pěkný jarní den, ale chladno bylo jako v zimě. No
a zkuste se obléct tak, aby vám přes den nebylo horko.
Nejlépe je ujet do teplých krajů, ale o tom jsem už psal.
My jsme si vybrali tradiční úprk do Ma�arska. Do lázní
Hevízu. Opravdu se počasí povedlo, jen jsem měl dojem,
že nás pronásledovalo nějaké divné vlnění. Ne, že by-
chom viděli nějaké vysoké vlny na hladině Balatonu,
když jsme jezdili okolo na kole, to ne, ale určité příhody
cosi napovídaly. Nejprve manželka světlo. Bylo mi div-
né, jak mohla srazit světlo, které bylo tak vysoko nad
umyvadlem. Lakonická odpově�: „Normálně jsem hodi-
la osušku po komárovi, no!“ Jasně komáry je nutné
hubit. Při objevné návštěvě dalších lázní jsem pro změ-
nu zaperlil já. Kamarád, podstatně zkušenější, mi poví-
dá: „Jdeš se mnou na kamikadze?“ Vzpomněl jsem si na
japonské letce a moc se mi nechtělo. Ale byla to jen ta-
ková velká skluzavka. Šel jsem první. Dobrý, ale když
jsem vylézal z bazénu, začaly mne pálit lokty a za chvíli
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
Obec Obecnice začala s realizací projektu „Spolkový dům

Obecnice“. Cílem tohoto projektu je vybudování Spolkové-
ho domu, který bude fungovat jako nekomerční nízkopra-
hové centrum pro širokou škálu uživatelů z řad místních
obyvatel a spolků. Podnětem pro zahájení přípravy projek-
tu je stále se zvyšující počet trvale žijících obyvatel v obci
a s tím související počet obyvatel aktivně se zapojujících do
veřejného života v Obecnici.

Projekt je řešen v partnerství s ochotnickým spolkem
Skalka, Místní mateřskou a základní školou a ČČK.

Kromě rekonstrukce a přístavby dnes nevyužívaného
objektu předpokládá projekt vybavení interiérů, zřízení
čítárny, vybavení PC pracovištěm, venkovní úpravy areá-
lu, vznik dětského hřiště pro nejmenší a odpočinkového
prostoru. Objekt bude v 1. NP řešen bezbariérově tak, aby
maximálně vyhovoval osobám s omezením a seniorům.

Celý projekt je spolufinancován z Regionálního operač-
ního programu regionu soudržnosti Střední Čechy ve výši
6 364 652,22 Kč což je 80 % celkových způsobilých výdajů.

    Josef Karas, starosta obce Obecnice

jsem vypadal, jako bych s nimi celou cestu brzdil. Obou-
stranný „kobercový lišej“ :-((. A přišly ještě horší chví-
le. Sebral jsem na zemi pěkné sluneční brýle v domnění,
že je kamarád odložil. V rychlosti jsem je předal jeho
manželce, a� je hlídá, a rychle jsme se vrhli do bazénu
s jakýmsi vlnobitím. Když jsme vylézali, vrací mi jeho
žena brýle. „To nejsou manželovo? No nazdar, tak to
jsem je někomu ukradl.“ V natažené ruce brýle, uháním
zpět ke skluzavkám. Proti mně jde sporý Ma�ar, vyva-
lené oči, zírá na brýle v mé ruce a cosi hýká. Pochopil
jsem, že je to jejich majitel. Vypadal, že mi jednu vrazí.
Mezinárodní řečí jsem mu vystřihl omluvu: „Sorry vole,
já myslel, že jsou kamarádovo.“ Usmál jsem se, on se
zašklebil a pochopil. Jen jsem raději odcházel trochu
rychleji. Co bych vám povídal, vrátili jsme se domu ve
zdraví, dovolená se vydařila, odpočinuli jsme, kroje na
máje jsme našili pro půl Obecnice a ještě jsme neudělali
ani žádnou mezinárodní ostudu. Mně se jenom ještě vy-
bavil vjerš: „Neříkej mi Ma�are, ty Ma�are vzatej,
vždy� já vlastně nejsem Uher, jsem jen trochu uhrova-
téj…“

bs
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Měsíc je opět za námi, a tak přicházím s informacemi,

které se za tento měsíc u vašich hasičů udály. Ti z vás, kte-
ří byli na naší zábavě, si určitě vzpomenou, že vyplňovali
anketní lístky o nejhezčí obrázek. Dne 16. dubna jsme pro
tyto děti měli připraveny ceny, a tak jsme jim je předali.
Určitě se těšíme na další naší spolupráci, obrázky od všech
dětí nás potěší, protože můžeme vidět, jak si nás předsta-
vují.

V pátek 20 dubna jste mohli slyšet v 14:26 sirénu na naší
hasičárně. Pomocí tohoto zvuku jsme byli svoláni na požár
v Podlesí, kde hořely saze v komíně. Chtěl bych tedy všem
připomenout, a� si te� přes léto dají komíny dohromady a
udělají na ně revize. Když se už něco takového stane a ne-
máte revizi, pojiš�ovna se s vámi moc bavit nebude. Ale to
asi znáte.

OSLAVA DNE MATEK
V neděli 13. 5. 2012 uspořádal obecní úřad  ve Staročeské

hospodě v Obecnici oslavu Dne matek. Rád bych touto ces-
tou poděkoval p. učitelkám ze základní školy v Obecnici
dále . učitelkám z mateřské školy v Obecnici a dále p. Krej-
čové, které se svými dětmi nacvičily a přednesly pásmo pís-

niček, básní a tance. Jejich vystoupení zaujalo zaplněný
sál hospody a na závěr každé ukázky odměnili přítomní
děti nadšeným potleskem. Děti svými ukázkami přispěly
ke sváteční atmosféře oslav.

Na závěr vystoupení rozdaly děti přítomným maminkám,
babičkám a prababičkám kytičku a poděkovaly jim tak
za jejich lásku, kterou jim věnují.

J.K.

Jako každý rok
na čarodějnice jste
mohli naší tatru
vidět, jak dozoruje
při pálení vater či
větších ohňů v na-
šem okolí. Znáte
to, lepší být v poho-
tovosti, než pak
přijet později.

Týden před čaro-
dějnicemi byl su-
chý, a tak jsme ne-

Neděle 29. dubna
byla prosluněná jako
celý předešlý týden,
a tak jsme chtěli udě-
lat trénink hasičské-
ho sportu u hasičár-
ny. Boužel vlivem ji-
ných akcí, na kterých
jsme byli „rozeseti“
jsme se sešli jen ve
čtyřech a tak jsme
alespoň místo tréninku přehodili gumy u Tatry. Každý, kdo
Tatru trochu zná, ví, že u tupláků se více sjíždí vnější
guma, a tak je potřeba je občas přehodit, aby se sjížděli
rovnoměrně. Během výměny jsme taky vypláchli nádrž.
Toto odpoledne jsme se sešli v sestavě P. Zima, M. Kuchař,
L. Doležal a J. Lukáš.

mohli zapálit hromadu větví, která se celý rok tvoří na
„place“ u čistírny odpadních vod. Po domluvě s p. Karasem
jsme rozhodli, že pokud zaprší, tak se spálí. Ideální čas
tedy nastal v pondělí 7. dubna, kdy předchozí den zapršelo.
V době hlavního ohně jsme tam měli k dispozici naší Tat-
ru, ale vše proběhlo v pohodě. Vidět jste nás zde mohli v
době od 11 hodin do cca 16 hodin. Chtěl bych vás všechny,
kteří tam vozíte přírodní materiál, abyste trávu či listí
házeli na jednu hromadu (zpravidla je napravo) a klestí na
hromadu druhou. Když je to smíchané a tráva už dosti
hnije, nechce to hořet. A pak to taky dost kouří, což není
ani pro nás příjemné. Toto pálení pod dozorem jsme pro-
vedli ve složení P. Zima, T. Handl, L. Doležal a J. Laně.
Odpoledne se k nám přidal ještě J. Lukáš a byl se podívat
P. Juříček.

Přeji vám krásné následující dny a mnoho dobrého
v nich.

Jen opět připomenu naše stránky www.obe.webnode.cz
a www.hasiciobecnice.g6.cz .

Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Divadélko pro školy v Obecnici
Ve středu 18. dubna 2012 zavítalo do Masarykovy základ-

ní školy Divadélko pro školy z Hradce Králové s předsta-
vením Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po
realismus. Prostřednictvím ukázek se žáci 2. stupně sezná-
mili se slavnými divadelními hrami od středověku až po
České národní obrození i s jejich autory. Měli možnost vi-
dět monolog z Hamleta (W. Shakespeare), ukázku z kome-
die Dell  Arte Zdravý nemocný (Molliére), scénu „hostin-
covou“ ze Sluhy dvou pánů (Carlo Goldoni), balkónovou
scénu Cyrana z Bergeracu (E. Rostand) – zde si zahrála
roli Roxany žákyně osmé třídy Karolína Hrubá. Vyvrcho-
lením byl známý dialog ze hry bratří Mrštíků Maryša.

 Divadélko tvořili jen dva herci, výkon však podali jako
větší soubor. Představení bylo plné humoru a zároveň se-
znamovalo s dobou, autory, původem her, divadelními žán-
ry. Vtipné byly i průvodní komentáře a reakce na nepřed-
pokládané situace. Zkrátka - bylo to příjemně strávených
50 minut. Monika Brožková

Představení O veverce Zrzečce
18. dubna dopoledne se žáci prvního stupně mohli zúčast-

nit představení O veverce Zrzečce, která zažívá společně se
svými zvířecími kamarády různá dobrodružství. Divadlo
děti pobavilo i poučilo o chování v lese. Maňásci se nám
líbili a herci dokázali děti získat ke spolupráci a rozesmát
je. Představení Divadélka pro školy z Hradce Králové bylo
sice pro menší děti, ale i ti větší (čtvr�áci a pá�áci) se velmi
pobavili a jistě na něj budou ještě dlouho vzpomínat.

  L. Krátká, K. Matušková, A. Němcová

DEN ZEMĚ
V lesoparku v Příbrami připravili studenti Gymnázia

Příbram a žáci některých příbramských základních škol
18. dubna 2012 Den Země. Na deseti stanovištích čekaly na
děti úkoly z přírodopisu, ale i zeměpisu. Za každý splněný
úkol dostali účastníci barevné razítko do kartičky, kterou
po vyplnění odevzdali v cíli. Tam získali za svou snahu
odměnu – sladkost s obrázkem a tužkou. Akce se vydařila
a děti si zopakovaly znalosti jinou formou. Žáci naší školy
se také zúčastnili a rozhodně nelitovali.

    Miloslava Ježková

Jarní ekologický týden
V době od 23. do 27. dubna 2012 probíhal v Masarykově

základní škole tradiční Jarní ekologický týden. Byl vyvr-
cholením celoroční snahy všech žáků i učitelů získat co
nejvíce informací o fauně ČR s hlavním zaměřením na
Brdy. V průběhu školního roku vyhledávali žáci informace
o zajímavých živočišných druzích, pořizovali prezentace,
výpisky, výtahy, kreslili atd. V uvedeném týdnu proběhlo
několik akcí, o kterých se můžete dočíst v dalších příspěv-
cích. Jen pro představu - do školy zavítali sokolníci se svý-
mi svěřenci, zúčastnili jsme se výstavy o lidském těle
v Praze, navštívili jsme Ekologické centrum v Orlově, mu-
zeum motýlů, soukromého chovatele daňků pana Vyšína,
podnikli jsme exkurzi do Brd, besedovali jsme s Mgr. Davi-
dem Fischerem a v závěru jsme v tělocvičně zhlédli prezen-
tace o celotýdenních aktivitách žáků. Při této příležitosti

byli oceněni výherci literární soutěže Máme rádi zvířata
a výherci školního kola biologické olympiády. Program byl
tedy nabitý. Vlastně – abych nezapomněla – začínali jsme
už 18. dubna, kdy jsme se zúčastnili akce Den Země na
Litavce. A te� už je to opravdu všechno. A jaké bylo hod-
nocení? Vzhledem k tomu, že si mohli žáci vybrat, kterých
akcí se chtějí zúčastnit, byli všichni spokojeni. Každý si
našel něco zajímavého, čím si rozšířil znalosti.

Tereza Dragounová

BESEDA O FAUNĚ BRD
23. dubna 2012 přijal naše pozvání Mgr. David Fischer

z Hornického muzea na Březových Horách. Specializuje se
na faunu a to zapadlo do našeho celotýdenního snažení
dovědět se něco nového o živočiších v Brdech, zvláště těch
chráněných. Pan Fischer si pro nás připravil prezentaci
a povídání o zajímavostech z fauny, například o čolkovi,
mihuli potoční, rakovi, zmiji, užovce, listonohovi, různých
druzích žab, ledňáčkovi a dalších zástupcích živočišné
říše. Dozvěděli jsme se, jak vypadají, jaké je jejich přiroze-
né prostředí, jak žijí, kde je v našem okolí můžeme vidět.
Zodpověděl také otázky dětí a připravil nás na exkurzi
do Brd. Bylo vidět, že má přírodu rád a že o ní hodně ví.
Kéž bychom si všichni přírody taky tak vážili.

Rozália Kissová

(pokračování na str. 4)
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(dokončení ze str. 3)

Návštěva Ekologického centra v Orlově
Hned začátkem Jarního ekologického týdne jsme přiví-

tali v Ekologickém centru Orlov žáky druhého stupně
z Masarykovy základní školy Obecnice. Chlapci a děvčata
si prohlédli farmu, seznámili se s chovem hospodářských
zvířat, například ovcí, koz, králíků. Návštěvníkům vyšlo
vstříc i počasí a tak se mohli projít celou farmou. Nejvíce
je však zaujala prohlídka muzea motýlů - Musea lepidopte-
ra. Museum je zapojeno do celosvětového projektu mapo-
vání genetických materiálů organismů. Počtem exemplářů
patří mezi největší světové sbírky. Zaměřuje se na čele�
Sphingidae. Během prezentace pana Michala Řezáče se žáci
seznámili se vším, co souvisí se zjiš�ováním výskytu motý-
lů, s jejich odchytem. Dozvěděli se zajímavosti o stavbě
těla různých druhů, jejich velikosti, zbarvení a dalších
zvláštnostech. Tomáš Melichar dětem sbírky. Žáci se zají-
mali o výskyt tohoto druhu v okolí a mohli také sledovat,
jak se odebírá vzorek pro DNA. Dětem se líbilo zbarvení
exemplářů, překvapeni byli někdy i jejich velikostí. Těšilo
mě, že se spolužákům na farmě líbilo.

Vojta Melichar

V tělocvičně létali dravci
To je čistá pravda. V tělocvičně Masarykovy ZŠ 24. dub-

na 2012 v dopoledních hodinách létali opravdoví dravci.
Navštívili nás totiž sokolníci ze Sokolnického dvorce Fal-
ker a přivezli s sebou několik svých „svěřenců“. Mohli
jsme si prohlédnout sovy, výra, poštolku, kondora i orla.
Někteří š�astlivci si dravce mohli i podržet na ruce a za-
hrát si tak na sokolníka. Nejvíc děti zaujal asi kondor,
protože je v naší zemi neobvyklý. Málokdy se nám stane,
že těsně nad naší hlavou přelétne dravec. Nám se to stalo
hned několikrát. Roztomilé byly sovičky. Zaujala nás jejich
schopnost otáčet hlavu a také se nám líbily jejich oči, kte-
rýma se zvědavě prohlížely sedící děti. Bylo vidět, že sokol-
níci svému řemeslu rozumějí. O dravcích jsme se dozvěděli
opravdu hodně informací, nebyla nouze ani o vtipné his-
torky. My jsme se na oplátku snažili dodržovat pravidla,
abychom dravce nevyděsili. Dravci, ukázky i beseda se
nám moc líbili. Získali jsme nové vědomosti i zajímavé zá-
žitky. Karolína Chaloupková

EXKURZE DO BRD
Tentokrát se exkurze do Brd uskutečnila 25. dubna 2012.

Zájem byl veliký, a tak podle hesla „Kdo dřív přijde (v na-
šem případě zaplatí), ten dřív mele (tedy jede)“, byl počet
míst zabrán velmi rychle. Doprovázel nás Mgr. David Fis-
cher, který zná
faunu Brd doko-
nale. Cestou do
vojenského pro-
storu jsme si pro-
hlíželi krásy příro-
dy a čistě náhodou
jsme narazili na
vojenskou policii.

Všichni jsme
byli zvědaví, co se
děje. Povolení ke
vstupu bylo v po-
řádku, a tak jsme
mohli pokračovat.
A co nás zajímalo?
Mgr. Fischer nám
ukazoval různé
druhy brouků, po-
zorovali jsme žáby,
čolky, ryby. Také jsme si mohli (samozřejmě pod dozorem)
sáhnout na zmiji. Jen našeho oblíbeného listonoha jsme
neviděli, v tuhle dobu je na něj ještě moc brzy. Snad příště.
Dozvěděli jsme se hodně nových informací o našem okolí,
počasí se také vydařilo a naše exkurze neměla chybu.

D. Poláková, M. Kilián

MĚLI JSME NEOBVYKLÝ ZÁŽITEK
26. dubna 2012 navštívili žáci I. až IV. třídy Masarykovy

ZŠ Obecnice soukromého chovatel daňků, ryb a domácích
zvířat pana Vyšína. Za všechny děti můžeme napsat, že
jsme byli nadšeni. Mohli jsme krmit kamerunské ovce,
daňky i nějaké ryby. Také jsme si prohlédli krásnou japon-
skou zahradu, ve které byla spousta zajímavých rostlin,
zvláštně upravených stromů, staveb a jezírek. V zahradě
bylo příjemně, ale je nám jasné, že to všechno dá hodně
práce. Na návštěvě se nám moc líbilo a každý si odnášel
nějaký neobvyklý zážitek. Ani se nám nechtělo odcházet
zpátky do školy.

   T. Kiliánová, T. Pokorný

The Human Body exhibition
Nejodvážnější žáci Masarykovy ZŠ Obecnice se 26. dub-

na 2012 jeli podívat do Prahy na unikátní výstavu The
Human Body exhibition. Mohli vidět úžasné exponáty –
vypreparované lidské tělo, svaly (v klidu i při zátěži), vnitř-
ní orgány a třeba i plíce kuřáka (v porovnání s plícemi
nekuřáka). Zvláštní dojem na nás udělal zárodek dítěte
a fáze jeho vývoje. Velmi na nás zapůsobily také exponáty,
na kterých byly zřetelně vidět různé choroby, které posti-
hují lidský organizmus, například nádory. Všechny ukáz-
ky byly tak propracované, až bylo těžké uvěřit, že exponá-
ty jsou opravdové. Odvezli jsme si cenné zkušenosti a pro-
hlédli si to, co možná už nikdy neuvidíme. Určitě mluvím
za všechny, když říkám, že na tuto výstavu se nedá zapo-
menout. Zdeněk Bíza

(pokračování na str. 5)
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• 7. května za námi do školky přijela návštěva z Ochrany
fauny České republiky s výukovým programem  Tajupl-
ný ostrov. Děti se hravou formou seznámily s prostředím
zahrady. Průvodci jim byli skřítci – Rostlinka, Stromí-
nek a Zvěřínek, kteří dětem zábavnou formou ukázali
druhy rostlin, stromů a zvířat.

• 9. května ve školce proběhla beseda s mluvčí Policie ČR.
Děti si zopakovaly, jak se mají chovat na silnici jako
chodci i jako cyklisté.

• V tomto měsíci máme kromě jiného  ještě naplánovanou
návštěvu u hasičů, návštěvu  ekofarmy v Orlově i obory
s daňky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 (dokončení ze str. 4)

Beseda s Matějem Novákem
Jak už víte z jiných čísel Obecnického zpravodaje, před-

stavujeme si v rámci školního projektu různé sporty a be-
sedujeme se sportovci. Tentokrát přijal pozvání do naší
školy Matěj Novák, úspěšný reprezentant ČR ve snowbo-
ardingu. 27. dubna se všichni žáci sešli v tělocvičně a při-
vítali Matěje, který nám představil svůj oblíbený sport.
Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o jednotlivých stylech
snowboardingu. Matěj se nejvíce věnuje Freestylu a Free-
ridu. Prohlédli jsme si vybavení, fotografie některých prv-
ků, video z jízdy a samozřejmě také ceny, které Matěj ve
své kariéře získal. Nezapomněl nám připomenout, jak je
důležité se při tomto sportu chránit. Mnozí z nás se pokou-
šejí na snowboardu jezdit, tak si jistě vezmou doporučení
k srdci. Matěj nám vyprávěl i o zemích, které procestoval,
a o svých zážitcích – příjemných i těch horších, spojených
s úrazy. Trpělivě odpovídal na množství otázek, které na
něj děti chrlily. Byl bezprostřední a o svých úspěších mlu-
vil velmi skromně. Moc mu všichni držíme palce v jeho
další kariéře.    K. Hrubá, A. Nelibová

Výsledky literární soutěže na téma
Máme rádi zvířata

Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 probíhala v
Masarykově základní škole Obecnice literární soutěž na
téma Máme rádi zvířata. O čem autoři psali? Nejčastěji
samozřejmě o svých domácích mazlíčcích. Objevovali se
však i takoví zástupci živočišné říše, které někdo zrovna
„nemusí“, například pavouk. Soutěžilo se ve třech katego-
riích a přihlášeno bylo 43 prací (další 4 bohužel po uzávěrce).

Kdo byl nejúspěšnější? V I. kategorii (I. – III. třída):
1. Štěpánka Strniš�ová, III. třída – Můj pejsek Kimíček,
2. Štěpánka Šínová, I. třída – Delfín, 3. Veronika Havelko-
vá, I. třída – Koník. Ve II. kategorii (IV. – VI. třída): 1. Ka-
teřina Matušková, IV. třída – Zvířátka v zoo, 2. Marie
Marešová, VI. třída – Líná kočka, 3. Radek Šeffl, VI. třída
– Pavouk. III. kategorie (VII. – IX. třída): 1. Zdeněk Bíza,
VIII. třída – Naše fenka, 2. David Brajer, IX. třída – Jarry,
3. Lumír Mazánek, IX. třída – Noční kapři.

Autoři vítězných prací byli odměněni diplomy, cenami
i potleskem. Blahopřejeme k úspěchu a přejeme hodně chu-
ti do dalšího tvoření. Anna Kadlecová

ALÍK   Míša Šlapáková (2. tř.)
Náš pes Alík, to je cvalík.
Nejraděj má kostičky.
Rád si hraje s kočkou Mickou,
až ho bolí tlapičky.
Na sluníčku běhá, skáče,
chytá míček do tlamy.
Přitulí se k malé Káče,
nejraděj je u mámy.
My ho máme všichni rádi
a on nás má také rád.
Žije s námi v našem domě.
Je nejlepší kamarád.

MŮJ PEJSEK KIMÍČEK  Štěpánka Strniš�ová (3. tř.)

Kimča, Kimča, Kimíček je domácí mazlíček.
Na prádelní koš si lehne, odtamtud se ani nehne.
Kapsička je lahůdka jako pro mě jahůdka.
Na zahradě štěká a každá se ho leká.



6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Květen 2012

zabere dost času, potřebujeme často brýle, ale je
to přece jen ochrana před zklamáním nad nevy- 

 Lékař a vy  /  Čtení obalů na potravinách

hovující kvalitou nákupu. Navíc v poslední době často
medializované kauzy z obchodních řetězců nás tím víc na-
bádají k ostražitosti. Ale co to vlastně čteme? Označování
potravin stanovuje zákon 110/1997 Sb. a vyhláška č. 113/
2005 Sb. Týká se potravin balených výrobcem, prodejcem
i potravin nebalených. Pro ty všechny platí stejná pravi-
dla. Značení musí být viditelné, čitelné, nesmazatelné a ne-
odstranitelné, musí být, krom obchodního názvu, v češtině
a nesmí uvádět spotřebitele v omyl. U živočišných potra-
vin musí být značka zdravotní nezávadnosti, u ovoce a ze-
leniny země původu, jakost a odrůda. U nebalených potra-
vin předá informace o potravinách výrobce prodejci a ten
musí informovat spotřebitele tak, že viditelně umístí název
produktu, datum spotřeby, způsob skladování, popř. nega-
tivní účinky. Na obalech potravin musí být 1. obchodní
jméno a sídlo výrobce, dovozce, prodejce. 2. název potravi-
ny a způsob úpravy ( př. kuřecí prsa uzená), 3. údaje
o množství v gramech, kilogramech, mililitrech, litrech
nebo kusech, 4. datum výroby, 5. datum spotřeby nebo po-
užitelnosti ( spotřebujte do – den, měsíc, rok) včetně trvan-
livosti a podmínek skladování před i po otevření.Výjimku
tvoří čerstvé ovoce, zelenina, nebalené pečivo, lihoviny…
6. údaje o způsobu použití, 7. složení – jednotlivé látky
i přídatné látky použité při výrobě , 8. údaje o potravinách
nového typu, 9. údaje o alergenech podle vyhlášky
101/2007 Sb. Musí být uvedena přítomnost lepku, mléka
a výrobků z mléka, ryb a výrobků z ryb, korýšů a měkký-
šů, soji, arašídů, vajec, celeru, ořechů, hořčice a SO2.
10. údaje o nepříznivých účincích ( např. nevhodné pro tě-
hotné ženy) vč. látky (př. chinin). 11. energetická hodnota
v kcal. nebo kJ/100g , bílkoviny, sacharidy, tuky a sůl.
12. jakost, 13. zařazení, 14. event. doporučený způsob ser-
vírování. První, na co se spotřebitel při nákupu zaměří, je
datum spotřeby, použitelnosti nebo trvanlivosti. Po uply-
nutí data vyznačeného na obalu se mohou prodávat potra-

viny pouze s označením „minimální trvanlivost do“, jež
jsou zdravotně nezávadné a označené jasným sdělením, že
se jedná o potraviny prošlé. A jak je to s „éčky“? Přídavné
látky, používané při výrobě potravin, vycházejí z vyhlášky
130/2010 Sb. a 122/2011 Sb. Rozdělují se na přírodní, pří-
rodně identické a syntetické a výrobci mají povinnost je
uvádět na obalu potravin pod kódem E + číslo. Prodlužují
trvanlivost potravin, zlepšují chu�, barvu, vůni a konsis-
tenci. V poslední době se řeší zejména jejich vliv na lidské
zdraví, protože některá mohou při pravidelné konzumaci
vyvolávat u citlivých jedinců, jako jsou děti,těhotné a kojí-
cí ženy, senioři a alergici, nežádoucí účinky. Jejich konzu-
mace se také dává do souvislosti s hyperaktivitou dětí, ast-
matem, zažívacími potížemi … Mezi tzv. „hodná éčka“ pat-
ří z barviv E 100, 101, 140, 160a, 160d, 161b, z konzervan-
tů E 202, 203 a 234, regulátor kyselosti E 270, antioxydan-
ty E 300, 302, 306, 307, 308, 309, 334, stabilizátory E 410,
440 a balicí plyn E 948. Ke „kontroverzním éčkům“ patří
např. z barviv E 102, 104, 110, 122, 124, 129, z konzerantů
E 214, 215, 218, 219, siřičitany E E220, 221, 222, 223, 224,
226, 227, 228, glutamáty E 621, 622, 623, 624, sladidla
E 950, 951, 952, 953 a 954. Skupina potravin pro zvláštní
výživu jsou tzv. „dia potraviny“, podléhající vyhlášce
23/2001 a 24/2004 Sb. označené „vhodné pro diabetiky“.
Označení „light“ nesou potraviny s nízkou kalorickou
hodnotou, které mají méně tuků, cukru i soli než běžné
výrobky a obvykle nejsou vhodné pro děti, těhotné a kojící
ženy. Všechny potraviny usilující o označení „bio“ musí
splňovat požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém
zemědělství a jsou průběžně kontrolovány třemi nezávislý-
mi organizacemi pověřenými Ministerstvem zemědělství
ČR. Při splnění požadovaných kriterií může být výrobek
označen BIO na jeden rok a poté musí výrobce zažádat
o prodloužení certifikátu.

Podle časopisu Moje zdraví 12/11
upravila a š�astnou ruku při nákupu potravin

přeje Drsvo

TJ SLAVOJ OBECNICE • KOPANÁ
vás zve na 12. ročník turnaje

v malé kopané ,,REZERVACE CUP“

v sobotu dne 7. července 2012 od 8.00 hod.
na hřišti v Obecnici

PŘIHLÁŠKY s i  můžete  vyzvednout
v Obecnici „RESTAURACE KOUPALIŠTĚ“
Startovné činí 1 000 Kč za mužstvo,

nejvíce 11 hráčů na soupisce, hraje se 5+1,
počet mužstev je limitován na 20.
Závazná přihláška a záloha 600 Kč

se musí odevzdat do 1. 7. 2012, doplatek ve výši 400 Kč
a soupiska hráčů se odevzdá v den turnaje

při prezentaci v 8.00 hod. Záloha se vrací pouze
při zrušení turnaje pořadateli. Občerstvení zajištěno.

Informace na tel. 603 878 693
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DOPUKNÁ
Slavoj Obecnice slavil TITUL PŘEBORNÍKA

MOP 2011/12 pořádně a plnými doušky
na Dopukné v Obecnici.

Nedostal jsem bližší informace o průběhu oslav, ale
dovedl jsem si to představit podle fotografií na internetu,
že proběhly řádně vesele a v pohodě. Pan starosta Josef
Karas předal Jardovi Střeskovi poděkování za skvělé spor-
tovní výkony a za vynikající reprezentaci a propagaci
obce. Poté už se rozdávaly odměny za proběhlou sezónu.
Mne zaujaly tituly Dřevák a Prase roku vybral jsem někte-
ré z fotografií. Ostatní si můžete prohlédnout na strán-
kách Slavoje. Red.

Trocha obecnické historie
Pokračujeme v objevování zajímavostí z historie

obce. Po mé výzvě k hrabání v šuplíkách a bednách
a odhalování tajemství zastrčených koutů obecnických
a osečských chalup, se objevila první vlaštovka. Dopi-
sovatelka Eliška Tomanová přinesla tuto pozvánku na
ples, kterou získala od paní Evy Krylové. Paní Eva ji
má schovanou jako památku na svého dědečka  Josefa
Skalu, který byl kdysi velitelem obecnických hasičů.

Pozvánka je z roku 1892. Zjiš�oval jsem, kde byl hos-
tinec pana Labského - zatím bez úspěchu, ale kdyby ně-
kdo z vás věděl, jsem jedno ucho.

Další z pozvánek patří ke sbírce pana Antona Smrč-
ka z Nových Chalup je z roku 1929 Jednota proletář-
ská tělovýchovná. U některých pozvánek je zajímavé
tématické pojetí zábav. Například  XII.Šibřinky v roce
1936 v restauraci pod Kloboučkem měly ráz „Fidlovač-
ka (žádný hněv a žádná rvačka)“ a tradiční byla i půl-
noční scéna v této pod názvem „Kde domov můj“ účin-
kovali cvičenci DTJ, slepý pěvec s dcerou. Jiné z roku
1933 se konaly hostinci pana Otty Neliby a měly ráz

(pokračování na str. 5)

„ V z e l e n é m
háji“ s půlnoč-
ní scénou, kte-
rá nemá uvede-
ný název, ale
zaujalo mne
u p o z o r n ě n í
„Slušné masky
vítány“ Ještě,
že nebyly pyža-
mové bály, že?
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Trocha obecnické historie
(dokončení ze str. 5)

Zajímavá byla i pozvánka lesáků na poslední leč. Ta však
byla Pouze pro zvané a jimi uvedené hosty.

Fotografii jsem vybral z důvodu, že ji mohu popsat, pro-
tože má poznámky na rubu. Je na ní poznamenáno: Část
návštěvníků zahradní zábavy (koncertu) na cvičišti DTJ
v Obecnici. Na pravé straně je chlapec ve cvičebním úboru
tehdejších žáků DTJ. V tištěném zpravodaji to asi nebude
moc znatelné, foto je trochu rozmázlé, ale pokud chcete
vidět zpravodaj i v barvě, lze jej shlédnout na mých strán-
kách http://www.bohoussvoboda.borec.cz/ nebo na obec-
ních stránkách ale tam většinou se zpožděním.

Bohouš Svoboda

STAROČESKÉ MÁJE „jako zamlada“
V Obecnici se koná jedna akce za druhou, však nám po

okrese ten bujarý kulturní život závidí. Tentokrát jsme se
připravovali na Staročeské máje bez klasických májovnic.
Tedy ony vlastně byly klasické, alespoň některé si zopako-
valy funkci májovnic po mnoha letech, o májovnících ani
nemluvě .

Příprava byla náročná, několik zkoušek na tancová-
ní,šití krojů, dvakrát se sejít kvůli organizaci a už je tu ten
den. Všechny nás potěšilo i překvapilo, kolik se sešlo lidí

a dětí v krojích. Kéž by tato tradice pokračovala i v dalších
letech.. Průvod vyšel ze Staročeské hospody a před hospo-
dou „Kecal“ Zdeněk Procházka uvítal diváky a účastníky.
Jeho řeč byla opravdu hezká a emotivní. Ukončil ji tradič-
ně básní o Obecnici od Josefa Oktábce „Znám jednu vísku
rozkošnou a objímám ji smysly svými, schoulenou pod
svou Třemošnou, žije svá jara, léta, zimy…“ Poté se prů-
vod vydal za zpěvu k prvním májovnicím. Ve statku u Ka-

(pokračování na str. 9)
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rasů čekala Zdena Pešková na májovníka Zdenka Procház-
ku a májovnice Jana Karasů na našeho starostu Pepu Ka-
rase. Vše komentoval druhý „Kecal“ Pepa Hudeček. Poví-
dání bylo složeno částečně ze starých materiálů z původ-
ních májů a doplněno současným povídáním. A tak se pří-
tomní dozvěděli, že májovnice Zdena „sportovně byla čin-
ná více, neb běhala kol Obecnice, dělala do dlouhých tratí,
báli se všichni, že se ztratí“ a májovník Zdeněk „je kome-
diant k pohledání, však v baráku rodném nemá stání, po
vsi je slyšet plno hlasů, že Zdenda je třetí dítě od Karasů…
I u májovnice Jany se dozvěděli „že nestačili se všichni di-
vit, že ona chtěla lidi živit. Nyní jako spolehlivá vedoucí
ve školní kuchyni fouká do polévky vroucí…“ a její muž
májovník Pepa „nebyl v rodě prvý, kdo měl lásku k hroudě

STAROČESKÉ MÁJE „jako zamlada“
(dokončení ze str. 8)

v krvi, vždycky říkal, to je moje, já chci dělat jídlo
z hnoje…“ Občerstvení přihlížejících obstaraly sličné má-
jovnice mladšího vzření, ba i májovníci statní se připojili.
Průvod se poté odebral na dlouhý pochod po vsi až do No-
vých Chalup. Tam čekala na májovníka Jirku Krylla jeho
májovnice a manželka Slávka Kryllová. Zase muzika hrála
a chasa zpívala upravenou píseň: „Slávinko, Slávinko sta-
vějí ti břízu, že ty jsi chytila asi druhou mízu…“ Opravdu
se to chase povedlo, míza je k životu potřeba. Kecal Pepa
Hudeček zase prozradil že „Slávka za zimy i horka je velmi
šikovná holka organizátorka. Někdy sice zapomene, kde
má svoje věci, peněženku v mrazáku občas najde přeci…“

(pokračování na str. 10)
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STAROČESKÉ MÁJE „jako zamlada“
(dokončení ze str. 9)

No a u májovníka Jirky se přihlížející dozvěděli, že „po-
slední dobou občas něco vrzne, hlasitě z hlouby, bohužel to
bývají jeho ztuhlé klouby...“. Pepa Hudeček text vyspravil
a rozechvěl bránice všem přítomným svým prohlášením, že
„Jirka poslední dobou občas něco vrhne… Ještě, že se ne-
vrhl Jirka na něj ☺. Zase skvělé občerstvení, skvělá obslu-
ha za zvuků písniček muzikantů, kteří k nám jezdí hrát na
podobné akce. Poté sólo pro májovnici s májovníkem a jde-
me dál. Poslední májovnicí, která ve skutečnosti májovnici
však nikdy nedělala, byla Eva Svobodová, pro kterou šel
její (já, že?) mladý, statný, bělovlasý, sympatický manžel
Bohouš Svoboda (zkuste si psát o sobě a nepochválit se ☺).
Tady hrozilo selhání techniky, ale stateční májovníci chla-
zení piva rychle vyřešili. A tak se zase mohli přihlížející
dozvědět, že „Eva když lepila panenkám náplast na čelíč-
ko, věděla, že bude dělat to, co dělá nýčko. Nyní ovšem
nelepí pannám náplasti na rány, nebo� léčí jim i paním úpl-
ně jiné orgány…“ no a májovník Bohouš, že je „jako má-
jovník také jako prvnička, což vám asi v jeho věku vžene
úsměv na líčka. Nyní si před ním v obci všichni na řeči
pozor daj, protože je to upovídaný obecnický zpravodaj…“.
Po tradičních tancích a křiku „Čí jsou máje? Naše! A kdo
je stavěl? Bagr, pardon my“, jsme se vydali k hlavní máji
zatancovat Staročeskou besedu. To byla podívaná. Jak ně-
kdo konstatoval, měla to natáčet televize. Ale nebojte se,
máje jsou natočené celé. Tancovalo pět kolon. Od nejmlad-
ších dětí až po statné …sátileté juniorky a juniory. Poté již
následovalo posezení s muzikou na koupališti v Rezervaci
a poté druhý den léčení ran. Bohouš Svoboda
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ O BČÁNKY Obecnice dne 12. 5. 2012

Jiří Winzig, rodiče Lucie Růžičková a Jiří Winzig

Antonín Matula, rodiče Marie Kubínová a Petr
Matula

Filip Hrubec, rodiče Martina a Petr Hrubcovi Zuzana Soukupová, rodiče Jaroslava a Zdenek
Soukupovi

Jubilea v květnu s l a v i l i  a  s l a v í
Věra Šefčíková  55 let

Růžena Sobotková  50 let
Jaroslava Burianová  75 let

Věra Klímová  65 let
František Prachař  60 let
Zdeněk Oktábec  65 let

Adolf Štamberk  90 let
Vojtěch Šlapák   60 let

Jiří Liebner  60 let
Pavel Horáček  50 let
Svatopluk Pour  60 let

Petr Zima  50 let

Jubilea v červnu b u d o u  s l a v i t
Emílie Šefflová  90 let

Dagmar Procházková  60 let
Lenka Horáčková  50 let

Josef Průša  60 let
Karel Staněk  60 let

Miroslav Klíma  75 let

Pavel Jiroušek  60 let
Jaroslav Zelenka  70 let
Zdeněk Sobotka  55 let
Antonín Berger  70 let

František Steiner  80 let

 Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let


