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Pošmourné listopadové počasí nevyvolává moc dobrou nála-
du, do něho se tvrdě prodralo dění ve světě, které probouzí
ještě horší pocity a obavy. Na Evropu se žene proud, dle
mého názoru, pro nás nepřijatelné kultury. Tak trochu nad-
neseně mně to připadá jako dávné vpády či invaze Vandalů,
Hunů, Mongolů a podobných dobyvatelů. Snažím se ve svých
úvodnících vzbuzovat dobrou náladu nebo alespoň lepší ná-
ladu a vnášet mezi podbrdský a ostatní lid trochu tolerance
a pohody. Proto nechci svými pochybami a pocity jitřit již tak
rozjitřenou náladu vyvolanou proudem lidstva, které se hrne
do Evropy a posledními teroristickými činy ve Francii, které
v nás budí obavy, strach ale i vztek a naštvání. Špatných
zpráv se na nás snáší dost a dost. Když se vrátím do našich
podbrdských poměrů, nemohu si nevzpomenout, jak náš ži-
vot rychle utíká. Najednou zjiš�uji, že stárnu zrovna tak jako
všichni okolo mne a je to na světě opravdu zařízeno spraved-
livě. Když člověk, ač se cítí stále mlád, přistoupí na to, že
stárne, nerozhodí jej ani příhoda, která se mně stala. Jel jsem
po Příbrami autem a odbočoval jsem doleva pod „Kulturák“.
Směrovku jsem dal trochu pozdě a navíc jsem přehlédl
za mnou jedoucí auto už v odbočovacím pruhu. Tak moc jsem
jej neohrozil, stát se to opačně, v duchu bych si řekl: „Trouba.“
Nebo i něco peprnějšího. Dojel jsem až do Mariánské ulice

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VODOVOD A KANALIZACE OSEČ
Stavba je dokončena a zkolaudována. Na kanalizaci jsou
již napojeny všechny nemovitosti v Oseči a přilehlé části
Obecnice. Asi polovina rodinných a rekreačních domů
je napojena též na obecní vodovod.

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Jako každý rok, tak i letos se obracím na majitele osobních
automobilů, kteří  parkují na komunikacích před domem,
aby svá vozidla pokud možno parkovali mimo vozovku.
Vyhnou se možnému poškození svých vozidel při zimním
prohrnování komunikací. Ne zřídka se také stává, že za-
parkované automobily brání traktoristovi v průjezdu a sil-
nice zůstane neprohrnuta.

CHKO BRDY
Blíží se konec roku a tím i konec vojenského újezdu Brdy.
Od 1. ledna 2016 se prostor otevře veřejnosti a na území
dnešního vojenského újezdu vznikne Chráněná krajinná
oblast BRDY. Podrobnější informace přineseme v prosinco-
vém vydání Zpravodaje.

dolu ke trati. Zastavím a vedle mne zastavilo jiné auto. Ote-
vřel jsem okénko, řidič také. Odhadl jsem jej tak po dvacítce.
Zařval na mne: „Tobě asi hrabe, cos to tam dělal na tý křižo-
vatce?!“ „Promiň, asi jsem tě za sebou přehlédl.“ Celý bru-
nátný zase vykřikl: „Takovejmhle pitomejm důchodcům by
měli sebrat papíry!“ Než jsem stačil odpovědět, odpálil to
a byl pryč. Snad se mu ulevilo. Mně určitě, ještě nejsem v dů-
chodu. Ale nejsou všichni mladí takoví. Například náš pětile-
tý vnuk, když šel nedávno s babičkou Evou do Rezervace, pře-
kvapil tím, jak myslí i na starší generaci. Hned ve dveřích
halekal na hospodského Mildu, jako by tam byl jediný host:
„Ahoj strejdo, dáme si nealkoholický pivo a dva párky v rohlí-
ku.“„Párek v rohlíku nemáme.“ „Tak nám to dej s chlebem.“
„Ochucené pivo už taky nemáme.“ „Tak nám dej dvě Fanty.“
Výkonem překvapil návštěvníky, Mildu i babičku. Snad mu
vztah ke starší generaci (a nejen jemu) vydrží i do budoucna.
A pro dobrou náladu jeden listopadový. Na lavičce v parku si
stěžuje mladá dívka svému chlapci, že jí bolí ucho. Chlapec jí
políbí na lalůček a dívka zavrní, že už to už bolí míň. Chla-
pec jí znova políbí ouško a dívka zašvitoří, že už ji nic nebolí.
Celou scénu pozoruje důchodce na vedlejší lavičce, a když vidí
rychlé léčivé výsledky chlapcovy medicíny, nakloní se k němu
a ptá se: „Promiňte, pane, léčíte i hemeroidy?“ bs

REKONSTRUKCE MOSTU U PRODEJNY
Rekonstrukce mostu, kterou financuje Středočeský kraj,
se zpozdila a  bude dokončena do 15. prosince 2015 oproti
plánovanému 30. listopadu 2015.

J. Karas, starosta obce
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.

Opět po měsíci Vám přináším čerstvé informace o dění
u vašich hasičů. Léto už skončilo, a s tím i veliké sucho.
A tak máme o trochu méně práce. I když toho zase tolik
nenapršelo, protože v lese je v tuto dobu pouze vlhko,
i když by mělo být pěkné mokro. Požáry ale už tolik nehro-
zí. A tedy pokud nemáme výjezdy, naše činnost směřuje
hlavně k údržbě techniky, či nacvičování různých situací.
Jednou takovou situací bylo i cvičení 27. října, které se
konalo na letišti pod Jordánem. Jak každý ví, tak od prv-
ního ledna se má VVP Brdy otevřít. To je sice hezké, ale
nám, hasičům, přibude spousta práce. Bývalý vojenský

Dobrý den,
máme za sebou zase jeden měsíc, který pro naši jednotku
nebyl z hlediska výjezdů výjimečný. Dne 27. 10. 2015
se naše jednotka zúčastnila školení ve VVP Brdy – letiště
Jordán školení a nácviku tankování vody do bambivaku
zavěšeného pod vrtulníkem. Celou akci zorganizoval HZS
Příbram společně s HZS Beroun, HZS Kladno, voj. hasiči
Jince a policií ČR. Tato akce byla zorganizována pro jed-
notky kategorie JPO 3, které v případě nutnosti budou
k této činnosti předurčeny. Jedná se o JPO Ohrazenice,
Obecnice, Bohutín, Jince, Komárov, Trhové Dušniky, Bře-
zové Hory a JPO 2 Rožmitál pod Třemšínem. Policie
poskytla na výcvik vrtulník Bell s 800l bambivakem.
Po příjezdu jsme si vybudovali zázemí a přistoupili jsme
k samotnému výcviku. Po proškolení z BZPO a seznámení
s celou činností pod vrtulníkem začali první jednotky s vý-

újezd budeme muset zajistit hasebně. A proto se konalo
toto cvičení. A v čem spočívalo? Sbory, které spadají
do daného hasebního obvodu, byly povolány na toto cviče-
ní, kde se trénovalo plnění bambivaku pod vrtulníkem.
Celý tento proces má určitá pravidla, které jsme se museli
naučit. Pro nás to bylo též něco nového. Já jen pevně dou-
fám, že tento styl nebudeme potřebovat, protože když už
hasí vrtulník, tak to je už veliké. Toto byla jedna s větších
akcí, kde jsme použili náš nový stan, který jsme letos kou-
pili z dotace. Takže i pro ostatní sbory jsme vytvořili hezké
zázemí. Protože cvičení trvalo od osmi ráno do cca dvou
hodin, opekli jsme si při přestávce buřty, což se k nám při-
dalo i mnoho lidí z okolích SDH či HZS.

 Jak už jsem psal, tak toho tento měsíc moc neprobíhalo,
a tak pozorným obyvatelům neuniklo, že se na hasičárně
buduje. Ono to není moc vidět, ale spíše slyšet. Vrata, kte-
rá se minulý rok postavila, jsme začali zateplovat. A ono
jak vnitřní stranu nýtujeme, tak do může být slyšet ven.
Když není tolik hasičiny, věnujeme čas do údržby jak hasi-
čárny tak naší techniky.

Doufám, že když už začala topná sezóna (i když to podle
teplot te	 moc nevypadá), máte všichni v pořádku spalino-
vé cesty a kotle. Neradi bychom se s někým z vás setkávali
při příležitosti požáru. Lepší je se sejít u společenských
akcí, nebo jen tak u zlatavého moku, který mají Češi tak
rádi.

Dávejte tedy pozor, co do kotlů strkáte a přeji Vám ještě
snad mnoho dnů s příjemnými teplotami, abychom mohli
včas naše zahrádky zazimovat.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

(pokračování na str. 3)
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cvikem. Postupně jsme se vystřídali všichni včetně ciste-
ren, které dodávali vodu cvičícím jednotkám. V prvním
kole tvořili cvičící tým 4 dobrovolní hasiči s 2 proudy
a velitelem byl profesionální hasič a v druhém kole jsme si
tento výcvik mohli řídit sami. HZS Beroun nám představil
novou terénní čtyřkolku s vysokotlakým hasicím zaříze-
ním, určenou pro zásahy do nepřístupných terénů. Profe-
sionální hasiči zase vybudovali zázemí z nafukovacího sta-
nu a kontejneru. Tento výcvik nám pomohl získat další
zkušenosti a hlavně jsme si mohli vyzkoušet nový způsob
dopravy vody, což vzhledem k avizovanému zrušení VVP
Brdy bude pro nás dost důležité. Byl bych samozřejmě rád,
kdybychom tento způsob hašení využívali co nejméně, jeli-
kož je to zásah na složité a velké požáry včetně těch les-
ních, které patří mezi ty nejhorší. Všechna prodělaná cvi-
čení a školení nás zase posouvají kus dopředu, protože se
může stát, že některé činnosti v případě větší události bu-
dou pouze v naší režii. Proto mě také mrzí, když poslou-
chám názory některých lidí, že se naše činnost skládá
z návštěvy hospody a že máme zbytečně některé vybavení
a že další už nepotřebujeme. Velice rádi bychom uvítali
další zájemce do našich řad, jelikož se nám od Nového roku
zase podstatně zvětší zásahový rajon a bude zapotřebí zís-
kat další členy, už i kvůli předpokládanému vybavování
jednotky další potřebnou technikou a vybavením.

  Chtěl bych touto cestou požádat občany, kteří se spalo-
váním zbavují listí a suché trávy, aby tento materiál raději
odvezli do míst, kde se skladuje kompostový materiál.
Nejenom že zde vznikne nový a kvalitní humus, ale hlavně

(dokončení ze str. 2)

zde nevzniká nebezpečí požárů, které můžou skončit někdy
i tragicky. Dalším faktem je to, že se zbytečně neznečiš�uje
ovzduší v obci. Už takhle stačí to, co se vypouští z někte-
rých komínů.

Třídění odpadů v Obecnici je pro některé občany velkým
problémem, proto prosím o kvalitnějším třídění odpadů.
Do kontejnerů na směsný odpad např. nepatří plasty, sklo,
domovní odpad a součásti vozidel, které se tam bohužel
často nacházejí. Uvědomme si prosím, že odvoz těchto kon-
tejnerů stojí obec a tím i všechny občany obce nemalé
finanční prostředky. Petr Juříček, velitel jednotky

I N Z E R C E

17. LISTOPAD
Pro řadu z nás symbol svobody, demokracie, práva

na jiný názor a jeho svobodné vyjádření. Přinesl možnost
svobodného vzdělávání, cestování, víry, možnost nevolit
nebo volit podle svého přesvědčení.... a taky nutnost tole-
rance jiného názoru, přesvědčení, vizáže atd. Ten, kdo ne-
propadl touze po moci, vlivu, majetku a neužíral se tím,
že soused má dvě kozy  a on jen jednu, mohl prožívat doce-
la povznášející dobu. Od minulého listopadu se ovzduší
změnilo. Nejen meteorologicky. Kdy v minulosti byly v létě
některé obce závisle na dodávce vody v cisternách? Voda
je jistě pro nás všechny existenční záležitostí, ale podob-
nou nejistotu přináší i události posledních měsíců v Evro-
pě, o těch v Paříži posledních dnů ani nemluvě.

Přeji nám všem, aby příští výročí 17. listopadu nepřineslo
ani starost o vodu, ani o naše svobodné soužití se všemi,
kteří sdílejí stejnou zeměkouli, jako my. Evas
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Dne 14. 10. 2015 se vybraní žáci druhého stupně zúčast-

nili turnaje v malé kopané, který se konal v Příbrami na
hřišti u Litavky. Školy byly rozděleny do několika skupin,
z každé skupiny postupovaly dva týmy. V naší skupině
jsme se utkali se Základní školou Rožmitál pod Třemší-
nem, Základní školou Jiráskovy sady Příbram a Základní
školou 28. října Příbram. V prvním utkání jsme se střetli
se ZŠ Rožmitál, kterou jsme porazili celkem jednoznačně
3:1. Ve druhém utkání jsme porovnali síly se silnějšími
Jiráskovými sady, kdy jsme jednoznačně prohráli 0:6.
Po těchto utkáních bylo jasné, že první místo obsadí Jirás-
kovy sady a čtvrté místo obsadí Rožmitál, a proto se roz-
hodovalo o druhém postupujícím - my, nebo ZŠ 28. října.
Do utkání jsme dali všechny síly, ale nakonec v posledních
deseti minutách jsme obdrželi tři góly a bylo po zápase.
Utkání pro nás skončilo porážkou 0:3 a s turnajem jsme se
loučili na třetím místě. Pořadí bylo tedy takové: 1. místo
ZŠ Jiráskovy sady, 2. místo ZŠ 28. října, 3. místo MZŠ
Obecnice a 4. místo ZŠ Rožmitál. Ačkoli jsme obsadili třetí
místo, turnaj jsme si užili. Karel Lukáš, VIII. třída

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!
Dne 15. 10. 2015 nás navštívil zpěvák Radek Banga se

svou přednáškou „Když chceš, tak to dokážeš!“ Hned při
vstupu do tělocvičny nás mile překvapilo, že s sebou přive-
dl i svého pejska. Od začátku se usmíval a sálala z něj po-
zitivní energie. Přednášku začal tématem o počítačových
hrách, které nám všem, i těm nejmladším z 3. třídy, bylo
velmi blízké. Bavil se s námi spíš jako s kamarády, než jako
dospělý, co přednáší na základní škole. Do vyprávění zahr-
nul i příběhy z dětství. Dozvěděli jsme se, jak vyrůstal
v Praze na Žižkově, co ho bavilo, jaký byl žák.

Vyprávěl nám také o závislosti na drogách nebo na alko-
holu. Obě situace se ho týkaly, protože jeho otec pil a spo-
lužák byl závislý na heroinu. I tyto vážné problémy nám
uměl podat vtipnou a zajímavou formou.

Pověděl nám i o svém počátečním neúspěchu v kariéře
zpěváka. Pořád opakoval, že se i přes všechny neúspěchy
nikdy nemáme vzdát svého snu. Jeho několikátá deska
„Romano hip hop“ se konečně uchytila a byl o ni velký

zájem. Deska vyšla před deseti lety. Od té doby jeho skupi-
na gipsy.cz prorazila i za hranicemi České republiky.

Přednáška se mi velmi líbila, na všechny udělaly velký
dojem jeho písničky. Přednášku zakončil několika radami,
jak si splnit sen, a společnou fotkou všech zúčastněných
žáků. Akce byla výjimečná a hlavně originální, proto nás
všechny oslovila. Adéla Němcová, VIII. třída

Zásady první pomoci
Dne 21. 10. 2015 do tělocvičny Masarykovy základní školy

přijeli příbramští záchranáři. Seznámili nás s krvácením,
zlomeninami, popáleninami, stabilizovanou polohou

(pokračování na str. 5)
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a s resuscitací. Řekli nám,
co dělat v případě úrazu.
Dozvěděli jsme se spoustu
věcí, které nám mohou v pří-
padě úrazu pomoci. Vyzkou-
šeli jsme si, jak zastavit
krváceni, zafixovat zlome-
ninu, stabilizovat člověka
nebo poskytnout první po-
moc. Myslím si, že si všich-
ni odnesli pár dobrých rad,
které se jim budou hodit.

Aneta Veverková,
VIII. třída

 Žáci z vyššího stupně si oslavu svátku Halloween připo-
mněli v hodinách AJ, také se podíleli na výzdobě chodeb
školy. Na chodbách byli k vidění netopýři, pavučiny, lam-
pionky, strašidelní duchové a vydlabané dýně. Žáci lX. tří-
dy pro ostatní připravili halloweenské pohoštění. Mohli
jsme ochutnat tradiční dýňovou polévku, koláč a muffiny.

Pedagogové Masarykovy ZŠ Obecnice

Halloweenské pohoštění
Dne 23. 10. 2015 se naše IX. třída rozhodla oslavit

Halloween tak, že pohostí žáky celé školy vlastními kuli-
nářskými výrobky. Rozdělili jsme se na dvě party. Jedna
skupina dělala dýňovou polévku, druhá pekla muffiny. Pro
velký úspěch dýňové polévky udávám její recept. Během

Zásady první pomoci
(dokončení ze str. 5)

HALLOWEEN ve škole
V posledních dnech před podzimními prázdninami si žáci

I. stupně, Vll. a lX. třídy připomněli tradici svátku
Halloween a Dušiček. Učitelé si pro žáky připravili pro-
gram, kde se žáci seznamovali s tradicí těchto svátků. Žáci
pracovali ve skupinkách nebo jednotlivě při haIloweenské
matematice, čtení o Halloweenu, mohli si vyrobit pěkné
halloweenské dekorace – dýně, masky, zápichy. Halloween-
ský program vyvrcholil již tradičně v tělocvičně naší školy.
Zde žáci předvedli své nápadité masky (veselé dýně, čaro-
dějnice, kostlivce, kočky…). Rej masek byl ukončen tan-
cem a společným fotografováním. Budeme se těšit na další
společné akce žáků školy.

(pokračování na str. 6)
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Halloweenské pohoštění
(dokončení ze str. 5)

vaření nám svými radami pomáhala paní učitelka Bajero-
vá, která nám přinesla některé suroviny a přispěla do akce
malým občerstvením. Všechno dětem tak chutnalo, že na
nás kuchtíky málem nezbylo. Rozcházeli jsme se dlouho po
skončení vyučování.

Dýňová polévka: Suroviny: dýně, brambory, cibule, mr-
kev, sůl, mléko (smetana).Na začátek dáme vařit vodu,
mezitím si vydlabeme dýni. Dýni, brambory a cibuli nakrá-
jíme na kostičky, mrkev na kolečka. Vše dáme do hrnce,
přidáme mléko, sůl a vaříme asi 40 minut. Na závěr všech-
no rozmixujeme.

Přejeme dobrou chu�!
Veronika Žofková, IX. třída

DEN TOLERANCE
Akce se konala dne 4. 11. 2015. Šli jsme do tělocvičny

a usadili jsme se. Byla tam paní Míla Beranová z neziskové
organizace ,,Výcvik psů hrou" a její dvě fenky. Jedna z nich
se jmenovala Rina a byla plemenem německý ovčák, druhá
se jmenovala Babetka a byla to čivava. Rina byla původně
pořízena pro obranu, ale moc se jí to nelíbilo, a tak bylo
zjištěno, že se hodí na slepeckého psa a taky na canistera-

rozptýlení pro
lidi trpící psy-
chickými po-
ruchami či de-
presí nebo pro
ty, kteří se pro-
stě cítí opuště-
ně, například
v domovech pro
seniory nebo
v dětských do-
movech. Jinak
nám paní Be-
ranová vyprá-
věla o tom, jak
se psy cvičí,
které plemeno
se hodí nejvíc
jako slepecký
pes a které se
hodí jako pes
pro canistera-
pii. Také nám
vyprávěla hu-
morné historky, například jak byla Babetka unavená
po akcích, tak vlezla do batohu, že se malinko prospí a paní
Beranová batoh zavřela a dala ho do kumbálu. Našli ji
až po tom, co začal batoh poskakovat. Když batoh otevřeli,
tak vylezla Babetka a jenom si zívla, jako že se prostě
jenom prospala, a paní Beranová měla přitom o ni strašný
strach. My doma máme českého horského psa, a tak jsem
se zeptal, jestli by mohl být taky pes pro slepce a paní
Beranová mi řekla, že si nedokáže představit tažného psa
chodit po městě. Moje zhodnocení je, že se mi to líbilo, bylo
to zábavné i naučné. Martin Poslušný, Vl. třída

MNOŽÍRNY
Dne 4. listopadu nás paní Irena Sedláčková z neziskové

organizace „Naděje pro kámoše“ seznámila s pojmem mno-
žírna. Množírna je například stodola nebo králíkárna, kde
je velké množství psů v nesnesitelných podmínkách. Feny
se připouštějí pokaždé, když hárají. Je to vlastně taková
továrna štěňat.

Množírny jsou pouze a jenom za účelem peněz. Většinou
se množí menší plemena psů, která se prodávají dříve než
ve věku dvou měsíců. Štěňata někdy umírají, anebo utratí-
te spoustu peněz na veterinární klinice.

Množírnu lze prokouknout. Množitel vám neukáže rodi-
če štěněte, nedá vám žádné doklady a psa doveze například
na „benzínku“. Do budoucna se o psa nebude zajímat. Psi
mívají nafouklá břicha, protože jsou plní červů, nejsou
očkováni, jsou špinaví. Majitel se zkrátka o ně nestará
a zachází s nimi hrubě. Psi bývají v dospělosti agresivní
a vystrašení, protože tak se chovala jejich matka a všich-
ni, kteří byli se psem zavřeni společně v kleci, kde se ne-
mohli pohybovat, stáli ve výkalech a byli krmeni minimál-
ním množstvím krmiva, které není vhodné pro psy. Aby
množírny zmizely ze světa, tak se musí změnit legislativa.
Ale to neznamená, že nic nezmůžeme. Existenci množíren
omezíme alespoň tak, že psy z množíren nebudeme kupo-
vat. Nevyplatí se vám to! A nic jako množírnu v budoucnu
neprovozovat. Můžete se dostat do křížku se zákonem. Peč-
livě si rozmyslete, co za psa si kupujete!

Nina Hartzová, IX. třída

pii. Babetka je
vycvičená také
na canistera-
pii, akorát
že Babetka je
droboul inká,
a tak se bere je-
nom k senio-
rům a dětem.
Canisterapie je
metoda pozitiv-
ního působení
na potřebné
osoby pro-
střednictv ím
speciálně vede-
ného a cvičené-
ho psa nebo
feny (canis =
latinsky pes).
Kontakt se
psem předsta-
vuje účinné
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

• 14.října do MŠ přijela lektorka OFČR z Hrachova u Sedl-
čan s interaktivním projektem s názvem Babí léto. Dozvě-
děli jsme se, proč se babímu létu říká babí, kteří ptáci odlé-
tají na zimu za teplem, která zvířata v zimě spí, a proto se
musí na zimní spánek připravit. Pomohli jsme "nakrmit"
papírového medvěda. Také jsme si zahráli na pavoučky
a chytali jsme do sítě nepozorné mušky. Před koncem pří-
jemného dopoledne jsme si mohli prohlédnout a pohladit
malého ježka ze záchytné stanice. Slečna lektorka nám
prozradila, co dobrého ježek jí, ale také to , jaké jídlo mu
dávat nemáme, aby ho nebolelo břicho. Ale ani v dalších
dnech jsme ve školce nezaháleli. Namalovali jsme vodov-
kami podzimní strom, obtiskovali jsme rozpůlená jablíčka.
Starší děti si procvičovaly velmi důležité uvolnění ruky
a upevňovaly si návyk správného držení tužky při grafo-
motorických cvičeních. Mladší děti si uvolňovaly ručičky
při hnětení a modelování různých tvarů ovoce ze slaného
těsta.

Zveme vás všechny do MŠ na

tradiční vánoční jarmark,

který se bude konat

26. a 27. listopadu 2015

od 7.30 do 16.00 hodin v budově MŠ.

• V keramické dílně jsme vyráběli na vánoční školkový
jarmark hrnečky a misky. Děti pracovaly se zaujetím
a s velkou chutí a jejich výrobky jsou opravdu krásné.
• Využili jsme krásného počasí a na vycházkách jsme
postavili v lese krásné domečky z přírodního materiálu pro
lesní skřítky.
• K příležitosti svátku svatého Martina jsme se naučili
o Martinovi písničku a vyrobili jsme si svatomartinské
husy z papíru.
• Také jsme si zahráli na mistry pekaře a cukráře. Děti
vykrajovaly za pomoci maminek hvězdičky a další tvary
z perníkového těsta. Teta Růženka perníčky upekla a další
týden si děti znovu za pomoci některých maminek stromeč-
ky z vykrájených hvězdiček ozdobily. Děkujeme mamin-
kám za jejich ochotu a spolupráci při perníkovém tvoření.
• 11. listopadu nás znovu navštívila lektorka z OFČR
z Hrachova u Sedlčan. Tentokrát s projektem Čáry máry
babky kořenářky. Povídala si s námi o bylinkách, ukázala
nám mátu, dobromysl a meduňku, vysvětlila k čemu se po-
užívají, dala nám i přivonět. Děti si vyslechly pohádku
O princezně Dobromysle, dozvěděly se, jak vypadala tako-
vá babka kořenářka, zahrály si pohybovou hru Na hada
a bylinku. Na závěr si zahrály na to, jak se vařil léčivý
lektvar v kotlíku a slečna lektorka jim dala ochutnat
mátový čaj.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Přednáška JAK SESTAVIT RODOKMEN
Dne 20. 1. 2016 od 18.00 hodin se bude konat přednáš-

ka jak sestavit rodokmen. Přednášet bude paní Věra Khá-
sová, která nám řekne, jak s rodokmenem začít, kde hle-
dat a vůbec vše, co se rodokmenu týká.

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK ve spolkovém domě
Dne 13. 11. byl ve spolkovém domě zahájen zdravotní

kroužek. Kroužek se bude konat jednou za 14 dní pod
vedením paní Jarky Soukupové. Děti z družiny, které
do kroužku docházejí, si to náramně užily. Jarka dětem
ukazovala, jak se maskuje zranění, které mohly spatřit
před prázdninami na soutěži od Červeného kříže, které se
také zúčastnily a získaly pěkná místa i ocenění.

SEZNAM AKCÍ v naší vesničce
a ve spolkovém domě
na listopad – prosinec 2015 a leden 2016
23. 11. 2015 zahájení VÝSTAVY OBRÁZKŮ dětí ze školy.
Spolkový dům.
29. 11. ZAHÁJENÍ ADVENTU v 17.00 hodin na návsi
u vánočního stromu. Pouštění balonků štěstí.
1. 12. přednáška Indie od 18.00 hodin. Přednášet bude pan
Oldřich Večerek. Spolkový dům.
4. 12. MIKULÁŠ pro děti na Faře. Začátek v 9.30 hodin.
8. 12. zahájení VÝSTAVY OBRÁZKŮ mateřská školka.
9. 12. celostátní akce „CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“
od 18.00 hodin u spolkového domu.
16. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ se seniory od 14.00 hodin
ve spolkovém domě.
24. 12. ZPÍVÁNÍ KOLED u vánočního stromu na návsi
od 22.00 hodin.

20. 1. 2016 přednáška jak sestavit rodokmen.
Od 18.00 hodin. Přednášet bude paní Věra Khásová.
28. 1. PYŽAMOVÝ DĚTSKÝ PLES.
29. 1. PYŽAMOVÝ PLES pro dospělé. Začátek ve 20.00 h.
ve Staročeské hospodě. Hrát bude skupina A JETO.

Vánoční setkání se seniory
Milí senioři, srdečně Vás zveme na

vánoční setkání, které se bude konat

dne 16. 12. 2015 od 14.00 hodin
ve Spolkovém domě v Obecnici.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
V zájmovém kroužku si děti tentokrát vyrobily vlastní

prostírání na stůl. Vyráběly z čajových sáčků, které bu	
skládaly, nebo střihaly na čtverečky. Potom si je hezky
lepily na papír. Některé děti, měly více lepidla na prstech
než na papíru, ale práce jim šla pěkně od ruky. Nakonec
jsem dětem papír pěkně zalaminovala, tedy zavařila do prů-
svitné fólie a podložka pod talíř byla na světě. Děti měly
velkou trpělivost se stříháním, lepením a hlavně skládá-
ním. Trpělivost se dětem vyplatila a každý se mohl krás-
nou podložkou pochlubit i doma.

CELOSTÁTNÍ AKCE
„CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“

Připojte se k nám a přij	te si s námi zazpívat tradiční
vánoční koledy. Celá akce spočívá v tom, že se všichni
sejdeme 9. 12. 2015 před 18.00 hod. u spolkového
domu. Odbytím 18.00 hodiny začneme společně zpívat
koledy. Pro děti budou připraveny i nějaké vánoční zvyky,
jako je krájení jablíček, pouštění lodiček atd… přij	te si
s námi užít tuto předvánoční pohodu.

VÝSTAVY OBRÁZKŮ
Ve spolkovém domě se ve dnech 23. 11. – 26. 11. a 8. 12.

– 11. 12. 2015 uskuteční výstava obrázků dětí z Masary-
kovy základní školy v Obecnici a dětí z Mateřské školky
v Obecnici. Děti ze školy měly za úkol nakreslit obrázky
z pohádek Jana Drdy. Děti ze školky kreslily vánoční stro-
meček a vločky.

Přednáška o INDII
Dne 1. 12. 2015 od 18.00 hodin se bude konat ve spol-

kovém domě přednáška o Indii. Přednášet bude pan
Oldřich Večerek ze Spolku Prokop. Vstup volný.
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Podle statistik u nás většina lidí umírá v ne-
mocnici nebo v jiném ústavu, sama, obklopena 

 LÉKAŘ A VY  •  Poslední cesta

moderními přístroji, ale bez svých blízkých. Když už se
nám podaří zemřít doma, stejně naše tělo pozůstalí téměř
okamžitě předají do péče institucím. Přitom to tak nemu-
sí být, můžeme se o své blízké postarat sami, tak jak to
cítíme nebo tak, jak by oni chtěli. Rychle zavolat zá-
chranku radí příručka pro pozůstalé Ministerstva pro
místní rozvoj. Už se tam nepíše proč tolik spěchat s pře-
dáním blízké osoby do cizích rukou, které ji pak omyjí,
obléknou, uloží do rakve… a co budeme dělat my? Ještě
před pár desítkami let to bylo jinak. Umírali jsme mladší
a na nemoci, které se dnes běžně léčí. Ale umírali jsme
doma a smrt byla nedílnou součástí našich životů, setká-
vali jsme se s ní odmala, zblízka, a o své blízké jsme se
starali před smrtí i po ní. Věděli jsme, že tělo zemřelého
zůstává ještě po smrti několik hodin teplé, vláčné a ne-
představuje žádnou hygienickou hrozbu. S odchodem
našich blízkých jsme se vyrovnávali smysluplným rituá-
lem, počínaje zatlačením očí, omytím a oblečením, zapále-
ním svíček a pohřbem konče. Pomohl nám vyrovnat se
s odchodem našeho blízkého, uzavřít nějakou kapitolu
a zacelit integritu rodiny. Dnes až jedna třetina pohřbů
proběhne bez jakéhokoli obřadu, odnést si popel zemřelé-
ho v igelitce cestou z práce není nic neobvyklého. O smrti
za života nemluvíme a už vůbec ne o té svojí, a tak po-
zůstalí vlastně ani nemohou tušit, jak si zemřelý přál být
pohřben. A jak se s ním chceme rozloučit my? Co se
po smrti smí, i když se to běžně nedělá? Zemře-li vám blíz-
ký člověk doma, můžete si dopřát čas pobýt s ním sami,
v klidu se rozloučit a nechat rozloučit se i ostatní blízké.
Svého blízkého si můžete doma i v instituci sami zaopat-

řit, tj. omýt, učesat, nalíčit, obléknout a uložit do rakve.
Vidět ho můžete do sedmi dnů od úmrtí. Pohřební službu
si můžete vybrat sami a obřad můžete požadovat podle
přání zemřelého nebo tak, jak to cítíte. Poslední rozlouče-
ní může proběhnout i na vaší zahradě. Popel zemřelého
můžete rozprášit i mimo oficiální hřbitov, vždy musí ale
dát souhlas majitel pozemku. Pohřbít tělo mimo oficiální
hřbitov u nás nelze. K tématu poslední cesty patří i Cesta
domů, domácí hospic, který nabízí svou pomoc nevyléči-
telně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně pečují doma.
Lékaři, sestry, psychoterapeuti a dobrovolníci poskytují
odborné a odlehčovací služby v těžkých chvílích a umož-
ňují pacientům, aby i v posledních chvílích života mohli
žít důstojně a jejich blízkým možnost rozloučení. Smrt
a umírání se týká nás všech, je to jediná jistota, kterou
máme, tak proč o ní nemluvit? 78% Čechů si podle statis-
tiky přeje zemřít doma. Neumíráme tak, jak bychom si
přáli, hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme. Existu-
je právní institut „Dříve vyslovené přání“, podle kterého
každý z nás může se svým lékařem oficiálně sepsat, co si
přeje či nepřeje, aby s ním bylo konáno po odborné zdra-
votní stránce v době jeho umírání, například odmítnout
resuscitaci, převoz do zdravotnického zařízení atd. Bohu-
žel dosud ne vždy je jeho přání respektováno. Jedna
ze zakladatelek Cesty domů, paní Martina Špinková,
je autorkou několika knížek s tématikou smrti, které
jsou určeny pro děti. Například Když Dinosaurům někdo
umře, kterou si objednávají například záchranné sbory
jako přípravu na práci s lidmi v těžkých situacích. Knihy
mohou ulehčit rodičům povídání s dětmi o tom, co je zají-
má a čeho se ještě nebojí jako my dospělí.

Podle „Pravého domácího časopisu“ 11/2015
upravila neobvyklé téma Drsvo

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

MLUVENÍ, ČTENÍ A PSANÍ
Řeč vznikla asi v době ledové před 100 000 lety. Je jednou

z vlastností, která nás odlišuje od zvířat. Mluvení není jen
vydávání zvuků, jako třeba u papouška, ale jazyk používá-
me ke komunikaci. Na řeči se v mozku podílí několik cen-
ter. Jednak sluchové a zrakové, které posílají impulzy
do centra, které dál pak stimuluje centrum řeči. Motorické
podněty jsou dál poslány do hlasivek, kde jejich chvěním
hlas vznikne, dál do jazyka a rtů, které upravují vyslovo-
vané zvuky. Řeč se obejde i beze slov. Znaková řeč neslyší-
cích je založena na gestech rukou, která představují určité
fráze. Cizí jazyk se nejsnáze učí děti, s narůstajícím věkem
je to stále obtížnější. Jako je mluvená řeč důležitá pro lid-
skou společnost, tak čtení a psaní je důležité pro rozvoj
civilizace. Některé abecedy mají jen málo písmen, ale složit
z nich jde mnoho znaků. Česká abeceda má 42 znaků
a stvoří cca 300 000 slov. Děti se obvykle učí číst kolem
pátého roku věku a nejsnazší na čtení je jazyk, kde každé
písmeno má vždy stejný zvuk. Angličtina je na čtení obtíž-
nější, protože stejné kombinace písmen se čtou různými
způsoby. Lidem, kteří se nenaučili číst a psát v dětství,
se to s věkem daří stále obtížněji. „Poukd svpárně naípšeš
prnví a polsední pímesna, sátle jetše dkožáeš solva
přčeíst.“:-)). A jak moc automatické čtení může ovlivnit
naši schopnost určit rychle obrázek si vyzkoušejte na ná-

sledujících příkladech. Takže, jaké že to zvíře vidíte
na obrázku? A která strana se vám podařila přečíst
rychleji:-)) .

Pro Zpravodaj upravila Evas
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V tomto díle si, vážení čtenáři, popíšeme druhy a účinky
dalších včelích produktů, které včely samy produkují nebo
sbírají v přírodě a následně upravují.

V prvé řadě je to pyl z květů různých rostlin a dřevin.
Pylová zrna jsou v podstatě mikrospory semenných rost-
lin. Vznikají v prašníku, který je součástí samčí květové
tyčinky. Jejich velikost se liší od 5 až do 250 mikromilime-
trů. Tvar a barva pylových zrn jsou u každé rostliny jiné.
Včely pyl donášejí do úlu jako svou potravu v rouskách na
zadním páru nohou. Aby rouskovaný pyl neklíčil, přidáva-
jí k němu včely látku, která klíčení zabrání. Nutriční hod-
nota pylu z entomofilních rostlin je velmi vysoká, např.
z vrby, jetele a ovocných stromů. Obsahuje velké množství
bílkovin, vitamínů, aminokyselin a lipidů. Pro lidskou
výživu mísíme pyl s medem, který naruší buněčnou struk-
turu pylu a je poté lidským organismem využitelný. Pyl má
kyselou povahu a ve spojení s medem vytvoří hodnotnou,
dobře stravitelnou potravinu sladkokyselé chuti, která je
u konzumentů ve veliké oblibě, při rekonvalescenci je to
neocenitelná strava. Podle druhu pylových zrn v medu se
dá také přesně určit druh medu a místo jeho původu, což je
výborná pomůcka např. pro celní laboratoře při dovozu
podezřelého medu z některých států mimo Evropskou unii,
kde si s jeho ošetřováním, skladováním a léčením včel pří-
liš starostí nedělají. Včelař odebírá včelám pyl zvláštní
mřížkou, která se nazývá pylochyt.

BUDU VČELAŘEM / Včela – léčitel • 5. díl
Jed tvoří přibližně
65 % vody, 27 % bíl-
kovin a 8% připadá
na ostatní látky.
Nemá stálé chemic-
ké složení. U včel je
žihadlo opatřeno
zpětnými zahnutý-
mi háčky, kterými
se při bodnutí fixu-
je do tkáně. Při od-
letu si včela vytrhá-
vá celé jedové ústro-
jí a hyne. Tvorem,

Na druhé straně je pyl pro mnohé nepříjemným alerge-
nem, který dokáže někomu značně znepříjemnit život.
O množství pylu v ovzduší svědčí příklad, že bříza vypro-
dukuje až 5,5 milionu pylových zrn z jediné jehnědy.

Mateří kašička je krmná š�áva, kterou produkují hlta-
nové žlázy dělnic. Krmí s ní matku po celý její život. Je to
produkt bohatý na cukry, bílkoviny, minerály a tuky.
Obsahuje i peptid, který má podobné hormonální účinky
jako inzulin. Obsahuje také všechny známé vitamíny. Díky
této potravě se zvýší hmotnost matky v larválním stadiu
až 2 200 krát.

 Pro potřeby průmyslu se mateří kašička lyofilizuje (sub-
limačně suší) nebo se uchovává v alkoholu. Využívají se
její regenerační účinky v kosmetických výrobcích působí-
cích na ple� a odstraňování vrásek, také jako doplňková
výživa a léčiva.

Včelí jed je produkt jedové žlázy, kterou mají včely děl-
nice v zadečku a je připojena na žihadlo. Při vpíchnutí
žihadla do těla způsobuje včelí jed popraskání buněčných
membrán a poškozování krvinek. V místě vpichu se vytvo-
ří otok a začíná zánětlivý proces. Bodnutý člověk poci�uje
intenzivní bolest. Větší počet žihadel může vyvolat alergic-
kou reakci, která má vliv na dýchání a nervový systém.

který je však na účinky včelího jedu nejcitlivější, je samot-
ný hmyz. Na rozdíl od útoku na savce může včela bez obtí-
ží své žihadlo z chitinového krunýře jiného hmyzu opět
vytáhnout a mnohonásobně použít. Včelí jed se v lékařství
užívá na revmatické onemocnění kloubů a svalstva, teni-
sový loket, odstranění otoku při podvrtnutí. Doporučené
dávkování je až 25 žihadel denně, což v podstatě nic není,
že? Včelí jed má baktericidní účinky, léčí záněty, snižuje
krevní tlak, zvyšuje odolnost a ochranu proti škodlivému
záření. V lidovém léčitelství je známé jeho využití od artri-
tidy až po záněty spojivek. Včelí jed se získává tak, že včely
se elektrickým proudem vydráždí k bodání do gumové fó-
lie. Je-li tenká, žihadlo v ní neuvízne a jed ulpí na podlož-
ním skle, kde se po uschnutí seškrábnou jeho krystaly.

Včelí biozáření. Včely vyzařují vlastní druh záření,
které vzniká při jejich činnosti v úle. Tohoto záření využí-
vají při sterilizaci celého úlu od choroboplodných zárodků.
Podstata není dosud spolehlivě objasněna, ale zřejmě spo-
čívá v posunutí molekul vody v molekulární mříži i ostat-
ních na toto záření citlivých látek. Tato skutečnost způsobí
změnu vlastností chemických látek, které působí na člově-
ka (např. je jiná propustnost buněčné stěny látky normální
a ozářené). Zřejmě zde zároveň působí i účinky včelí bio-
plasmy na bioplasmu lidského těla. Dnešní člověk se pohy-
buje v prostředí syntetických látek a konzumuje stále více
mrtvé potravy a konzervantů. Tento stresový způsob života
je v ostrém protikladu s poklidnou činností včelaře, který si
odloží po příchodu na včelnici svačinu na úl, aby mu ji včely
ozářily, a při práci se včelami vstřebává vše prospěšné,
co atmosféra úlů nabízí. Po skončené práci odchází osvěžen
a odpočat, ačkoliv má za sebou třeba těžký pracovní den.

Dýchání vzduchu hadičkou přímo z úlu, zvláště v zim-
ních měsících, pomáhá zvýšit odolnost a léčit chronické
záněty. Pití ozářené vody způsobí útlum bolesti hlavy
a kloubů jako následků po borelióze. Lépe se hojí bércové
vředy. Odstraňuje zažívací potíže a revmatické bolesti.
Ozářená voda je perlivá, v krku při pití mírně pálí. U dna
se shromaž	uje bílý zákal dusičnanů a těžkých minerálů.
Ozářené ple�ové krémy jsou lépe vstřebatelné pokožkou
a tím se zvyšuje i jejich účinek. Ozařovat se dá prakticky
vše, co obsahuje i malé množství vody. Účinky ozářené
vody lze pozorovat při pití více než 1 litru vody denně. Oza-
řovat lze i potraviny. Například ozářené desetistupňové
pivo má hořčí chu� než předtím a připomíná spíše dvanáct-
ku. Jistý kolega včelař si dal takto ozářit do úlu dvě piva.
Později se ho včelaři ptali, jak experiment dopadl. Skvěle
odpověděl. Hned jsem dostal chu� i na to druhé... To je jis-
tě pro včelaře další důvod, proč včelařit.

Všechny tyto popsané látky a jej ich účinky činí
ze včel všestranně užitečné tvory pro přírodu i člověka.
Važme si jich!

Bc. Jiří Roub
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Do bývalé Země nikoho

Národní park Podyjí je pojmenován podle řeky Dyje,
která vzniká u Raabsu v Rakousku soutokem Moravské
a Rakouské Dyje. Bezprostředně po vstupu na naše území
vytváří řeka u Podhradí nad Dyjí hluboké skalnaté údolí
s mimořádně velkými meandry. V horní části je zaplavuje
jezero Vranovské přehrady, za ní se však až do Znojma
uchovalo území s mimořádnou přírodní hodnotou tvořící
osu národního parku. Tento park, vyhlášený v roce 1991,
je sice svojí velikostí nejmenší u nás, toto se však nedá říct
o jeho významu. Je situován mezi Vranovem nad Dyjí
a Znojmem při státní hranici s Rakouskem na ploše
63 km2. Důvodem vyhlášení parku je především unikátní
42 km dlouhé kaňonovité údolí řeky Dyje, jedinečnost roz-
sáhlého lesního komplexu, existence cenných nelesních
ploch a nesmírná bohatost rostlin a živočichů. Na tento
park navazuje na rakouské straně Národní park Thayatal,
který byl vyhlášený až v roce 2000. Je to nejmenší národní
park v Rakousku – jeho rozloha je 13,3 km2. Zajiš�uje
ochranu pravého břehu údolí Dyje v délce 25 km, velké
části lesnatého údolí říčky Fugnitz a nivních luk podél
Dyje. Spolu s Podyjím tvoří jedinečné přeshraniční území.
Správy obou parků podepsaly mezinárodní deklaraci o spo-
lečné ochraně Podyjí, na základě které jsou koordinovány
odborné zásahy v území, usměrňována myslivost, rybář-
ství, návštěvní režim, osvěta, vzdělávací činnost i strážní
služba.

Na výlet do nitra Národního parku Podyjí jsem vyrazil
z obce Čížov. Na okraji této obce je zbudováno nové odstavné
parkoviště, ze kterého je to 10 minut chůze k návštěvnic-
kému středisku Národního parku Podyjí, zřízeného v bu-
dově bývalé roty Pohraniční stráže. Přímo naproti této
budově se nachází část bývalé linie železné opony se záta-
rasy jako memento dob  nedávno minulých. Ze zde umístě-
né informační tabule jsem se dozvěděl, že v roce 1951 vstou-
pil v Československu v platnost zákon č. 69/1951 Sb.,
o ochraně státních hranic. Vzápětí bylo v hloubce do 2 km
od hranic s Rakouskem a Německou spolkovou republikou
zahájeno budování železné opony, která byla napájena
až do poloviny 60. let elektrickým proudem o napětí až
10.000 tisíc voltů. Jejím strůjcem byl genmjr. Pohraniční
stráže Ludvík Hlavačka. Ze „Země nikoho“ byli vystěho-
váni všichni obyvatelé, jejich obce a samoty byly srovnány
se zemí. Hloubka navazujícího pro veřejnost nepřístupné-
ho hraničního pásma byla 2-6 km. Vstup byl povolen je pro-
věřeným lidem vlastnícím speciální propustku. Linie želez-
né opony byla několikrát přesunována směrem do vnitro-
zemí. Poslední verze ze sedmdesátých let měla podobu 20 m
širokého pásu s drátěným zátarasem a signální stěnou
s nízkým napětím, dále oraným pásem ošetřovaným herbi-
cidy a obslužnou asfaltovou komunikací. Železná opona
se táhla od Baltského až k Jaderskému moři a měřila
7.250 km, z toho na československém území 930 km. Z to-
hoto místa jsem po mírně zvlněné asfaltové silničce pokra-
čoval směrem k česko-rakouské hranici. Po 2,5 km odbo-
čuje ze silnice vpravo pěšina do lesa, která mě po dalším
necelém půl kilometru dovedla na Hardeggskou vyhlídku,
umístěnou vysoko na hladinou řekou Dyje. Z dřevěného
altánu je nádherný výhled jak na samotné městečko Har-
degg s dominujícím hradem, tak i na klikatící se řeku, lesk-
noucí se do dáli v hlubokých kaňonech. Od vyhlídkového
altánu jsem se vrátil zpět na silnici, po které jsem sešel
k hraničnímu mostu přes řeku Dyji na hraničním přecho-

du Čížov/Hardegg. Od řeky mi pak už jenom zbývalo vy-
stoupat nahoru ke hradu, který se majestátně tyčí nad
městečkem. Hrad Hardegg byl na skále nad řekou Dyjí
založen ve 12. století pány z rodu von Plain, kteří tehdy
patřili k nejmocnějším z rodů v severním Rakousku. V roce
1755 byl hrad poničen silným zemětřesením. Od té doby
zůstal neobydlen a postupně chátral. Teprve na přelomu
19. a 20 století došlo k rekonstrukci jižní a východní části
hradního komplexu. Hrad je v soukromých rukách hrabě-
te Gottharda Pilati von Thassul zu Daxberg, vnuka
posledního knížete Khevenhüller-Metsch. Přesto je možné
si za 9 EUR prohlédnout expozici věnovanou císaři Max-
miliánu Habsburskému nebo v prostorách zbrojnice shléd-
nout velkolepou sbírku zbraní. Město na břehu Dyje vznik-
lo jako podhradí, v 1. polovině 13. století zde byl vybudo-
ván významný farní kostel sv. Víta. Hardegg byl centrem
řady řemesel, zejména zpracování perleti, výroby sukna
a střelného prachu. Od konce 19. století se stal letoviskem
vyhledávaným pro krásné okolí a příjemné klima. Příznač-
ně se o městečku vyjádřil Jan Domínek v roce 1923 – „Har-
dek jest nejmenší město v Dolních Rakousích čítající na
400 obyvatelů, jejichž počet však v letní době na 1000 vzrůs-
tá, nebo� jest četnými letními hosty rád vyhledáván.“
Po prohlídce městečka a hradu jsem se vrátil stejnou ces-
tou přes bývalou „Zemi nikoho“ zpět do Čížova, kde neda-
leko návštěvnického střediska doporučuji posezení
na dvorku hospůdky U Švestků.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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On je viděl!
VII. kapitola

Pan Břenda nebyl rozhodně žádný nemohoucí stařík
s kapající slinou v koutku úst a pokročilou sklerozou.
Naopak, malý rtu�ovitý s jiskrou v oku, klasický "gumový
dědek", jemuž bych vůbec nehádal přes osmdesát let. Pepa
se k němu choval se zjevnou úctou a čilý penzista mu říkal
Josífku. Když mě kamarád představil, seznámil jsem pana
Břendu s mým přáním ohledně fojta Tylše, to pro začátek.
Příliš jsem však nepočítal s nějakým pozitivním výsled-
kem. Přeci jenom se ty události staly před takřka šedesáti
lety a kdoví, jestli děda vůbec lesníka znal. Ale pamětník
mě překvapil, a to velice mile. Po chvíli dumání ze sebe
totiž vysypal první konkrétní informace.

"Jó, chlapče, Tylš, na toho se teda moc dobře pamatuju.
I když on se tady v našem polesí příliš neohřál. Ten chlap
měl dost krutej osud." Doslova jsem staříkovi visel na
rtech a Pepu to rovněž začalo zajímat.

"Už nevím přesně, v kterém roce před válkou se tu obje-
vil, ale z Obecnice rozhodně nebyl, spíše odněkud z beroun-
ské části Brd. Dostal starou hájovnu nahoře nad Baštinou
a žil tam s manželkou a asi třema dětma. Ta původní
hájovna tam už dávno nejni a novou postavili až dlouho
po válce asi dva kilometry od staré. Tylšovi mohlo v té
době být asi tak čtyřicet let," začal vyprávět pan Břenda
a raději jsme si na to všichni sedli na lavičky v zahradě
u jeho udírny. "Teda osobně jsem Tylše neznal, mně bylo
něco přes dvacet, takže to byl pro mě vlastně dědek a po-
tkával jsem ho akorát ve vsi a jednou mě taky načapal,
když jsem pytlačil v lese. Byl to ale hodnej člověk a pustil
mě. Vono už tu ale tenkrát stejně všechno patřilo němčou-
rům, tak se nějakej ten upytlačenej zajíček ztratil."

"A nevzpomínáte si, jestli se v devětatřicátém stalo u jeho
hájovny něco podivného? Něco, o čem by dokonce psaly
noviny, konkrétně příbramský Horymír?" �uknul jsem, zda
děda zabere na udičku. Pan Břenda do mne zabořil svá jas-
ná modrá očka, jakoby se mi chtěl podívat až do ledví. Tak-
hle se na mě občas dívá manželka, když si chci ulít nějaké
finance. "Mnó," poškrábal se posléze stařík na strništi, pár
dní neholeném,"něco se tam tenkrát stalo, ale už se na to
dávno zapomnělo a nevím, jestli by se to po těch dlouhých
letech mělo zase dostávat na světlo boží..."

ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • Kapitola VI • Ilustrace Karel Š�astný z Příbrami

"Já mám za to,
že určitě. Jestli
totiž oba máme na
mysli to samé, tak
je to strašně důle-
žitá věc!" dokonce
jsem se důležitě i
zatvářil. Úplný
Indiana Jones,
který přemlouvá
domorodce, aby
mu prozradil, kde
leží v džungli
chrám zkázy.

"Jestli se dobře
pamatuju, tak
tam zachránil jakéhosi houbaře a...," děda jakoby zaváhal.
Pak se ale nadechl a pokračoval:"Ten houbař byl asi cvok,
protože mu tvrdil, že ho zajali nějaký pravěký lovci a to
samý pak říkal i novinářům. Jó, jak jsi říkal, vyšlo to teh-
dy v Horymíru. Ale to už lidi měli úplně jiný starosti, než
bláboly bláznivýho chlapa. Však víš, synku, roztahovali se
tady Němci a to nebyla vůbec žádná sranda." "Cože, pravě-
ký lovci?" začal se chechtat Pepík a že on se dovede hřebit!

"Tak to musel bejt vážně magor. Tady v Brdech a neandr-
tálci, to je teda fór," Pepa úplně slzel smíchy.

Já jsem se ale nesmál a pan Břenda kupodivu také ne!
Stále na mě hleděl, jakoby věděl o té věci mnohem více, než
nám zatím řekl. "A víte, co je taky možný," plácal se Josef
do stehen,"vždy� on mohl v lese vidět naše předchůdce,
no ochotníky, herce! Jasně, asi nacvičovali nějakou hru
z pravěku," Pepík už byl zase režisérem svého obecnického
souboru.

Vrátil jsem se zpět k tématu a optal se pana Břendy, jak
to tenkrát vlastně celé dopadlo. "Jméno toho chlapíka, kte-
rýho Tylš objevil v lese, si už nepamatuju. Párkrát se ještě
o něm v Horymíru psalo, ale pak to všechno utichlo. Mys-
lím, že skončil v blázinci, že se nikdy nevzpamatoval."
"Z čeho se nevzpamatoval? Z toho, že zabloudil na hou-
bách?" vypálil jsem záludnou otázku.

Stařík jenom pokrčil rameny a z kapsy pomalu vytáhl
starobylou dýmku, kterou se jal ještě pomaleji nacpávat
tabákem. Chvíli trvalo, než vypustil k obloze první obláček
voňavého dýmu. My zatím napjatě čekali, zda bude ocho-
ten pokračovat. "V lese se může stát cokoliv," dodal pak
tajuplně. "Mohl tam bloudit třeba týden, to se v Brdech
klidně může stát. Nejsou zas tak malé!"

"Hmm, to je fakt. Zkus tejden jíst jenom borůvky a zblb-
neš taky," opáčil Pepa a úplně se při té představě otřásl.
"Můžete mít pravdu. Ten člověk se jmenoval Hovorka, byl
to horník z Březových Hor a v Brdech podle novin bloudil
asi čtrnáct dní," prozradil jsem jim, co jsem o věci z Ho-
rymíru věděl.

"Dva týdny? No to je šílený. Fakt?" žasnul Josef a kroutil
hlavou. "To věřím, že si pak všude kolem sebe představoval
lovce mamutů. Já se cpát tak dlouho jenom bobulema, tak

(pokračování na str. 13)
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snad pak uvidím i trojhlavýho draka!" Vzápětí se ale kama-
rád podíval na hodinky a málem vyskočil metr do výšky
z místa. "Ježíšmarjá, vždy já musím bejt za deset minut na
obecní radě. Ti by mi umyli hlavu. Starosta a chodí pozdě.
Kluci ahoj a ty, Vašku, zajdi, ještě pokecáme. Pak už jsme
viděli jenom jeho záda, jak upaloval dolů do vsi ke svému
úřadu.

Musel jsem se zasmát, Pepa to zase jednou rozsekl. Pak
jsem se ale na pana Břendu obrátil s posledním dotazem,
a to jaký byl vlastně další osud lesníka Tylše. V úvodu
totiž děda sám prohlásil, že měl krutý osud.

Pamětník se náhle jakoby scvrknul a už vůbec nepůsobil
takovým svěžím dojmem. Nebylo se ani co divit. O špat-
ných věcech se obvykle nehovoří lehce. "Tylš opravdu ne-
skončil dobře. No, vezmu to zkrátka. Byl zavražděný!"
Jenom jsem suše polknul, to byla tedy zpráva. "Ano, za-
vražděný," opakoval takřka umíněně děda Břenda. "Ne-
dlouho po těch událostech s tím Hovorkou, jak jsi ho jme-
noval, synku, tak jednoho dne zabili Tylše u Červeného
potoka. Ležel tam na zádech, flintu pohozenou u těla a ved-
le sebe dvě vypálené nábojnice. Už nestačil znovu nabít.
Prý přestřelka s pytlákama, tak alespoň to tvrdila nová
vrchnost."

Stařík se nadechl a pokračoval:"Tylš měl vytřeštěné oči,
ve tváři výraz hrozného strachu a v hlavě díru jako vrata.
Co já vím, tak pytláků se nikdy nebál, ten měl pro strach
uděláno. Ti by ho tak nevyděsili a určitě by si s nima pora-
dil. A nezabila ho kulka. Ta rána na hlavě byla od nějaké-
ho kyje."

"Možná pažba pušky," hádal jsem. "Jo, možná, ale třeba
taky ne," řekl neurčitě pan Břenda. "A jak to vlastně všech-
no víte? O tom taky psaly noviny?" byl jsem zvědavý. Můj
společník rozvážně zabafal z dýmky a opět se mi pátravě
zahleděl zpříma do očí, jakoby se mne chtěl zeptat, zda-li
mi může věřit. Alespoň to na mě dělalo takový dojem. "Tyl-
še jsem našel já," řekl pak prostě.

Asi mi dost spadla čelist a působil jsem chvíli dojmem de-
menta. Te	 se zase usmál děda. A potom začal vyprávět ten
ponurý příběh. Šel tenkrát do lesa, už ani nevěděl proč.

On je viděl!
(dokončení ze str. 12)

Snad si jenom provětrat hlavu, asi to potřeboval, protože
ho strašně štvala okupace, nemohl se s ní vůbec smířit.
"Inu, byl jsem mladý kluk a nejraději bych tu pakáž fašis-
tickou vystřílel." Při všem tom neradostném přemýšlení
došel až ke zřícenině starobylého hradu Valdek, což je od
Obecnice pěkná štreka. "Zřejmě něco nadpřirozeného vedlo
mé kroky a já zabočil doprava k Červenému potoku. Prodí-
ral jsem se jeho zarostlými břehy, jako někde v pralese
a na jednom místě jsem narazil na takovou malou mýtin-
ku. Tam Tylš ležel..." Zprvu ho pan Břenda ani nepoznal.
Lesník byl celý od krve a už nedýchal. "Strašně jsem se vy-
děsil, vlastně poprvé jsem viděl mrtvolu a hned takovou,
která zemřela násilnou smrtí. Bylo to hrozné. Všude kolem
mě bylo rázem neuvěřitelné ticho a nemohl jsem se zbavit
pocitu, že mne někdo pozoruje. Někdo strašně zlý a nebez-
pečný," stařík těžce vzdychl a bylo vidět, že i po těch letech
nemůže vzpomínky na prožitou hrůzu vydýchat. "Dodnes
se občas ze spánku budím a vidím ho tam tak bezmocně
ležet. A to jsem pak ve válce viděl spousty zabitých spolu-
bojovníků na frontě. Ale tohle bylo něco jinýho!" "Když to
nebyli podle vás pytláci, tak kdo tedy Tylše zabil? A přišla
vůbec na něco policie, chytili jeho vraha?" chrlil jsem
ze sebe otázky, dokud ještě dědu baví se mnou klábosit.

Pan Břenda se však zahalil do oblaků dýmu a vypadalo
to, že ztratil řeč. Byl jsem však trpělivý jako starý indián-
ský šaman. "Já jsem je viděl," pronesl náhle jakoby bez sou-
vislostí. "Koho jste viděl a kde?" Smutně se na mě podíval
a unaveně, ale zřetelně dodal:" Lesní lidi..."

(Pokračování příště)







Jubilea v listopadu slavili a slaví
Marie Dušková  85 let

Vladimír Matoušek  65 let
Karel Strougal  60 let

Jubilea v prosinci budou slavit
Jarmila Doubková  60 let

Eva Pozděnová  70 let
Marie Doubravová  75 let
Vilemína Lukešová  85 let
Jitřenka Petáková  70 let

Josef Karas  55 let
Pavel Kasl  55 let

Miroslav Moulík  80 let
Tomáš Studený  65 let

Jiří Ježek  70 let
František Vacek  80 let

Přejeme hodně zdraví a pohody
do dalších let

I N Z E R C E
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1. kolo
Slavoj OBECNICE – HK PŘÍBRAM
24. říjen 20151.         3:2 ( 1:1, 1:0, 1:1)
Hokejisté Obecnice vyhráli v utkání 1. kola soutěže proti HK
Příbram 99 3:2. Obecnici se na výbornou povedl vstup do utká-
ní, když už po 90 sekundách skóroval Stoklasa. Obecnice přida-
la další dvě branky díky Máchovi a Kozohorskému a utekla
do dvougólového trháku. Příbrami dovolila jen snížení a může
se radovat z plného bodového zisku. Velkou zásluhu na vítězství
má i obecnický brankář Křiva, který likvidoval příbramské střely.
Branky a nahrávky Obecnice: 2. Stoklasa, 39. Mácha (Moser),
48. Kozohorský (Mácha).
TJ SLAVOJ OBECNICE: Křiva (Brůček) – Střeska Tomáš, Koze-
lka Luboš – Lipka, Veselý (C) – Kubjak, Střeska Jan – Kozelka
Pavel (A), Mácha, Větrovský – Kozohorský, Procházka, Moser –
Filkorn, Stoklasa, Hyspecký. Trenéři: Martin Kozelka, Radek
Bělka, Josef Kubista.

2. kolo CERHOVICE – OBECNICE
31. 10. 2015 4:9 (0:2, 2:4, 2:2)
Obecnice zvládla po úspěšném vkročení do soutěže i druhý zá-
pas. Na ledě Cerhovic se dvěma góly blýskl Ondřej Mácha, Jakub
Hyspecký a Martin Kozelka. Po jednom gólu zaznamenali David
Veselý, Jiří Moser a Martin Stoklasa.
Branky a nahrávky Obecnice: 5. Hyspecký (Kozelka Martin),
6. Stoklasa (Kozelka Pavel), 13. Moser (Kozelka Martin),
23. Mácha (Kozelka Pavel), 32. Mácha (Stoklasa), 34. Veselý

LEDNÍ HOKEJ

(Lipka), 38. Kozelka Martin (Mácha, Stoklasa), 55. Hyspecký,
57. Kozelka Martin (Stoklasa, Kozelka Pavel).

3. kolo OBECNICE – TJ SOKOL SOLOPISKY
7. 11. 2015 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky Obecnice: 5. Stoklasa (Lipka), 7. Kozelka
Pavel (Kozelka Martin, Mácha), 34. Kozelka Martin (Kozelka
Pavel, Mácha), 49. Kozelka Martin (Mácha), 57. Stoklasa (Lipka,
Mácha).
Na příbramský led proti sobě vyjeli hráči dvou týmů, od nichž se
očekává atak první příčky. A první měření sil dopadlo zcela ne-
čekaně. Nekonala se totiž žádná vyrovnaná přetahovaná, ale jed-
noznačný duel zcela v moci domácího Slavoje. Ten si nakonec
připsal vítězství 5:1. Zdroj:  int. stránky Slavoje

SPORT • SLAVOJ OBECNICE • SPORT

Podzimní část se nám zatím vůbec nedaří. 8. 11. jsme ode-
hráli dva zápasy, proti Hunters Příbram a Ice Boys, pro-
hráli jsme a nic si nenalháváme - momentální umístění
v tabulce pro nás není vůbec výchozí pozicí pro play-off.
V zápase proti Hunters jsme šli do vedení my, ale poté už
následovala spíše přestřelka a konec zvládli lépe hráči
Hunters, když vyhráli 4-6. Body: Jiří Vavroch 1+0, Josef
Neliba 1+0, Martin Stoklasa 1+0, Pavel Tobolič 1+0, Pa-
vel Steiner 0+1, Michal Řehák 0+1, Lukáš Stejskal 0+1.

Ve druhém zápase, stejně jako v prvním, jsme šli do vede-
ní po gólu Martina Stoklasy, jenže po vyrovnání na 1-1
údajně fauloval Pavel Valach a právě Štoky, který nás po-
slal do vedení, neudržel v tomto momentu nervy na uzdě
a k rozhodčímu mluvil od srdce, což se pochopitelně nelíbi-
lo sudímu a vyloučil ho na 5 min + do konce utkání + ČK
(stop na další zápas), k tomu bylo ještě dvouminutové
vyloučení Valacha za faul, a tak nás čekaly těžké chvíle
ve třech. Po minutě přesilovku Ice Boys využili, a tak se
rozběhl pětiminutový trest. Skóre po vypršení trestu bylo
1-4 pro Ice Boys a nám docházely síly. Náš výkon nebyl
špatný, naopak, bojovali jsme do poslední chvíle, ale výsle-
dek se zastavil na konečných 2-6 a oplatili nám tak prohru,
kterou jsme jim nadělili ve finále Příbramského poháru
8-6. Body: Martin Stoklasa 1+0, Pavel Tobolič 1+0, Nikola
Vokurková 0+1.
Bodování hráčů Bečánova po 10 zápasech (celkem
v soutěži PFL je bodováno 218 hráčů):

26. Michal Řehák 13+3
33. Lukáš Stejskal 11+4
50. Josef Neliba 6+5

71. Petr Mužík 4+4
82. Zdeněk Malý 6+1
87. Pavel Steiner 2+5
90. Pavel Tobolič 2+5
97. Vít Pešl 2+4
98. Zdeněk Karnoš 4+2

117. Jiří Vavroch 1+4
122. Martin Stoklasa 5+0
166. Tomáš Rozsypal 0+2
178. David Kyselák 1+1
190. Nikola Vokurková 0+2
200. Jiří Blajer 0+1

Hráči na hostování - Divadlo Příbram:
80. Libor Vohanka 7+1
93. Michal Pech 4+3 LS

PŘÍBRAMSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Sportovní hala Příbram (Plavecký bazén) - Vavex

sobota 28. 11. 2015 od 11.00 hodin od 11.00 hodin od 11.00 hodin od 11.00 hodin od 11.00 hodin
Slavoj Bečánov – FbK Milín

sobota 5. 12. 2015 od 12.00 hodin od 12.00 hodin od 12.00 hodin od 12.00 hodin od 12.00 hodin
Slavoj Bečánov – FbK Ježci Rožmitál

od 16.00 hodinod 16.00 hodinod 16.00 hodinod 16.00 hodinod 16.00 hodin
Slavoj Bečánov – FC Křižák
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Ahoj všem,
rok se s rokem sešel a už za měsíc nás opět čekají
vánoční turnaje v naší Staročeské hospodě.
Proto si v kalendáři zarezervujte termín 27. 12. 2015.
Turnaje budou jako v loňském roce jak pro děti, ženy
i muže.
Konkrétní časový harmonogram uvedeme v příštím zpra-
vodaji. Budeme se na Vás všechny těšit.

Nyní k výsledkům našich týmů.
A tým dosáhl na první výhru v Krajském přeboru hned
v úvodním kole, kdy po 3 hodinové bitvě porazil Chaloupky.
Dále následovaly zápasy s favority soutěže. Především
zápasy s Rakovníkem a Říčany nám ukázali kvalitu této
soutěže. I přesto jsme po 7 kolech na pěkném 8. místě s bi-
lancí 2 výher, 1 remízy a 4 proher.
Slavoj Obecnice "A" – Chaloupky 10:7
Slavoj Obecnice "A" – Králův Dvůr "B" 9:9
Slavoj Obecnice "A" – KST Rakovník "B" 0:10
Sadská "C" – Slavoj Obecnice "A" 10:1

TTC Říčany – Slavoj Obecnice "A" 10:3
Slavoj Obecnice "A" – Žebrák   1 0:3
B tým si v Krajské soutěži 2. třídy zatím vede až nad
očekávání dobře. Soutěž sice začal třemi prohrami v řadě,
ale poté se chytil a následujícími 4 výhrami se vyhoupl
na 6. místo tabulky.
Slavoj Obecnice "B" – Sokol Příbram "B" 7:11
Slavoj Obecnice "B" – Sokol Velké Popovice 5:13
Slavoj Obecnice "B" – Mníšek pod Brdy "B" 12:6
Sokol Hořovice "B" – Slavoj Obecnice "B" 7:11
TTC Příbram – Slavoj Obecnice "B" 7:11
Slavoj Obecnice "B" – Viktorie Ořech 11:7

C tým je na tom zatím z našich týmů nejhůře. S jednou
výhrou a šesti prohrami mu patří v tabulce Okresního pře-
boru předposlední 11. místo.
Sedlčany "D" – Slavoj Obecnice "C" 8:10
Voznice "A" – Slavoj Obecnice "C" 13:5
Slavoj Obecnice "C" – Sokol Hluboš 7:11
Slavoj Obecnice "C" – Spartak Rožmitál "A" 7:11

ZP

Slavoj Obecnice - STOLNÍ TENIS

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

Okresní přebor IV. třída skup. A
Obecnice – Klučenice 2:1 (2:0)
branky: Strniště 2; Titze – Kratochvíl A. (68’ Pech),
Houžvička (40’ Hladký), Kratochvíl P., Karas – Fulajtár,
Pohořálek, Škvára, Petráň – Noha, Strniště (46’ Lilling)
Tento mač se nám povedl pouze výsledkově a to díky dvěma
trefám agilního Kuby Strništěho. Jinak tam moc pozitiv
najít nelze. První půle nebyla až tak hrozná. Ve 13  se
Kuba Strniště ve vápně uvolnil a tvrdou střelou z úhlu pře-
konal překvapeného gólmana soupeře. Poté se hrálo vý-
hradně ve středu hřiště, kde ani jeden z týmů si nedokázal
dát tři přesné přihrávky za sebou. Ve 37 jsme měli možnost
zahrávat přímý volný kop z 25 metrů a ujal se ho náš nej-
nebezpečnější hráč s kouzelnou levačkou Kuba. Ten míč
kopl přes ze	 k levé tyči a gólman soupeře si na míč sáhl až
v době, kdy ho lovil ze sítě 2:0. Ve 40 minutě se zranil Mi-
loš Houžvička hrající na stoperu a musel střídat. Od té
doby začaly zmatky v obraně. V poločase jsme museli ze
zdravotních důvodů vystřídat i střelce našich branek Kubu
a naše hra šla ještě víc dolů. Druhou půli nelze shrnout
jinak než katastrofální. Můžeme poděkovat jen útočníkům
soupeře, kteří dokázali vsítit pouze jednu branku z mnoha
tutových brankových příležitosti. Hrálo se pouze na jednu
branku a to na naší. Vysvobodil náš až závěrečný hvizd
sudího a můžeme děkovat štěstí za další 3 body.
Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/fotbal_region/jah-kam
20151030.html
Obecnice je v tabulce podzimu na pátém místě se 13 body
a skóre 21:14.

Mladší žáci – podzim 2015
Výsledky:
1. FK Příbram – Obecnice 10:0, Dobříš – Obecnice 12:0,
Obecnice – Březnice 0:6, Obecnice – Spartak Příbram 6:4,
Kovohutě Příbram – Obecnice 2:4, Obecnice – Hluboš/Dra-
hlín 1:2, Obecnice – Pičín 2:3, Tochovice – Obecnice 0:4,
Obecnice – N. Knín/Malá Hraštice 2:2, Milín – Obecnice
2:6, Obecnice – Rožmitál 1:1, Obořiště – Obecnice 0:8

Komentář: První část sezóny máme za sebou a je čas
na její zhodnocení. Jedna věc jsou výsledky a druhá před-
vedená hra, nasazení a zápal do hry. Do prvních tří utkání
nám los určil družstva 1.FK Pb, Dobříš a Březnici. Bylo to
naše první seznámení s větším hřištěm po přechodu z pří-
pravek a hned proti nejsilnějším soupeřům. Proto nemá
smysl z těchto utkání dělat nějaké závěry. Myslím si, že
hrát s nimi nyní, dopadlo by to jinak. Výsledkově se nám
nepodařily pouze dvě utkání a to s Hluboší a Pičínem, kte-
ré jsme mohli vyhrát. Nicméně, když se na to podíváme
z druhého úhlu pohledu, tak i tyto zápasy jsme odehráli
velmi dobře. Ve všech ostatních zápasech jsme ukázali
naši sílu a dokázali jsme, že i vesnický tým může být kon-
kurenceschopný. Stačí se podívat na výsledky výše  .
Já jsem na svoje hráče hrdý za to, jak reprezentují náš
milovaný tým Slavoje Obecnice.
Chtěl bych poděkovat obci za podporu sportu finančními
prostředky, dále Bohoušovi Svobodovi za poskytnutý spon-
zorský dar ve výši 5 000 Kč. Nesmím opomenout pana
Ontla za vzornou přípravu hřiště na domácí utkání
a v neposlední řadě chci poděkovat panu Lillingovi za ener-
getické nápoje, které nám připravuje na domácí utkání.
Obecnice je v tabulce na osmém místě s 17 body a skóre
34:44.

David Musil



16 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Listopad 2015

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Obec Obecnice  •  Uzávěrka vždy 13. v měsíci  •  Grafická úprava Kateřina Stejskalová  •  Tisk Příbramská tiskárna

Zveme vás  na

zahájení adventu
v neděli 29. 11. 2015

v 17 hodin na návsi

u vánočního stromu

v Obecnici

PROGRAM:

Rozsvícení vánočního stromu,

prodej vánočních svícnů apod.,

vánoční hra Narození Krista
v podání Divadelního spolku Skalka,

přesun na hřiště

a vypouštění balonků štěstí.

Srdečně zvou organizátoři.

Zveme

všechny ochotné zpěváky a zpěvačky

na nácvik vánočních koled
pro zpívání u stromu na návsi.

Zkoušky se konají v zasedací místnosti

Obecního úřadu v Obecnici

26. 11., 3. 12. a 10. 12. 2015
vždy v 18 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V OBECNICI
dne 7. 11. 2015

Jiří Adamčík

Kryštof Pabouček

Denis Novotný


