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Obecnický
ZPRAVODAJ

Hele, zima volá tě, sklouzneme se na blátě, bláto tolik nestudí,
jenom mámu popudí a trest přijde zakrátko, po zadečku plác-
ne prasátko. Jen jsem nevěděl, jak začít svůj úvodník,
a to mne napadají občas, jak se říká, blbosti. Stejně nežli roz-
vinu nějakou blbost, pardon, chtěl jsem říci myšlenku, venku
je úplně jiné počasí a sklouznutí by nejspíš dost na umrzlém
blátě bolelo. Nějak si s námi roční období pohrávají. Vánoce
na blátě, v květnu sníh a tak dále, už to člověku ani nepřijde.
Někde jsem se zmínil, že by bylo hezké, kdyby opravdu
v zimě byla zima, na jaře jaro, v létě léto a na podzim skuteč-
ný podzim. Na to kdosi prohlásil, tak jako v jednom známém
vtipu o dvou stařících: „To by nám tak ještě scházelo...“  Před-
pokládám, že stejně jednou přijde doba, kdy se nejprve globál-
ně oteplíme a poté globálně zmrzneme. Zatím nemám obavy
a jen doufám, že v únoru nějaký sníh přijde, abychom si ještě
běžky i ty naše Brdy trochu užili. Naši silničáři jsou jako vždy
na krutou zimu připraveni. Každý rok postaví za Panenkou
při silnici na Příbram sněhové zábrany a my  se každý rok
s manželkou sázíme, jak dlouho vydrží postavené. Po pár
dnech zase přišel krutý vítr z Brd a zábrany lehly. Zbylo jenom
jakési torzo, které se chystám vždy po cestě do Příbrami vyfo-
tit, ale pokaždé na to zapomenu. Také jsem přemýšlel, jestli
sněhové zábrany jsou poražené následkem brdských větrů.
Představil jsem si, jak oslněná a zděšená srnka narazí do první
dřevěné zábrany a ostatní se jako domino skládají na zmrzlou
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půdu. Druhou verzi jsem vyvodil z okousaných podpěr. Malý
počet podpěr způsobil, že hladový bobr odkousal tu první pod-
pěru u první zábrany a ona svým pádem donutila ty ostatní
ke zřícení. Bobr se však u nás na potoce zatím nevyskytuje,
ani nebyla nalezena jeho kostra v minulých letech pod trouch-
nivějícími zábranami. To mě přivedlo k odhalení. Byl to zajíc.
Asi ještě stále žije v obecnickém revíru ten mizera, co mi kdysi
na zahradě okousal jabloně. On určitě letos okousal podpěry
u silnice směrem ke Lhotě. Proto se každý rok jeho vinou, (dle
mého pojmenování) „podsněhové zábrany“ ukládají pod sněho-
vé závěje a tím nejspíš zabraňují tvoření sněhových jazyků
na přístupové silnici k naší obci. Prostě ztrouchnivělé podpěry
i vlastní zábrany zajícovi chutnají. Žere je, když nemá co žrát.
Konečně se mi v hlavě rozsvítilo! No jo, ale potom najednou
všude zhaslo. Konečně jsem pochopil, co je to ten blackout.
Nevíte? No přeci zjednodušeně výpadek proudu. To vám byla
tma jako v pytli, ale úplně v pytli to nebylo. Najednou jsme
zjistili, že nejde televize, vařič, bojler a další. A co te�?  Ještěže
je v nás pračlověk, který si uměl rozdělat oheň, uměl si poví-
dat i když byla tma, a ve tmě... ale to už není pro děti. Prostě
jsme zjistili, že můžeme být chvíli bez elektřiny, že se může-
me sejít se sousedy a hezky se pobavit, karty či jiné hry si za-
hrát, zazpívat si a že je nám spolu dobře. Přátelé, tak vám
v dobrém přeji co nejvíce dobrých českých „blekautů“.

bs

Multifunkční hřiště Obecnice
CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Jak jste si možná již všimli, na bývalém hokejovém stadio-
nu pod základní školou je v těchto dnech mimořádný ruch.
Započala zde totiž výstavba multifunkčního hřiště. Stavbu
provádí, na základě výběrového řízení, firma VYSSPA Sports
Technology z Plzně. Vznikne zde víceúčelová sportovní
plocha, kde se bude moci hrát volejbal, nohejbal, tenis,
košíková házená, popřípadě malá kopaná. Okolo vznikne
běžecká dráha a doskočiště pro skok do dálky. Na místě
bývalých kabin budou vybudovány šatny, sociální zařízení
a technická místnost pro uložení sportovního zařízení. Vzhle-
dem k požadavku hygieny na zmírnění hlučnosti, bude
na jižní straně hřiště vystavěna protihluková zábrana.

Projekt, jehož celkové uznatelné náklady jsou 9,05 mil. Kč,
byl vybrán k financování v 83. výzvě regionálního operační-
ho programu pro regionu soudržnosti Střední Čechy  ve výši
7,7 mil. Kč. Hřiště bude sloužit jak žákům základní školy
a mateřské školy, ale i ostatním občanům k rekreačnímu
sportování. J. Karas
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Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 17. 12. 2014
1. Přítomno: 14 zastupitelů, omluven jeden zastupitel, jeden

host.
2. Volba komisí: Návrhová: p. Svoboda, p. Zelenka – OZ souhla-

sí, ověřovatelé zápisu: p. Zima, pí. Petráňová – OZ souhlasí.
3. Schválení programu: OZ souhlasí s programem.
4. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Vohradský

– bez výhrad.
5. Informace starosty:
– Malý Veský rybník je již napuštěn, bude osázen stromy a bu-

dou zde zabudovány lavičky
– probíhají práce na kanalizaci Oseč – byly ukončeny, znovu se

zahájí 5. 1., je hotova dosazovací nádrž, v únoru a březnu se
bude vystrojovat čistička

– začala výstavba multifunkčního hřiště – do konce roku by
měla být hotova základová deska technické budovy, v lednu
se bude v pracích pokračovat, na hřišti bylo povoleno vykácení
některých stromů, které vadily výstavbě, včetně poškozené
lípy, budou zde vysázeny jiné stromy dle odborného posouzení

– Vojenský újezd – ve sněmovně schváleno zrušení, te� jde
zákon do senátu

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

6. Rozpočet na rok 2015 – viz příloha dostupná na OU
– Běžné příjmy 13 300 tis.; Transféry (dotace) 14 907,59 tis.;

Kapitálové příjmy 150 tis.; Celkem příjmy 28 357,59 tis.
– Běžné výdaje 8 102 tis.; Kapitálové výdaje 24 018 tis.;

Celkem výdaje  32 120 tis. Kč - jedná se o schodkový rozpo-
čet. Rozdíl 3 762,41 tis. Kč bude použit z prostředků před-
cházejících let – OZ souhlasí s rozpočtem na r. 2015.

7. Rozpočtový výhled na rok 2016 – 2018 – viz příloha dostup-
ná na OU jedná se o návrh rozpočtového výhledu

– v roce 2016 je uvažováno v příjmech s dotací na rekonstrukci
fary (12 000 tis. Kč) a s dotací na zateplení výchovného pavi-
lonu MŠ (1 000 tis. Kč) a ve výdajích je uvažováno s investicí
na rekonstrukci fary ve výši 15 000 tis. Kč a se zateplením
výchovného pavilonu MŠ ve výši 00 tis. Kč. Přebytek bude
použit na potřeby následujících let

– v roce 2017 je v kapitálových výdajích uvažováno s vybudová-
ním kanalizace Na Šachtě ve výši 3 000 tis. Kč, přebytek by
byl použit na potřeby následujících let

– v roce 2018 je v příjmech uvažováno s dotací narekonstrukci
tělocvičny MZŠ ve výši 7 000 tis. Kč a výdaje představují
investici na rekonstrukci tělocvičny MZŠ ve výši 10 000 tis. Kč.
Přebytek by byl použit na potřeby následujících let – OZ sou-
hlasí s rozpočtovým výhledem na rok 2016 – 2015

MAS BRDY

8. Žádost o prodej pozemků:
a) č.p. 60/21 v k. ú. Obecnice – pí Svitáková – jedná se o poze-

mek „Na Pahorku“,  bude řešeno jako celek, není dořešena
situace – OZ nesouhlasí s prodejem

b) část pozemku č. p. 932/1 v k. ú. Obecnice – Ing. P. Jaroš,
pí Taclová, Bc. Jan Karas – jedná se o část pozemku – ornou
půdu. P. starosta Karas před projednáváním tohoto bodu ode-
šel a jednání se neúčastnil – OZ souhlasí se záměrem prodeje
(1x proti, 11x pro, 1x se zdržel, p. starosta Karas před hlaso-
váním opustil jednací místnost).

9. Žádost o prodej části pozemku č. p. 349/2 v k. ú. Oseč o vý-
měře 2,5 m2 – p. Hofman – OZ schvaluje  prodej pozemku,
OZ schvaluje cenu 100,- Kč/m2

10. Příspěvek na  činnost
a) hasičů – opravuje se celá hasičská zbrojnice, peníze z dotace

je možné použít jen na materiál, byl přednesen návrh na pří-
spěvek Sboru dobrovolných hasičů ve výši 40 tis. Kč – OZ
schvaluje příspěvek 40 tis. Kč

b) příspěvek na dresy hokejistů Slavoje Obecnice – hokejisté
hrají meziokresní soutěž, na dresech je znak obce a hokejový
tým Slavoje reprezentuje a zviditelňuje i naši obec – OZ
schvaluje příspěvek 15 tis. Kč Slavoji Obecnice na nákup dre-
sů hokejistům

11. Diskuse – jako každoročně obec důchodcům a invalidům vě-
nuje vánoční balíčky, v letošním roce to bude 80 balíčků, spo-
lu s blahopřáním je roznesou zastupitelé.

– Pyžamový bál  se uskuteční 30. 1. 2015
– Masopust seuskuteční 21. 2. 2015
– vraky aut po obci – bude řešeno průběžně, výzva k odstraně-

ní vraku bude vyvěšena na úřední desce, pokud se do 2 měsí-
ců nikdo nepřihlásí, může obec vrak nechat zlikvidovat

– upozornění pro parkující auta na komunikacích – hrozí po-
škození při protahování radlicí

– kácení stromů – jedle u školy, smrk v parku – hrozí nebezpe-
čí pádu, jasan za prodejnou v Oseči – bude řešit komise, lípy
u hospody budou ořezány

– kamerový systém v obci – zpracovávají se nabídky cca
250 tis. Kč

– příští zastupitelstvo se sejde v průběhu února
– kontejnery za Jednotou Coop – nepálit plasty, ale dát do kon-

tejneru
– starosta p. Karas poděkoval za činnost v roce 2014 a popřál

k Vánocům a novému roku 2015.
Usnesení a závěr – OZ souhlasí s předneseným usnesením
(14x pro).

Ze zápisu M. Švehlové upravil pro OZ bs

V minulém vydání Obecnického upravodaje byla předsta-
vena MAS (Místní akční skupina) BRDY. Nyní něco více
o její činnosti.
MAS Brdy vznikla 4. března 2014 jako zapsaný ústav a to
notářským zápisem sepsaným Mgr. Stanislavem Trčkou.
Zapsaný ústav proto, protože byl notářský zápis sepsán
dle nového občanského zákoníku.
Co je předmětem činnosti, bylo již představeno. Zjedno-
dušeně řečeno je to rozvoj území, které MAS zahrnuje.
Zakladatelé MAS Brdy jsou Městys Jince a Obec Obecni-
ce. Proto, aby mohla být MAS zapsána, bylo nutné usta-
novit orgány MAS. Těmi jsou ředitel, správní rada, do-
zorčí rada a valné shromáždění jako vrcholový orgán.
Představitelé těchto orgánu byli již zveřejněni v minulém
zpravodaji. Zde je nutno podotknout, že předseda ani
členové nejsou za svoji práci v těchto orgánech odmě-
ňováni.

MAS Brdy vznikla jako nový
subjekt pro programové ob-
dobí 2014-2020 na tzv. bílých

(pokračování na str. 3)

místech mapy ČR, kde dosud nebyla žádná MAS vytvořena.
V předchozím programovacím období bylo vytvořeno cca
120 MAS., které zaujímají zhruba 2/3 území ČR. Pro toto
programovací období se počítá se vznikem dalších 60,
čímž by došlo k zaplnění celého území ČR. Tím, že byla
MAS založena, nic neskončilo, ale začala etapa pro spl-
nění takzvané standardizace MAS, která je nutná pro její
schválení ministerstvem. Pro získání osvědčení o splnění
standardů MAS bylo nutné splnit řadu požadavků. Mimo
jiné bylo nutné získat spojité území obcí, které zahrnuje
nejméně 10 tisíc obyvatel (do tohoto území se nezahrnu-
jí města s více jak 25 tis. obyvateli). V našem případě
zahrnuje území, které se táhne okolo Brd od Lázu až
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MAS BRDY  (dokončení ze str. 2)

po Komárov, 15 tis. obyvatel. K tomu, aby daná obec
mohla být svým územím v MAS, byl nutný souhlas zastu-
pitelstev jednotlivých obcí se zařazením svého území do
území působnosti MAS. V současné době jsme ve fázi,
kdy je podána žádost o standardizaci MAS na SZIF minis-
terstva zemědělství a čekáme na její schválení.
MAS ale není partnerstvím pouze veřejného sektoru
(tj. obcí a jím zřizovaných organizací), ale též sektoru
soukromého (což jsou drobní podnikatelé) a dále zájmo-
vých skupin či jednotlivců (sem patří různá zájmová sdru-
žení a fyzické osoby). Proto, že je nutné dodržet poměr
mezi veřejným sektorem a ostatními, sdružuje naše MAS
25 členů veřejného sektoru a 26 členů sektoru ostatní-
ho, čímž je dodržen max. podíl veřejného sektoru 49 %
z celkového počtu.

Mimo přípravu standardizace je MAS partnerem projek-
tu „Studentské minipodniky – příležitost pro spolupráci
a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy“, jehož nositelem
je Masarykova základní škola Obecnice a jsou do něj dále
zapojeny základní školy Příbram VII 28. října, Jince,
Komárov a Zaječov.
Další aktivitou je přistoupení k projektu spolupráce
s MAS Posázaví Benešov. Projekt sdružuje MAS, které
vznikly v minulém programovacím období i ty nově vznik-
lé.
A kdy bude možné žádat o dotační prostředky?
Je předpoklad, že své žádosti budou moci MAS podávat
nejdříve koncem tohoto roku po vyhlášení jednotlivých
výzev.

J. Karas

Projekt Studentské minipodniky –
příležitost pro spolupráci a rozvoj
venkovských oblastí pod Brdy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském
roce vydalo výzvu 54 k předložení žádostí o podporu z ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Masarykova základní škola v Obecnici se stala nositelem
projektu s názvem Studentské sociální minipodniky – příle-
žitost pro spolupráci a rozvoj venkovských oblastí pod
Brdy, RČ.CZ.1.07/1.1.00/54.0047.

Do tohoto projektu se zapojily kromě MZŠ Obecnice ještě
další školy z Podbrdska: Základní škola a Mateřská škola
Jince, Základní škola a Mateřská škola Zaječov, Základní
škola Tomáše Garrigue Masaryka Komárov, Základní škola
Příbram VII, 28.října. Podnětem pro přípravu projektu byla
spolupráce s nově založenou místní akční skupinou MAS
Brdy. Z cílů, kterých chce projekt Studentské minipodniky...
dosáhnout, je zřejmé, že podporuje především zájem žáků
zmíněných škol o rozšíření znalostí, dovedností a schop-
ností v oblasti technického a společenského vzdělávání
a tím posléze i lepší možnost uplatnění v perspektivních
oborech podnikání. Projekt přispívá i ke spolupráci ZŠ se
samosprávami i státní správou a přináší inovativní výukové
metody v menších školních zařízeních. Například zakládáním
žákovských sociálních minipodniků, exkurzemi do různých
provozů a zapojením odborníků z praxe. Na zúčastněných
školách je již založeno deset žákovských minipodniků
a jejich prezentaci lze najít na internetových stránkách
www.fifibrdy.cz. Na obecnické škole naleznete Pekárnu P,
Keramiku HH, na jinecké Zahradnictví Mrkvičky, Redakci
žurnalistiky f.ŽUŽU, na zaječovské Zahradnictví Zahradní
děti, na komárovské škole Redakci Kom-times a Zahradnic-
tví Slunečnice a na příbramské 28. října existuje Nahrávací
studio Studna, Keramická firmička Kefír s.r.o. a Cukrárna
Laskonka. V dalších článcích vás seznámíme s konkrétními
akcemi i s činností uvedených Studentských minipodniků.
V loňském roce například byla zorganizována beseda s ře-
ditelkou Okresní hospodářské komory p. I. Karpíškovou,
v Zaječově beseda zastupitele Středočeského kraje RNDr.
J. Hály o aktuálních problémech na Podbrdsku, v Jincích
beseda se zástupci Českého svazu včelařů p. Havrlíkem
a p. ing. Vejrem, v Příbrami beseda s konzultantem MPSV
Mgr. J. Knězů a další. V prosinci se žáci a žákyně z Komáro-
va účastnili Workshopu v Podbrdském muzeu v Rožmitále

pod Třemšínem, kde jim připravil nádherné zážitky kolektiv
pracovníků v čele s H. Křepelákovou. V Jincích se konal
křest prvního čísla dvouměsíčníku Kaleidoskop vydaný
Redakcí žurnalistiky a další akce.

Je vidět, že projekt se v loňském roce úspěšně rozběhl
za vydatné organizační podpory MAS Brdy a finanční pod-
pory Evropské unie a Evropských sociálních fondů v ČR,
Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy a Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. bs

Ze setkání v ZŠ TGM Komárov – projektový tým

Zahradnictví Slunečnice – výroba křížal a čajů
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
pro většinu lidí jsme akorát skončili nejhezčím obdobím
v roce, kdy by měli být všichni spolu v klidu. Pro nás
tento měsíc tak klidný nebyl. Ještě před Vánocemi se
nám v pondělí 22. prosince rozezněla siréna. Jelikož bylo
celkem teplo a foukal silný vítr, nebezpečně se ohnul
strom v parku. A tak jsme byli povoláni na odstranění
tohoto stavu. Jelikož nedisponujeme výškovou techni-
kou, se kterou přijelo HZS, zabezpečovali jsme komuni-
kaci proti provozu, aby se mohl strom ořezat. Určitě
jste si všimli, že na tomto stromu zbyla jen špička.
Vánoce naštěstí i pro nás byly klidné, zato hned 2. ledna
se nám ve 12:44 opět rozezněla siréna. Opět kvůli silné-
mu větru jsme byli povoláni na stromy, které byly přes
cestu směrem na Oseč. Po odstranění této překážky
jsme se ještě přesunuli ke studánce, kde také padl strom.
Nakonec jsme se ještě dojeli podívat na hřbitov, kde
jsme pouze uřízli přelomenou větev.
Počasí se přes týden naštěstí uklidnilo, zato na víkend
se čekalo jarní počasí se silným větrem. A to se bohužel
naplnilo. Hned v sobotu v 13:28, v době kdy přestala jít
elektřina, jsme byli povoláni na popadané stromy přes
cestu směrem na Oseč. Jelikož jsme měli zůstat v poho-
tovosti, mohli jste nás vidět u hasičárny, kde jsme čeka-
li. Jelikož se dlouhou dobu nic nedělo, mohli jsme se
odebrat všichni domů. Zanedlouho, když se už setmělo,
asi v pět hodin, jsme opět jeli na strom, který spadl přes
cestu. Trochu se uklidnil vítr a my jsme si mysleli, že už
bude klid. Po jedné hodině v noci se nám rozezněla siré-
na. Byl nám nahlášen nakloněný strom přes cestu. Když
jsme na místo události dorazili, už tam byli profíci, ale
cestou prý strom nenašli. A tak jsme se mohli i my vrá-
tit zpět domu.
Na neděli se docela ochladilo a nás opět vzbudila siréna
v 10:55. Tentokrát jsme jeli na strom, který spadl přes
plot v chatové oblasti Panenka. Strom jsme zlikvidovali
a drátěný plot trochu narovnali. Vzhledem k tomu, že
strom asi čtyři metry od původního se hodně nakláněl
a mohl by zvednout samotnou chatku, byl po uvážení také
preventivně poražen a zpracován, aby nevadil v cestě.

Příprava článků pro redakci KOM-TIMES Vedení redakce KOM-TIMES aktualizuje internetové stránky (přihlíží
Mgr. Kosová) – projektový tým

Projekt Studentské minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovských oblastí
pod Brdy

Já doufám, že příští dny a měsíce nebudou tak bouřlivé,
jako tomu byl začátek letošního roku. Přeji všem mnoho
zdaru v novém roce a příští měsíc opět zde.

Petr Zima, velitel SDH

I N Z E R C E
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Projekt Studentské sociální minipodniky
Masarykova základní škola Obecnice se zapojila do pro-

jektu „Studentské sociální minipodniky – příležitost pro
spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy“, projektu
podporovaného Evropskou unií. Studentské minipodniky
Keramika HH a Pekárna P vznikly na základě analýzy
školního prostředí, vybavení školy keramickou dílnou
a kuchyňkou. Aktivitu v měsíci září jsme zaměřili na pří-
pravu projektu. Probíhaly pravidelné schůzky s koordiná-
tory projektu, schůzky s vedením školy, školním garan-
tem.

V říjnu byl zahájen provoz. V Keramice HH vytvářeli
zaměstnanci (žáci) až do Vánoc glazované keramické betlé-
my a v Pekárně P pekli slané a sladké pečivo z listového
těsta, piškotovou roládu, perníčky, vánoční cukroví, péřo-
vou buchtu a housky s kmínem.

Žáci 6. - 9. třídy se v rámci projektu zúčastnili v měsíci
listopadu workshopu s Mgr. Knězů na téma „České sociál-
ní podnikání“ a besedy se starostou Obecnice panem Jose-
fem Karasem, který nám objasnil formy obecní samosprá-
vy, vyzdvihl pozitivní význam regionálního podnikání
a vysvětlil důležitost členství obce Obecnice ve společenství
MAS Brdy.

Školení správců webových stránek proběhlo v měsíci
prosinci a byly založeny stránky www.fifibrdy.cz.

Na těchto stránkách je možno v rámci škol, které jsou
zapojeny do stejného projektu, vzájemně virtuálně naku-
povat a prodávat vyrobené zboží.

Martin Bíza, tiskový mluvčí
minipodniku Keramika HH, VIII. třída

Setkali jsme se s MUDr. Jiřím Preslem
Dne 7. ledna jsme opět doplňovali své znalosti během

besedy s MUDr. Jiřím Preslem, vedoucím lékařem centra,
které se jmenuje DROP – IN a je zaměřeno na prevenci
a pomoc drogově závislým.

Je nutno říci, že v oblasti drog naše škola není úplně
„mimo“, protože pořádáme různé dny, jejichž náplní je tato
tematika. I pan doktor už naši školu loni navštívil. Tento-
krát jsme se dozvěděli nové informace nejen o drogách, ale
i o příznacích a projevech hepatitidy.

Díky určitému ostychu žáků bylo nutné vymyslet opat-
ření pro dotazy. Uznali jsme za nejvhodnější napsat otázky
na lístečky. Náš host na ně v závěru odpovídal. Některé
otázky byly téměř důvěrné. Asi díky nim vznikla na besedě
dobrá atmosféra. Jako příklad uvedu jednu z těch lepších
otázek: „Někteří lidé nepovažují marihuanu za drogu.
Jaký na to máte názor vy?“ A pan doktor odpověděl: „S tím
nesouhlasím. Marihuana je droga jako každá jiná a v Če-
chách je zakázaná.“

Téma besedy bylo zajímavé a povídání pana doktora pou-
tavé. Snad o jeho slovech budou všichni přemýšlet.

Felix Šrámek, VIII. třída

Víte, co je GUMIČKOVÁNÍ?
Pokud nevíte, co tohle slovo znamená, pak musíme vy-

světlit, že jde o vytváření různých ozdobných předmětů či
figurek z barevných gumiček.

V Masarykově ZŠ Obecnice proběhla v adventním období
Vánoční gumičkovací soutěž. Zúčastnilo se jí osm žákyň.
A jeden žák. Jejich úžasné barevné výrobky byly vystave-
ny v prvním patře školy, kde si je všichni zájemci mohli
prohlédnout. K vidění byly různé náramky, prsteny, ale
i zvířátka nebo dort, který vypadal jako opravdový. Někteří
soutěžící doprovodili svá umělecká dílka i textem. Porota
měla nelehký úkol. Rozhodnout, který z výrobků je nejhez-
čí, bylo velmi těžké.
Pořadí vítězů bylo následující: 1. Míša Šlapáková – sovičky,
2. Madla Ježková – drak, 3. Štěpánka Strniš	ová – dort,
4. Aneta Veverková – šperky, vážky, krokodýl, 5. Tereza
Kiliánová – sněhulák, tučňáci. Soutěžící byli odměněni
hezkými cenami.

Tučňáci
Tereza Kiliánová, VII. třída

Víte, co dělají o Vánocích tučňáci?
Užívají si legraci.
Vánoce je nestresují.
Jsou to prostě dobráci.

V prosinci proběhlo vyhodnocení školního kola Olympiády
v českém jazyce 1. místo J. Krátký, 2. místo L. Kovařík
a 3. místo F. Šrámek

(pokračování na str. 6)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V létě, v zimě hodně sněhu,
mají ho jak svou peřinu.
Schovají se pod snížek
jako myšky do spížek.

Výšek, těch se nebojí,
Naopak. Pro ně je to zvyk.
Každý tučňák se zapojí,
jede, poté hodí smyk.

Největší frajer je tučňák Fresk,
kopce sjíždí rychle jako blesk.
Na závodech vždycky vyhrává,
poté všem tučňákům vítězně zamává.

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLE
V prosincovém čísle Obecnického zpravodaje jsme infor-

movali, že ve škole proběhla sbírka piškotů pro Středisko
výcviku vodicích psů Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých ČR v Praze. Od ředitelky střediska paní Ma-
rie Hájkové obratem přišlo poděkování, o které bychom se
s vámi rádi podělili, protože i někteří z vás, milí čtenáři, jste
prostřednictvím svých dětí nebo vnoučat do sbírky přispěli.

„Vážení přátelé, milé děti, páni učitelé a paní učitelky,
chtěla bych vám moc poděkovat za vaši piškotovou sbírku
pro naše středisko a hlavně pro naše psí studenty, budoucí
pomocníky nevidomých lidí. Velmi si vážíme každé pomoci.
Až budete o Vánocích zobat dobroty, naši psi budou baštit
vaše piškotky. A samozřejmě i jindy při výcviku. Moc vás
všechny zdravím, přeji vám krásný advent a radostné
Vánoce s těmi, které máte rádi.“

ZPRÁVIČKY ze školy
• Poslední den před vánočními prázdninami proběhly tvo-

řivé dílny, do kterých se mohly děti zapsat podle vlastní-
ho výběru. Žáci vytvářeli přáníčka a dekorace na vánoč-

MZŠ  (dokončení ze str. 5)

ní stůl, zpívali koledy, připomínali si zvyky a tradice,
vyhledávali informace o historii Vánoc, pekli perníčky,
zkrátka připravovali se na Vánoce.

• Chlapci a děvčata z VIII. a IX. třídy si zahráli deskovou
hru Finanční svoboda, jejímž prostřednictvím si připo-
mněli některé pojmy z oblasti finanční gramotnosti.

• V prosinci proběhl Vánoční koncert obecnické pobočky
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Předvedli se
žáci všech oborů, které se při Masarykově ZŠ vyučují
(hudební, dramatický, taneční). Diváci si jako obvykle
odnášeli příjemný zážitek.

• V prosinci proběhlo školní kolo soutěže „Sapere – vědět,
jak žít“. Jedná se o soutěž na téma zdravý životní styl.
V soutěži jednotlivců z prvního stupně vyhráli – 1. Anna
Bergerová, 2. Veronika Havelková, 3. Marek Roušal.
Nejlepší výkony na druhém stupni podali – 1. Martin
Bíza, 2. Adéla Němcová, 3. Jan Krátký. Vítězové vytvoří
dva týmy, které budou reprezentovat školu v okresním
kole.

• V pondělí  5. ledna 2015 jsme se vrátili do mateřské škol-
ky po vánočních prázdninách. Děti se těšily na nové
hračky, které našly u stromečku při vánoční besídce.

• V pondělí  12. ledna  nás navštívila slečna Lucie Kolářo-
vá z Nadačního fondu Albert s výukovým programem
Zdravá 5. Děti se hravou formou seznámily se zásadami

správného stravování a jeho důležitostí v rámci zdravé-
ho životního stylu. Poznávali jsme zdravé a nezdravé
potraviny, ochutnávali a hádali podle chuti některé druhy
ovoce a zeleniny, upravovali jsme si ovocný talíř, který
jsme na závěr snědli. Celý program byl prokládán vese-
lými písničkami z CD „Písničky Zdravé pětky“.
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Mateřská škola – výukový program „Zdravá pětka“

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

TVOŘIVÉ KURZY s paní Blankou Sýkorovou

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

Vyhlášení soutěže:
VÁNOČNÍ KAPR v mateřské školce
Před vánoci proběhlo ve školce vyhlášení výtvarné soutěže
VÁNOČNÍ KAPR. Děti měly za úkol namalovat kapříka.
Všechny obrázky se dětem povedly, a tak bylo těžké z nich
vybírat ty nejlepší. Proto se vybraná porota dohodla, že
odměnu dostanou všechny děti. Už se těším s dětmi na dal-
ší spolupráci.

Ve spolkovém domě
se konají tvořivé kur-
zy s paní Blankou
Sýkorovou. Kurzy se
konají pondělky jed-
nou 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.
Paní Sýkorová nás
např. naučila jak si
vyrobit svíčky a mys-
lím, že se nám to celkem povedlo. Zde je malá ukázka, jaké
krásné svíčky se dají vytvořit. Na kurzy je opravdu nutné
hlásit se předem z důvodu nákupu materiálu.

Dětský koutek SLUNÍČKO
Ve Spolkovém domě je otevřen dětský koutek
Sluníčko. Děti si zde mohou zdokonalit své
motorické schopnosti hrou a různými dovednostmi.
Koutek je otevřen denně od 8.00 hod – 11.00 hodin.
Přij�te si pohrát se svými dětmi mezi nás.

Přednáška o Indii – Ladakh
Dne 18. února 2015 od
18.00 hodin se ve Spol-
kovém domě koná před-
náška o Indii – Ladakhu.
Přednášet bude paní
Jitka Plojharová, která
cestovala po Indii, zejmé-
na pak v Ladakhu, který
ji zaujal nejvíce a ráda se
do Ladakhu vrací. (pokračování na str. 8)
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Ladakh leží na SZ Indie za hlavním Himálajským hřebe-
nem u hranic s Pákistánem a Tibetem, takže vlastně s Čí-
nou. Je součástí Indického státu Jammu a Kašmír a je
o trochu větší než ČR s hustotou osídlení 2 osoby na km2.
Je to jedno z posledních míst na světě, kde je ještě možné
zažít tibetský buddhismus v jeho přirozené podobě. Proto
se Ladakhu říká Malý Tibet. Často je nazýván taky Zemí
vysokých sedel. Nadmořská výška málokde klesá pod
3500 m a lidé běžně žijí i ve 4200 mnm. Leží ve srážkovém
stínu Himálaje, takže dál od řek je vysokohorskou pouští.
Do 70. let minulého století nevedla do Ladakhu žádná
sjízdná cesta, a tak místní lidé viděli paradoxně dříve leta-
dlo než auto.

V současnosti se dá do hlavního města Leh dostat bu�
letadlem z Dillí, když je příznivé počasí, nebo za tři dny
po silnici z Dillí přes Manálí nebo letadlem do Šrínagaru
a potom 16 hodin horami autem.

Družina v knihovně
Do spolkového domu docházejí děti z družiny na zdravot-

ní kroužek (kurz). Kroužek vede paní Jarka Soukupová,
která vyučuje na zdravotní škole. Děti se učí o lidském těle,
první pomoci atd.

První pomoci není nikdy dost a tak jsem ráda, že mají
děti možnost tento kroužek navštěvovat. Nikdy totiž neví-
me, kdo z nás první pomoc bude potřebovat a určitě bude-
me rádi, že máme kolem sebe někoho, kdo ji bude umět
poskytnout a zachránit tak třeba někomu život.

Přednáška o Indii – Ladakh
(dokončení ze str. 7)

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Děti na kroužku vyráběly krmítka pro ptáčky z pet lahví.
Sice ještě není pořád taková zima a ptactvo si v klidu hledá
tučnější potravu, až přituhne, budou se jim naše krmítka
plná zobání hodit.

Návštěvnost ve Spolkovém domě
v roce 2014

Ve spolkovém domě bylo v roce 2014 spoustu kroužků,
kurzů, výstav, rozloučení s prázdninami atd. Spolkový
dům pravidelně navštěvovala škola i školka. Proběhlo
úspěšné první pasování prvňáčků na čtenáře i první noc
s Andersenem. Konala se výstava historických fotografií
a kronik, která se pro úspěšnost opakovala a kterou
navštívilo též hodně občanů. Také se konaly nějaké před-
nášky a nesmím opomenout seniory, tedy spíše seniorky,
ti pánové nám zatím nějak chybí.

Myslím si, že bylo z čeho vybírat a jsem ráda, že měl náš
Spolkový dům takovou návštěvnost. Abych to nějak
shrnula – Spolkový dům v roce 2014 navštívilo 4 664
občanů.
Návštěvníků půjčovny bylo 429.
Návštěvníků kulturních a jiných akcí bylo 3560 a návštěv-
níků vzdělávacích akcí bylo 675.
Jsem velice ráda, že lidé spolkový dům navštěvují
a doufám, že nám zachovají přízeň i v roce 2015.

Děkuji Kateřina Šefflová

PROGRAM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
ve Spolkovém domě
9. 2. výroba – příspěvek na zajištěný materiál činí 30 Kč
10. 2. turnaj ve hře Člověče nezlob se a pro nejmenší

turnaj v pexesu.
11. 2. výroba – příspěvek na zajištěný materiál činí 30 Kč

DOVOLENÁ. Z důvodu dovolené bude 12. a 13. 2. 2015
ve Spolkovém domě zavřeno.

Děkuji za pochopení Šefflová
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V České republice zahájila činnost kancelář
ombudsmana pro zdraví. Kontaktovat jej mohou

LÉKAŘ A VY  •  Kancelář ombudsmana pro zdraví

pacienti pochybující o správnosti léčby stejně jako zdravot-
níci, kteří byli nemocnými nebo jejich rodinami obviněni
ze špatné péče. Jednotlivci, firmy, spolky, nadace, lékaři
a zdravotničtí pracovníci nebo zdravotnická zařízení se na
něj mohou obracet prostřednictvím elektronického formu-
láře na webových stránkách ombudsman prozdravi.cz.
Adresa je Národní 11, Praha 1. Některá práva a povinnosti
pacienta ve zkratce: V České republice je garantována
všem pacientům  stejná zdravotní péče. Povinností je dodr-
žovat  navržený léčebný postup, jestliže vám byl náležitě
vysvětlen a vy jste s ním souhlasili. Když dobře nerozumí-
te, máte právo  ptát se a chtít lepší vysvětlení. V případě,
že s léčbou nesouhlasíte, můžete ji odmítnout. Výjimky
jsou v případě neodkladné péče. Vaší povinností je uhradit
poskytovateli cenu zdravotních služeb nehrazených nebo
částečně hrazených ze zdravotního pojištění. Máte právo
být předem informováni o tom, kolik stojí tyto zdravotní
služby a jak je budete platit. Máte právo kontrolovat,
co bylo uhrazeno z vašeho účtu u zdravotní pojiš	ovny.
Můžete si svobodně zvolit praktického lékaře, zubaře,
gynekologa nebo jiného lékaře. To neplatí ve chvíli, kdy
vás vůz zdravotnické záchranné služby veze coby pacienta
do nemocnice. Přání převozu ke konkrétnímu lékaři nebo
do vámi vybraného zdravotnického zařízení nemůžete
vyjádřit, ani když vám zdravotní stav dovoluje komuniko-
vat. S právem vybrat si svobodně praktického lékaře sou-
visí i povinnost podrobit se na vyzvání preventivním pro-
hlídkám. Při opakovaném nesplnění této povinnosti může

příslušná zdravotní pojiš	ovna uložit pojištěnci pokutu
až 1000 Kč. Recept vám může vystavit kterýkoliv lékař, ale
nemá-li smlouvu s vaší zdravotní pojiš	ovnou, musíte si jej
sami uhradí. Některé léky jsou ale vázány na určitou
odbornost. Lékař vám nemůže za běžných okolností v or-
dinaci vydávat léky, to je kompetence lékárníka. Musíte
pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracov-
níka o vašem zdravotním stavu, o infekčních nemocech,
o užívaných lécích včetně návykových látek a o službách
poskytovaných jinými zdravotnickými zařízeními. Máte
právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotnické doku-
mentace. Nezletilý nebo osoba s omezenou svéprávností
mají právo na to, aby s nimi v nemocnici byl nepřetržitě
někdo blízký. Musíte se řídit vnitřním řádem zdravotnic-
kého zařízení. Na základě výzvy je pacient povinen proká-
zat svou totožnost občanským průkazem. Během hospita-
lizace nesmíte požívat alkohol nebo jiné návykové látky.
Ve zdravotnických zařízeních je třeba dodržovat zákaz
kouření. V odůvodněných případech  je vaší povinností
podrobit se vyšetření  za účelem prokázání případného vli-
vu návykových látek. Vezete-li z horské chalupy na samotě
k lékaři rodinného příslušníka s akutním zdravotním pro-
blémem a řídíte  pod vlivem alkoholu, můžete spíše očeká-
vat stíhání pro přestupek nebo trestný čin ohrožení pod vli-
vem návykové látky než kvalifikaci vašeho jednání jako
čin v krajní nouzi. Sanita se musí podle zákona dostat
k nemocnému v limitu 20 minut.

Stá lé  zdrav í  v  roce  2015  přeje Drsvo.

Podle Moje zdraví 12/14 upravila Drsvo

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

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

Dcera fénického krále Agénora Európa měla zvláštní
sen. Zdálo se jí, že stála na skále a na pobřeží spolu zápasi-
ly dvě ženy. Ta, která zvítězila, se jmenovala Asie. Vzala
Európu za ruku a vyzvala ji, aby s ní šla, že ji odvede do
nové vlasti daleko za mořem. Európa netušila, že její sen
se brzy vyplní a že dvě ženy, které viděla ve snu představo-
valy starý kontinent – Sýrii a Libanon. Európa byla velmi
krásná a uhranula i samotného boha Dia. Její bratři ji ale
hlídali jako oko v hlavě, a tak Zeus přemýšlel, jak by se
k ní přiblížil. Když jednou sledoval Európu, jak dovádí
s přítelkyněmi na louce u moře, proměnil se v malého býč-
ka se zlatými rohy a vmísil se mezi stádo krále Agénora.
Európa s ho všimla, a protože byl velmi krotký, hladila ho
po hlavě a odvážila se sednout mu na hřbet. Býk s ní běžel
nejdříve po břehu, ale pak se vnořil do moře a plaval dale-
ko od břehu až zmizel i s Európou. Král Agénor poslal své
syny, aby ji našli, ale i oni se ztratili někde ve světě. Mezi
tím Zeus přeplaval Středozemní moře a dorazil na Krétu.
Tam se proměnil zase nejprve v orla a pak na sebe vzal
božskou podobu. Poté, co se Európy zmocnil, postaral se

o ni, jako o všechny oběti svých choutek. Doletěl do sídla
krétského krále Asteria a nařídil mu, aby si Európu vzal
za ženu a pojmenoval po ní pevninu, kam ji z rodné země
odvlekl. Manželství Európy a Asteria bylo š	astné a měli
spolu tři syny. Nejznámější z nich byl knósský král Mínós,
ale o tom zase příště.
Hyády a Plejády

Mocný Titán Atlas měl syna Hyanta a mnoho dcer.
Hyant byl vášnivý lovec, ale to se mu stalo osudným.
Jednou ho roztrhala na lovu lvice. Jeho sestry ho velmi
oplakávaly, až jich bylo Diovi líto a vzal je k sobě na oblohu
a proměnil ve hvězdy, kterým se podle bratra říká Hyády.

(pokračování na str. 10)
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Eva Hölzelová: HVĚZDNÁ OBLOHA / V.
(dokončení ze str. 9)

Další Atlasovy dcery byly mořské nymfy a neustále musely
čelit pronásledování lovce Óriona. Prosily Dia, aby je pro-
následovatele zbavil. Zeus vyslyšel jejich prosby a promě-
nil je v holubice (řecky peleiades) a poslal je na oblohu jako
Plejády.

Souhvězdí Býka je typicky zimní souhvězdí a najdeme
ho na severní obloze od října do března. Vidíme z Býka
jenom hlavu a plece, tedy části, které vyčuhovaly z moře,
když Zeus jako býk unášel Európu. Hlavu Býka tvoří hvěz-
dokupa Hyády. Obsahuje stovky hvězd, které dohromady
skládají písmeno V. Jako oko září oranžový obr Aldebaran.

Tato hvězda patří mezi 15 nejjasněj-
ších hvězd na obloze a je 425krát
zářivější než Slunce. V překladu
znamená „pronásledovatel“. Rohy
Býka ukončují hvězdy Alnath a
Dzéta. Další hvězdokupou v sou-
hvězdí jsou Plejády, které známe
spíše jako Kuřátka. Pokud pou-
hým okem napočítáte v Plejádách
alespoň šest hvězd, máte dobré oči.
Příště začne série souhvězdí sou-
visejících s Herkulem.

Pro Zpravodaj upravila Evas

Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit (John Woodward)
Mozek a oči

Pro většinu lidí je zrak dominantním smyslem. Podstat-
ná část informací, které se zapisují do naší paměti, má po-
vahu zrakových obrazů. Oko je koule průhledného gelu
s buňkami citlivými na světlo. Po dopadu světla na tyto
buňky vznikají elektrické signály, které vede svazek ner-
vových vláken do mozku. Světlejší část obrazu převádějí
světločivné buňky na silnější signály nežli tmavé části.
Obraz je zaostřován rohovkou a čočkou a barevná duhov-
ka reguluje množství světla vstupujícího do oka. Světločiv-
né buňky tvoří výstelku oka – sítnici. V každém oku je na
126 milionů těchto buněk a dělí se na dva druhy – tyčinky
jsou citlivé na intenzitu světla, je jich asi 120 milionů
a čípky, které zjiš	ují jeho barvu. Těch je zbylých 6 milio-
nů. V mozkové kůře se elektrické signály mění na duševní
obraz. Mozek také některé zrakové jevy převádí na jiné in-
formace a to nám umožňuje posuzovat např. hloubku, výš-
ku, tvar, vzdálenost atd. Každé oko vidí poněkud jiný
obraz světa. Zarámujete-li si nějakou část obrazu mezi prs-
ty a podíváte se nejprve jedním a pak druhým okem, uvidí-
te vždy jinou část obrazu. Mozek z toho ale nemá zmatek
a dokáže oba obrazy složit do jednoho trojrozměrného po-
hledu. Přesto existují optické klamy a některé z nich vám
nabízíme :-)). Příště zase něco o našich uších.  Drsvo

Křížky na obrázku jsou zdánlivě spojeny malými kroužky.
Ve skutečnosti jsou tam jen prázdné mezery.

Úsečka vlevo
se zdá delší,
ale ve skutečnosti
jsou obě stejné.

Dvě vodorovné
(červené,
v čb provedení -
rastrové sv.) linky
na kolejích jsou
stejně dlouhé
a silné.

Nevěříte?  

Středová kružnice na obou obrázcích má stejnou velikost,
přesto ta obklopená menšími kružnicemi se zdá větší.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Západ na západě Čech

I v naší republice najdeme spoustu nejrůznějších NEJ –
nejvyšší horu, nejdelší řeku, největší rašeliniště, nejšik-
mější věž, nejstrmější železniční tra	, nejhlubší důl – a ve
výčtu bych mohl pokračovat dál a dál. Mezi těmito NEJ
bychom našli i NEJ týkající se světových stran – nejsever-
nější, nejvýchodnější, nejjižnější a nejzápadnější bod naší
republiky. Jako první z těchto bodů jsem se vydal hledat
ten nejzápadnější. Kde jinde hledat nejzápadnější bod re-
publiky, než v Ašském výběžku, který se jako červ zavrtá-
vá hluboko do německého území. Mikroregion Ašsko leží
na česko-německé hranici a vzhledem k této poloze má
velmi pohnutou historii. Zdejší kraj byl původně osídlen
Slovany, během 12. století však podlehl germanizaci.
Od 13. století o něj vedli spory čeští a němečtí panovníci,
které definitivně ukončil až v roce 1331 Jan Lucemburský,
který Ašsko natrvalo připojil k zemím Koruny české. Jeho
tehdejší majitelé Neubergové, ohrožováni Chebem, nabídli
své území českému králi, který je přijal a pak Neubergům
udělil zpět jako přímé české léno. Tím se Ašsko stalo ja-
kýmsi autonomním mikroregionem, chráněným českými
panovníky. Tato pozice ještě zesílila na konci 14. století,
kdy panství patřilo rodu Zedtwitzů, kteří si jej udrželi
neuvěřitelně dlouho, až do roku 1945. Významným stře-
diskem, jak průmyslovým, tak i kulturním, se během
19. století stalo město Aš, jehož sláva však pohasla po roce
1945, kdy došlo k hromadnému vysídlení původního
německého obyvatelstva a oblast se stala pohraničním úze-
mím s omezenou možností pohybu. Po roce 1989 došlo opět
k postupné obnově města a za spolupráce bavorských
a saských měst byly obnoveny a vytvořeny turistické pře-
chody, čímž došlo k faktickému propojení mezi Ašskem
a sousedními německými regiony.

Z Aše jsem se vydal směrem do Krásné, odtud do Štítar,
až jsem po úzké silničce dorazil na okraj rozlehlé pláně,
jejíž součástí byla dnes již zaniklá vesnice Újezd. Újezd
ležel v nejseverozápadnějším cípu ašského okresu, od roku
1953 však neexistuje. Dle obecní kroniky byla obec Újezd
založena již v roce 1300. V roce 1830 měla obec 220 obyva-
tel, při posledním sčítání lidu z roku 1939 měl Újezd 175
obyvatel ve 40 domácnostech. Území obce se rozkládalo na
708 ha, z toho 385 ha tvořil lesní porost. Vesnice tak byla
se svým katastrem nejoblíbenějším loveckým územím pro
hrabata von Zedtwitz. Ve spodní části obce byla v roce
1861 postavena škola, do té doby zde mezi lety 1806 až
1844 fungovala tzv. putovní škola, tzn. že učitel po 6 dnech
střídal jednotlivé domy. V roce 1921 došlo k elektrifikaci
obce a zároveň díky vybudování okresní silnice došlo
k propojení obce s Aší. Konec 2. světové války v dubnu
1945 zastihl obec pouze okrajově. Když se poté Američané
na podzim 1945 stáhli zpět do Bavorska, převzali okamžitě
veškeré důležité pozice Češi. Od té doby byly hranice uza-
vřeny a přísně střeženy. Díky odlehlé poloze vesnice nebyli
Újezdští postiženi prvními pomstychtivými občany a netý-
kal se jich ani odsun v létě 1945. Odsunuti byli až počát-
kem roku 1946 a směli si vzít s sebou 50 kg svého majetku
na jednu osobu. Poslední rodiny opustily Újezd v srpnu

1946. Nové
osídlení vesnice
v pohraničí ne-
bylo plánováno
a tak byly
v roce 1953
zbytky budov
ve vesnici vy-
hozeny do po-
větří a srovná-
ny se zemí.

Dnes jsou na
místě vesnice
znatelné pouze
p o z ů s t a t k y
hřbitova, osa-
zeného jedno-
duchým dřevě-
ným křížem.

Zaparkoval
jsem na okraji
pláně, napojil
jsem se na zele-
ně značenou
turistickou ces-
tu a po ní jsem
okolo hřbitova
vyrazil do spod-
ní části bývalé
obce. V otevře-
ném terénu je
nutné důsledně
sledovat značení, které přechází přes pláň, přetíná bývalou
„signálku“, míjí památník obětem 1. a 2. světové války
a poté začne pomalu bývalou úvozovou cestu klesat
k Újezdskému potoku až k místu, kde dnes stojí Most
Evropy. Jedná se o nově vybudovaný dřevěný mostek,
na české straně sedí na lavičce vodník, na německé straně
stojí tabule s informacemi a dobovými kresbami o zaniklé
osadě Újezd. Most pro pěší s reliéfem dvou stisknutých
rukou byl v tomto místě otevřen v létě 2008 jako symbol
zrušení hranic.

K nejzápadnějšímu bodu je to odtud zhruba 500 metrů
vyšlapanou pěšinou podél Újezdského potoka, pěšina
je i zde vedena po zelené turistické značce. Bohužel je tento
úsek poněkud hůře schůdný, vede po břehu mezi stromy,
křovím a mokřinami, ale pokud tyto nástrahy zvládnete,
budete u cíle. Na místě se nachází informační tabule,
ze které se dozvíte, že zeměpisné souřadnice tohoto místa
jsou N50°15'08,648" a E12°05'26,127". U tabule jsou osaze-
ny lavičky a uprostřed potoka pak stojí nejzápadnější čes-
ký hraniční kámen s letopočtem 1844. Procházka z bývalé
obce Újezd k tomuto nejzápadnějšímu bodu a zpět je dlou-
há 6 km. 

 Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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Silvestrovské bruslení aneb Jak Malý Veský rybník ožil
„Tak jak to vypadá?“, volá na mě netrpělivě manžel hned

po probuzení. „Neboj, je to dobrý! Rybník je zamrzlý,
akorát přes noc nasněžilo. Budete muset hrabat.“ „Neva-
dí,“ odpovídá nadšeně a už také ledovou plochu pozoruje
z okna.

Na silvestrovské dopoledne si totiž chlapi domluvili
hokejové utkání, a to úplně první na obnoveném Malém
Veském rybníku. Měli velké štěstí, že se počasí umoudřilo
a po tak silném větru, který nás potrápil o svátcích, při-
neslo přece jen dlouho očekávaný sníh a mráz (i když jen
na chvilku).

Téměř „rození hokejisté“ hráli zapáleně. Hráči obou
družstev střídavě stříleli na branky a dařilo se. Po celou
hru byly síly vyrovnané. Góly padaly a zápas byl zakončen
výsledkem 9:8. Vítězi se stali: Oldřich Srch, Petr Janák
a Pavel Lokr, na krásném druhém místě se pak umístilo
družstvo ve složení: Tomáš Srch, Martin Ručka (Čouda)
a Lukáš Ručka. Nesmíme opomenout ani dětskou fandící
posilu: Matěj Srch, Kryštof Janák a Natálka Janáková.

(pokračování na str. 13)

Rybník se tak po dlouhých letech stal opět místem zim-
ních radovánek, ale i místem setkání. O četných přestáv-
kách a po turnaji totiž měli účastníci možnost pohovořit,
zavtipkovat, sdělit si, co je nového, dát si štamprli na za-
hřátí (i když po protažení všech svalů byli spíše splavení)
a popřát si š	astný nový rok.

Příjemně unaveni, ale zároveň s dobrým pocitem se pak
rozprchli do svých domovů, aby si vychutnali silvestrov-
ský oběd, který po fyzické námaze chutnal lépe než kdy jin-
dy. Tento den však rybník nezůstal prázdný. Odpoledne se
začaly sbíhat nejen děti, ale i dospělí. Odhaduji, že se jich
sešlo kolem třiceti. Někdo bruslil, někdo se klouzal. A jak
tak kroužili po ledě v rozmanitých barvách svých svršků,
čepic a šal, rybník skutečně ožil.

Určitě mi dáte za pravdu, že člověku je hned lépe na těle
i na duši, když se může vyvětrat, protáhnout si svaly
a kosti a navíc se zastavit na slovíčko se sousedem nebo
známým. A pokud nám to ještě počasí dovolí, bude to právě
rybník, který nám to dopřeje.

Jak se pan starosta nalítal
Tímto bych chtěla za naši rodinu poděkovat panu staros-

tovi JOSEFU KARASOVI, který se zasloužil o získání da-
tací na obnovu rybníka. Málo kdo si umí představit, kolik
starostí a běhání s tím bylo spojeno. Kvůli nesrovnalostem
ve výměře pozemků jsme mu přidělali práci i my, takže
už neběhal, ale dočista lítal nejen po úřadech, ale několi-
krát i k nám se smlouvami, žádostmi či návrhy. Kdyby byla

voda v rybníku teplejší, vzal by to jistě kraulem, aby si
zkrátil cestu, nebo kdyby už byl zamrzlý, mohl se rozběh-
nout ze svého domu a sklouznout se až k nám. Jenže ani
jednu z možností využít nemohl, a tak musel pěkně okolo
rybníka a u toho si nejspíš prozpěvoval: „A	 žije byrokra-
cie!“ Pan starosta mi jistě tato slova odpustí, nebo	 chci
jimi jen vyjádřit, jak náročné bylo vyřídit všechny potřeb-
né písemnosti. Ustál jste to dobře, pane starosto, a my
Vám tímto vřele děkujeme a přejeme hodně úspěchů i na-
dále ve všem, co pro naši obec děláte, nebo	 díky Vám ves-
nice opravdu vzkvétá a občanům se zde dobře žije.

I „džungle“ měla své kouzlo
Ještě nutno podotknout, že „džungle“ (náš domácí ná-

zev), která se rozrůstala v původním rybníku řadu let,
měla také své kouzlo. Nejhezčí pohled se nám naskýtal na
jaře, kdy nám pučící lístky vrb ohlašovaly jaro a ozýval se
zpěv nejrůznějšího ptactva. Také poskytovala domov celé
plejádě zvířátek. Když stromy na hrázi jeden po druhém
padaly, bylo mi jich opravdu líto. V dnešní době je každého
kusu přírody škoda. Doufejme, že na jaře budou vysazeny
stromy nové, a věřme, že zvěř si našla jiné útočiště.

Vrbičky nám také zajistily jakési soukromí, nebo	 mnozí
obyvatelé ani netušili, že se za tím hustým porostem skrý-
vá náš domek. Když se nám však najednou rozšířil obzor,
a dohlédli jsme z okna až na Třemošnou, měli jsme z toho
radost. Dvojnásobnou radost pak měl i náš pes Belo, který
dříve neměl na koho štěkat, nebo	 nikam nedohlédl. Tato
změna tedy zvítězila na plné čáře a každý den si vychutná-
váme pohled na vodní hladinu. Určitě i naši sousedé oceni-
li, jak je nyní tato část obce upravena a prosvětlena.
A co teprve na jaře, až se hráz a břehy zazelenají.

Važme si kultury v obci
Moc se mi líbil rozhovor dvou občanů těsně po vykácení

vrb, kdy první z nich volá na druhého (každý na jiném
konci rybníka): „To je vi�? Te� konečně po třiceti letech
uvidím západ slunce.“ Druhý na to: „To je paráda, no!“
První: „My jsme chodili spát se slepicema, protože jsme
mysleli, že už je večer, jak tady ty vrby stínily.“ Přišlo mi
to hezké a úsměvné.

A to že jsme vykácením džungle nyní viděni už z dáli?
Nevadí! Nač je člověku soukromí? Není intimita právě to,
co lidem z města mnohdy vadí, co vidí jako mínus? Třeba
k nám te� zajde ještě více návštěv než dosud, když nás
uvidí na zahradě už z cesty. 
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Silvestrovské bruslení aneb Jak Malý Veský rybník ožil
(dokončení ze str. 12)

 Já jsem moc ráda, že bydlím zrovna v této malebné pod-
brdské vesničce, a i když jsem tzv. naplavenina (manžel ne,
ten zde trávil velkou část dětství a mládí u babičky a dědy),
a tudíž ještě nemám velký přehled o spoluobčanech, nešlo
si nepovšimnout, kolik dobrých duší se zde najde. Velice si
cením toho, že obec nabízí spoustu příležitostí k trávení
volného času, kulturní aktivity, zve k tradičním událostem
jako jsou Máje, Zlatý nuget Bečánova, Zpívání u stromeč-
ku atd., že několikrát v roce si můžeme zatancovat na zá-
bavách v místním hostinci či na koupališti, že ve Spolko-
vém domě mají vyžití jak děti, tak dospělí a senioři. Napro-
sto bezkonkurenční je Divadelní soubor Skalka, který nás
rok co rok potěší v lesním divadle v Podlesí. Ráda si pročí-
tám Obecnický zpravodaj, hlavně úvodníky pana Svobody,
poučné články paní dr. Svobodové a vůbec celý ho pročtu
hned poté, kdy ho objevím ve schránce. Ne každá obec má

své noviny. A proto patří velký dík i lidem, kteří obětují
svůj volný čas, a	 už tím, že píší úvodníky či připravují
nejrůznější akce, nebo	 právě toto je důležité pro život
obce. Kulturní život v obci totiž nemusí být pravidlem
a samozřejmostí. Važme si toho a neváhejme těchto mož-
ností využívat, nebo	 hojná účast obyvatel je zároveň po-
děkováním těm, kteří si dali tu práci, aby něco udělali pro
nás občany.

A te� už opravdu musím utnout svůj volný tok myšle-
nek, nebo	 jsem původně chtěla napsat jen několik řádků
o hokejovém turnaji.

Čtenáři prominou, že se můj původní záměr vymkl kont-
role. Neodpustím si však závěrečné přání: ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK všem spoluobčanům, hlavně to zdraví a a	 už
ustane ten vítr!

Martina Srchová

O sršních
Žihadlo sršně obsahuje mnohonásobně méně jedu než ži-

hadlo včely. Podle výzkumů má včela pětkrát až padesát-
krát víc jedu než sršeň obecná. Traduje se, že sedm sršních
žihadel zabije koně a tři stačí na člověka. Znalci však tvr-
dí, že je to nesmysl. Sršeň obecná je ve skutečnosti míru-
milovná a prakticky neškodná. Většina obav z tohoto hmy-
zu pramení z jeho velikosti a hlasitého bzučení. Podle vý-
zkumů však má pracovitá včela pětkrát až padesátkrát víc
jedu než její velká příbuzná, sršeň obecná (latinsky Vespa
crabro). Smrtelnou dávku pro člověka tedy neobsahují tři,
ale několik tisíc jejích žihadel.

Opravdu nebezpečné může být sršní bodnutí pro lidi trpí-
cí alergií. Pokud k nim nepatříme, nemusíme při setkání
se sršní propadat panice. Navíc je na rozdíl od menší divo-
ce žijící příbuzné, vosy obecné, mnohem inteligentnější.
Sršeň člověka respektuje zhruba jako sobě rovného. Bude-
me-li ji v klidu pozorovat, zjistíme, že se vůči nám chová
podle principu žít a nechat žít.

Přesto není moudré přibližovat se k objektu jejího zájmu
na méně než zhruba půl metru. Pak s podrážděným a zne-
chuceným bzučením odletí. Obyvatelky sršního hnízda
obzvláš	 nemají rády prudké otřesy kolem svého domova,
manipulaci u výletového otvoru a přehrazení příletové dráhy.

Velká matka - Zakladatelkou sršní kolonie je královna,
kterou můžeme potkat od poloviny dubna. Na ní záleží
vývoj celého společenství. Sama začíná na jaře budovat
základ budoucího hnízda. Kusadly nastrouhá kousky dře-
va a smísí je se slinami. Ze vzniklé papírové hmoty buduje
základ obalu i první vnitřní buňky. Naklade do nich vajíč-
ka, z nichž se líhnou larvy. Protože je ale hnízdo stavěno
odshora dolů, královna je musí k vnitřku komůrek přile-
pit zvláštní lepkavou hmotou, aby jí budoucí generace ne-
vypadla na zem.

Své první potomky piplá sama tak dlouho, dokud se ne-
vylíhnou první dělnice, jež převezmou péči o hnízdo i po-
travu za ni. Od poloviny července do počátku října poletují
v okolí hnízda dělnice a každá nás dokáže denně zbavit až
pěti kusů much a jiného obtížného hmyzu, jímž krmí po-
tomstvo. Navíc ve velmi teplých dnech nosí do hnízda
vodu, kterou zvlhčují vnitřní prostory, a máváním křídel
napomáhají lepšímu proudění vzduchu ve svém obydlí.

V sršním hníz-
dě bývá zpravi-
dla několik set
dělnic. Jen zhru-
ba 50 až 80 ale
vylétá ven za
potravou. Tepr-
ve v září vyléta-
jí jedinci, kteří
mají zajistit
p o k r a č o v á n í
rodu. Oplozené
samičky si ukládají pohlavní buňky do zvláštní schránky,
z níž se uvolňují až příští jaro při kladení vajíček.

Tyto budoucí královny také jako jediné přežívají v úkry-
tech zimu, zatímco původní kolonie na podzim zanikne.
Na rozdíl od včel totiž sršni nedokážou nashromáždit do-
statečnou zásobu potravy k přežití.

Dejte jí čas - Největší evropská vosa se živí především
mouchami a sladkými ovocnými š	ávami. Rozhodně se ale
nevrhá na koláč, který držíme v ruce, ani se nesnaží spá-
chat sebevraždu v půllitru piva. Je zvědavá, protože jejím
hlavním úkolem je shánění potravy.

Když na nás náhodou usedne, snaží se zjistit, zda náho-
dou nejsme k jídlu. Člověk je však pro ni v tomto směru
naprosto nezajímavý, a tak během pár vteřin poklidně
odletí. Musíme jí ovšem dopřát klid, nemávat kolem sebe
rukama, nevřískat a nevyrážet na zběsilý útěk.

Pozor na oči! - Mnohonásobné sršní bodnutí může způ-
sobit otoky, případně jiné potíže. Zvláš	 nebezpečné může
být bodnutí do jazyka či jícnu. Na rozdíl od jiného bodavého
hmyzu je však u sršně pravděpodobnost takového útoku
mnohem menší, protože se nám necpou do talíře.

Pruhovaná letadélka hmyzu však mají ještě další schop-
nost, o níž většinou nevíme: dokážou jed vystřikovat až na
vzdálenost 40 centimetrů. Pokud se nám dostane do očí,
působí jako účinný slzný plyn. Zasažení jedem může někdy
vyvolat i zimnici a třesavku, které ale zpravidla během půl
hodiny odezní.

Z intern. zaslal
Bc. JR
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Jak se žilo před rokem 1989 a jak se žije dnes (4)
Dnes se pokusím porovnat ceny, které platily pro některé

zboží k současným mzdám. V minulém článku jsem uvedl,
že cena rumu v letech 1970 – 1976 stála 32,50 Kč za 1 litru.
Pak se zvýšila na 50 Kč. V přepočtu na nynější průměrné
mzdy by měla stát 416 Kč. Jak je to s některými ostatními
cenami z roku 1989, kdy byla průměrná mzda 3 172 Kč
měsíčně, k průměrné mzdě v roce 2012.

Dle statistik činila 27 170 Kč. (pozn. redakce - přepočty
cen některých výrobků najdete v tabulce).

Zboží Jednotky Cena Přepočet
v roce cena na
1989 rok 2012

Chléb konzumní kmínový kg 2,80 23,98
Pečivo pšeničné bílé kg 6,67 57,13
rohlík 40 g 0,30 2,57
Konzumní brambory kg 1,60 13,70
Hovězí maso zadní bez kosti kg 46,00 394,02
Vepřová pečeně s kostí kg 46,00 394,02
Vepřový bůček kg 22,00 188,44
Kuřata kuchaná celá kg 30,00 256,97
Husa kuchaná bez drobů kg 40,00 342,62
Kuřecí řízky kg 60,00 513,93
Filé mražené kg 25,00 214,14
Šunka vepřová kg 100,00 856,56
Jemné párky kg 30,00 256,97
Máslo čerstvé kg 40,00 342,62
Olej slunečnicový 1 l 28,00 239,84
Mléko polotučné pasterované 1 l 2,00 17,13
Eidamská cihla kg 23,00 197,01
Vejce slepičí čerstvá 1 ks 1,30 11,14
Cukr krystalový kg 7,30 62,53
Káva zrnková pražená kg 240,00 2 055,74
Čaj černý porcovaný kg 400,00 3 426,23
Čokoláda mléčná tabulková kg 130,00 1 113,52
Jablka konzumní kg 7,00 59,96
Pivo 10° světlé lahvové 1/2 l 2,50 21,41
Prazdroj 12° 1/2 l 4,80 41,11

Automobil ŠKODA ks 84 600,00 724 647,54
Benzin automobilový 91  special 1 l 8,00 68,52
Motorová nafta 1 l 7,50 64,24
Tužková baterie 1.5V ks 1,40 11,99
Automatická pračka ks 5 950,00 50 965,16
Okurky sterilované sklo 9,40 80,52
Lečo s klobásou (konzerva) 6,40 54,82
Chalupářský guláš (konzerva) 6,70 57,39
Esíčka kg 14,00 119,92
Salám turista trvanlivý kg 50,00 428,28
Kabanos kg 25,00 214,14
Gothaj kg 32,00 274,10
Junior kg 30,00 256,97
Ostravská klobása kg 52,00 445,41
Chladnička s mrazničkou ks 5 780,00 49 509,02
Barevný televizor ks 14 000,00 119 918,03
Černé uhlí 100 kg 39,40 337,48
Hnědé uhlí 100 kg 25,90 221,85

Z tabulky si může každý pro sebe učinit závěry, zda jsou
ceny dnes vysoké. Jistě je nutné nezapomenout, že vývoj
vědy a techniky udělal za poslední roky obrovský skok,
a proto není srovnání cen spotřebního zboží zcela správné.
Dříve byla televize těžká bedna se spoustou součástek a na
její výrobu bylo potřeba spousty lidské práce. Dnes je to
placka, kterou vyrábí z největší části automat.

Při srovnáním k dnešku nebyly za socialismu jen nevý-
hody. Ceny základních potravin i mzdy byly stálé a zaruče-
né, ale často si nebylo v obchodech co vybrat. Dnes nevíme
jakou hračku dětem na Vánoce koupit, dříve jsme nevědě-
li, zda nějakou hračku vůbec seženeme. Životy lidí byly
hodně „řízeny“ shora (tj. stranou a vládou). To mnohým
z nás vyhovovalo a dnes obtížně volí svou samostatnou
cestu. Byl udáván směr, cíl i tempo. Kdo chtěl trochu vybo-
čit, měl smůlu a mohl se za to ocitnout i ve vězení. V dneš-
ní době je více volnosti i možností, i když nelze říci, že by
naše životy nebyly řízeny. Dr. Tomáš Studený

Slavoj Obecnice  /  STOLNÍ TENIS

Ahoj všem,
27. a 28. prosince 2014 jsme úspěšně uspořádali naše
vánoční turnaje pro registrované, neregistrované
a poprvé také pro děti. Právě i díky dětem se vyšplhal
počet účastníků těchto turnajů na 100!

Dětí si přišlo zahrát 29. Dále se turnaje neregistrovaných
žen zúčastnilo 17 hráček, do turnaje neregistrovaných
mužů se zapojilo 23 hráčů a nakonec turnaje registrovaných
se zúčastnilo 30 hráčů a 1 hráčka. Takovýto zájem nás velmi
potěšil a předčil naše očekávání. Už nyní se těšíme na další,
v pořadí již 6. ročník pořádaný ve Staročeské hospodě.

(pokračování na str. 15)
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Zdravím sportovní fandy,
v neděli 11. 1. jsme odehráli dva zápasy s prvním a druhým
týmem tabulky, hráči obou týmů hrajou i českou florbalo-
vou registrovanou ligu. Zápas proti FBC Mobydicksu byl
jasnou záležitostí pro velryby, zvítězili 21:3 (2x Riegel L./
Šteiner P.; 1x Neliba J./Riegel L.).

Zápas s FBK Ježci Rožmitál byl mnohem vyrovnanější
a více koncentrovaný na naší straně, rychle jsme se dostali
do vedení 2:0, celý zápas byla jedna velké přestřelka, kte-
rou řidíl Lukáš Riegel, Lukáš Stejskal a Martin Stoklasa.
Závěr se naklonil na stranu Ježků a vyhráli 9:6 (2x Riegel
L./Stoklasa M.; 2x Stejskal L./Stoklasa M.; 2x Stoklasa M./
Neliba J.).

18. 1. nás čekal tým ze 4 a z posledního místa tabulky.
TJ Tatran Sedlčany - začátek zápasu v náš prospěch, a to
dvoubrankovým vedením, které zajistil Lukáš Stejskal
během jedné minuty a potom následovala opět přestřel-
ka . Útok - Lukáš Stejskal a Martin Stoklasa si vystříleli
hattrick a štěstí se v tomto zápase přiklonilo k nám, i přes
velké nervy a strach o výsledek jsme zvítězili 8:7 (3x Stej-
skal L./2xNeliba J., Vavroch J.; 3x Stoklasa M./2xRiegel L.;
2x Riegel L./2x Stoklasa M.).

Druhý zápas jsme sehráli s týmem Black Falcons - začá-
tek - rychlé vedení 2:0 a vše se zdálo být jasné. Ve druhé
třetině přišly naše zkraty, i když jsme v zápase vždy vedli,
Falcons nám byl nepříjemně „v patách“. Konečný stav pro
Bečánov 5:4 (3x Riegel L./2x Stoklasa M.; 1x Vavroch J./

Slavoj Obecnice • STOLNÍ TENIS
(dokončení ze str. 14)

Výs ledky  turna jů :
Turnaj dětí: 1. místo Ondra Veverka

2. místo Petr Šlapák
3. místo Filip Veselý

Turnaj nereg. žen: 1. místo Lenka Petráňová
2. místo Ivana Krátká
3. místo Míša Landsperská

Turnaj nereg. mužů: 1. místo Jakub Strniště
2. místo Eda Škvára
3. místo Petr Touš

Turnaj registrovaných:
1. místo Jirka Dlouhý, Sokol Nusle Praha
2. místo Jaroslav Přáda, Sokol Mníšek pod Brdy
3. místo Radek Srch, Slavoj Obecnice
Turnaj ve čtyřhře registrovaných:
1. místo Radek Srch, Petr Steiner, Slavoj Obecnice
2. místo Roman Mráz, Pepa Šprysl, Sokol Příbram
3. místo Jan Urban, Jaroslav Přáda, Sokol Mníšek p. Brdy
Fotky a video z turnajů je možné nalézt na adrese:
http://pincesobe.rajce.idnes.cz/

Rád bych poděkoval všem hráčům a hráčkám za účast,
fanouškům za jejich  podporu a dále obci Obecnice a Staro-
české hospodě díky jejichž pomoci turnaje pořádáme.
Dále uvádím nejnovější výsledky našich stolních tenistů
v novém roce.
"A"tým vedl v přímém souboji o první místo v krajském
přeboru v Březnici 4:2, avšak výpadkem el. proudu toto
utkání nebylo dohráno a bude odehráno znovu v náhrad-
ním termínu od stavu 0:0. "B" tým potvrdil své vedoucí po-
stavení v okresním přeboru a jako jediný je stále 100%.

Výsledky mistrovských zápasů:
SK Březnice "A" – Slavoj Obecnice "A" 2:4 (nedohráno)
Slavoj Obecnice "B" – Sokol Hluboš 14:4
Slavoj Obecnice "B" – Sokol Drahlín "A" 14:4

Zdeněk Petráň

Slavoj Obecnice  /  FLORBAL – PFL

Riegel L.; 1x Neliba J.). Lukáš Riegel si v tomto zápase dal
svůj několikátý hattrick . Svůj premiérový gól v týmu si
vstřelil i Jiří Vavroch a vítěznou trefu si připsal Josef
Neliba. Do play-off nám zbývají už jen dva zápasy, a to
v neděli 1. 2.

    Foto Martin Málek

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

neděle 1. 2. 2015
od 10.00 hodinod 10.00 hodinod 10.00 hodinod 10.00 hodinod 10.00 hodin

FBC Gang Bang – Slavoj Bečánov
od 13.00 hodinod 13.00 hodinod 13.00 hodinod 13.00 hodinod 13.00 hodin

SK Panthers Příbram – Slavoj Bečánov
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XI. PYŽAMOVÝ BÁL
pátek 30. ledna 2015 ve 20 hodin

ve Staročeské hospodě v Obecnici
Vstup 100 Kč • Noční úbory a masky vítány!

Tradiční TANEČNÍ PŘEKVAPENÍ 
Srdečně Vás zve OU Obecnice a Divadelní soubor Skalka.

Hraje skupina

„AJETO“

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve středu 11. března 2015 v Příbrami

Odvoz autobusem z transfuzní stanice v Příbrami
 na OÚ v Obecnici, kde budou předány plakety.
Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Srde n Vás zve OÚ Obecnice, Divadelní soubor Skalka, SDH Obecnice, K Obecnice, MŠ a ŠJ, MZŠ Obecnice

Jubilea v lednu slavili a slaví
Jana Handlová  50 let
Otilia Stašková  65 let

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

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

Jubilea v únoru budou slavit
Božena Zapletalová  70 let

Marie Pučálková  85 let
Hana Veselá  60 let

Daniela Víchová  60 let
Jarmila Hylánová  60 let
Pavel Antropius  50 let

František Bartůněk  75 let
Jiří Oktábec  65 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let


