
Ten adventní čas probouzí se v nás. Když zavolá naše
máma milá, že adventní kalendář pro nás vytvořila, kaž-
dý den ráno utíkáme, jaké překvapení v něm máme. Bude
to z čokoláda malá nebo tam máma něco jiného dala? Jak
okénka ubývají, hezké sny se nocí zdají, a když koledy
kolem vánek nese, tím víc na Ježíška těšíme se. To jsem
si tak dětsky zavjeršoval, zahlédl jsem adventní kalendá-
ře u našich vnoučat a docela jsem koukal jak jsou někte-
ré mámy vynalézavé při výrobě takových kalendářů. Ale
ty koupené jsou také hezké. Nám dospělým už cosi o blí-
žícím se adventu ukazuje Svatý Martin, který by měl
přivést s sebou bílou peřinu a zakrýt s ní nejenom dvůr.
Někdy se prostě nepovede. Ale stejně už po Martinovi
bychom měli trochu zklidnit své dušičky a konzumně se
nezbláznit. Advent a čas vánoční by měl stejně být o té
dobré lidské dušičce. Vždy� i začátek adventu u nás ve
vsi je toho důkazem, na zahájení přišla spousta obecnic-
kých i osečských, věřících i nevěřících. Když mluvím
o nevěřících, nedávno jsem zaběhl na skok do obchodu
k Romaně a povyprávěl jim některé z příhod okolo miku-
lášských pochůzek. Oni ty příhody neznali, ani mi mož-
ná nevěřili. Asi už jiná generace, která nezažila krásné
mužské anděly s nabarvenými zlatými vlasy, kteří si je
druhý den museli nechat ostříhat, neslyšeli ani o čerto-
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vi, který zastavil autobus vidlemi. A což teprve vyprávě-
ní o známém čertovi, který když si sundal brýle, nasadil
paruku s rohy, na záda hodil pytel s našitými punčochá-
či s bačkorkami, tak ani nemusel dělat „blebleble“.
Pohled na něj byl tak úžasný, že dodnes je po vsi je po-
pulární výrok jednoho z dětí, křečovitě se držící mámě
za nohy: „Maminko, ten kdyby kousnul, vid?“ O tom
samém kolovala fáma, že ráno přiběhl ze sklepa vyděše-
ný synek za mamkou, oči navrch hlavy: „Maminko, ma-
minko, na uhlí leží chcíplej čert!“ Přátele toto tvrzení
musím vyvrátit. Byl to výmysl dobrých kamarádů,
kteří hned druhý den po obchůzce to takto škodolibě
rozhlásili v obchodě. A pak už to jde vlastní cestou.
Já, coby druhý čert, jsem s dotyčným kamarádem, došel
domu. Byl uložen v pokoji do spacáku. Holt dobří
kamarádi se najdou všude. Veselé to byly časy mikuláš-
ské, oni jsou asi i nyní, ale současné příhody zatím
neznám. Pomalu se blížíme ke Štědrému dnu, nebo chce-
te-li ke Štědrému večeru, kdy se sejde rodina, příbuzní,
přátelé a každý z nás druhým něco malého daruje.
Darujte si do dalšího života navzájem víc lásky, toleran-
ce, laskavosti, shovívavosti. A potom snad bude u nás
doma i ve světě lépe.

bs

Vážení spoluobčané,
čas utíká mílovými kroky, a proto si v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme

stále rychleji a rychleji, udělejme čas na krátké zastavení. Takovým malým, ale

krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy

a snažíme se zapomenout na běžné problémy.

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné,

asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen

o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnou-

čaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Vždy� co může být krásnějšího než

pohled na rozzářené dětské oči, které hledí na vánoční stromek a pod kterým je plno jejich splněných přá-

ní. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu

poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se

z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.

K příležitosti těchto nejkrásnějších svátků roku Vám jménem obecního úřadu, zastupitelstva obce

a jménem svým chci popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a pochopení. Zároveň Vám

do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Josef Karas, starosta obce



2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2017

Vítání občánků dne 2. 12. 2017

Sofie Staňková

Petra Kuchařová

Ty naše zlatá Evičko,

přejeme Ti krátce zdraví, štěstí,

spokojenost k Tvé pětašedesátce.

Zlobíš-li se na někoho, vem to dnes zpátky,

prosím za odpuštění v rámci pětašedesátky.

Kdo zná Tvé srdce zlaté, má Tě každý rád.

Přejeme Ti všichni proto, ještě dvakrát pětašedesát!

To Ti přeje maminka Maruška a Romi, Jára,

Mar�as, Natálka, Járy, Hanča, Domča a Jonášek

PŘÁNÍ REDAKTORA
V nastávajícím roce 2018

přeji všem občanům,

čtenářům, přispěvatel-

kám a přispěvatelům

Obecnického zpravo-

daje, grafičce Katce

Stejskalové a ostatním,

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ  Obecnice
p ř e j e

veselé Vánoce,
hodně zdraví a vše nejlepší

do nového roku 2018.

Jubilea v prosinci slaví a budou slavit
Pavel Štamberk  70 let
Eduard Škvára  65 let
Antonín Tůma  60 let

Karel Oberfalcer  70 let
Milan Švehla  55 let
Rudolf Líbal  50 let
Eva Poláková  65 let

Václav Poplštein  55 let

Jubilea v lednu budou slavit
Jaroslav Střeska  55 let

Mojmír Krupauer  60 let
Zdeněk Vosolsobě  60 let

Jiří Adamčík  65 let
Radima Růžičková  55 let

Marie Marešová  65 let
Jiří Frey  70 let

Jana Šilhavá  65 let
Marie Koukalová  85 let

Milada Karkanová  85 let
Věra Benešová  55 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

díky nimž zpravodaj již osmnáct let pravidelně

vychází a přichází do vašich schránek, co nejpev-

nější zdravíčko, dobrou inspiraci, tolerance maličko

a pohodu do života i k práci.

Váš Bohouš Svoboda, redaktor OZ
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vybráno ze zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Obecnice

konaného dne 6. 11. 2017

Na zastupitelstvu bylo přítomno 14 členů jeden byl omlu-
ven. Zúčastnilo se též 13 hostů.
Zasedání zahájil a řídil místostarosta Josef Hudeček
1. Program zasedání - Místostarosta seznámil členy za-
stupitelstva se zveřejněným návrhem programu zasedání,
a navrhl aby byl doplněn do programu bod o souhlasu
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu. Usnesení
č. 52/2017 bylo přijato.

2. Ověřovatelé zápisu - Místostarosta navrhl určit ově-
řovateli zápisu Naděždu Soukupovou a Annu Petráňovou.
Usnesení č. 53/2017 bylo přijato.

3. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného
dne 11. 9. 2017, Jiří Oktábec sdělil, že ověřovatelé zápisu
provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne
11. 9. 2017 a nedostatky nebyly zjištěny. Usnesení č. 54/2017
zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ově-
řovatelů.

4. Územmní plán - Starosta obce na úvod připomněl,
že uzemní plán pro obec zpracovává firma Prisvich, s. r. o.
a předal slovo jednateli firmy. Ten shrnul, že OZ před ro-
kem rozhodlo o pořízení územního plánu, kterým bude na-
hrazen stávající ÚP. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že
stávající ÚP jsou dle zákona platné pouze do r. 2022 a dále
obci přibylo další katastrální území (zánik VÚ Brdy). Bylo
podáno celkem 12 návrhů na rozšíření zástavbového úze-
mí obce, z toho 11 návrhů bylo odsouhlaseno a 1 zamítnut.
Do 1. 9. 2017 byla možnost podání stanovisek k návrhu
zadání, vč. stanoviska orgánů životního prostředí a ochra-
ny přírody, tj. Natury 2000 a SEA, které posuzují vliv plá-
nované činnosti na životní prostředí. Požadavky těchto
orgánů byly zapracovány do návrhu zadání ÚP. Některé
plochy byly v návrhu ponechány k dalšímu řešení, pro sta-
novení podmínek a zároveň byly zapracovány podmínky
armády.
Usnesení č. 55/2017 zastupitelstvo obce Obecnice bere na
vědomí informaci pořizovatele o ,,Vyhodnocení projedná-
vání návrhu zadání územního plánu Obecnice“ uvedeném
v příloze č. 3 zápisu. Dále předsedající vyzval přítomné
k hlasování o schválení zadání územního plánu Obecnice
Návrh usnesení č. 56/2017: Zastupitelstvo obce Obecnice
schvaluje zadání územního plánu Obecnice podle § 6 odst.
5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 4 zápisu.
Usnesení č. 56/2017 bylo přijato.
Usnesení č. 57/2017: Zastupitelstvo obce Obecnice uklá-
dá starostovi
a) zabezpečit zpracování územního plánu Obecnice v sou-

ladu se schváleným zadáním;
b) předat dokumentaci ,,Zadání územního plánu Obecnice

– doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhoto-
vení obci Obecnice a společnosti PRISVICH, s. r. o., jako
výkonnému pořizovateli a zhotoviteli územního plánu
Obecnice;

c) podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na
vložení registračního listu za etapu ,,ZADÁNÍ“ do evi-
dence územně plánovací činnosti.

5. Informace starosty - Starosta obce podal informace,
které se týkaly budování chodníku v obci v rámci akce
,,Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice. Dále fary
(centrum celoživotního vzdělávání) – proběhlo schvalovací
řízení týkající se dotace, které má 9 schvalovacích proce-
sů, projekt obdržel plný počet bodů a je předpoklad, že po-
kud bude dostatek financí, dotaci obdržíme. Informaci
o přestavbě tělocvičny, rozšíření učeben a výměna střechy
MZŠ – je zpracován projekt, hodnota díla je cca 40 mil. Kč
bez DPH a dotace MF poskytuje ve výši 60 %, podmínkou
by bylo ukončení akce do konce roku 2018. U akce sběrné-
ho dvora je podána žádost o dotaci, hodnota díla je cca
4 mil. Kč, dotace by byla 2 mil. Kč, cílem projektu je ná-
růst tříděného odpadu oproti směsnému. Na veřejní osvět-
lení je požádáno o dotaci na výměnu osvětlení v obci
ve výši 50 % nákladů, které činí cca 1,5 mil. Kč. Na poříze-
ní traktoru proběhlo výběrové řízení. V souvislosti s územ-
ním řízením na kanalizaci na Octárnu, informoval staros-
ta, že je zpracován projekt, územní řízení bylo zahájeno,
je potřeba doložit souhlasy vlastníků pozemků, přes které
kanalizace povede, v projektu, je počítáno i s kapacitou,
pro případnou novou zástavbu. Z dalších informací jen
stručně, kontroly HZS a MěÚ Příbram zaměřené na řešení
krizových situací – proběhne 11.12. 2017, upozornění na
GDPR účinnost od 25. 5. 2018 stanoví podmínky pro za-
cházení s osobními daty, byly provedeny kontroly vody
KHS voda bez závad, u Spolkového domu přetrvávají pro-
blémy s kotlem, výběrové řízení na svoz odpadů – zastupi-
telům byla rozeslána zadávací dokumentace k připomínko-
vání. Hodnota zakázky je 1,5 mil. Kč na 2 roky.
Usnesení č. 58/2017 Zastupitelstvo obce Obecnice bere
na vědomí informace starosty.

6. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních
Usnesení č. 59/2017 Zastupitelstvo obce Obecnice bere
na vědomí informace o přijatých rozpočtových opatřeních.

7. Pronájem pozemků – Starosta v květnu upozornil ZD
Sádek na neplacení nájemného, po 3 měsících byla podána
výpově� nájemní smlouvy. Jedná se o cca 28 ha pozemků
v k.ú. Obecnice a Oseč určených k hospodaření. Navrhl
zveřejnit záměr pronájmu těchto pozemků a vyzval přítom-
né ke vznesení dotazů, návrhů a připomínek.
Návrh usnesení č. 60/2017:Zastupitelstvo obce Obecnice
schvaluje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Obecnice a Oseč
za účelem zemědělské výroby. Usnesení č. 60/2017 bylo
přijato.

8. Žádost o prodej pozemků parc. č. 346/2, 346/1, 344/8,
344/5 v k.ú. Obecnice
Starosta připomněl, že tato žádost byla projednávána již
na zasedání OZ dne 11.09.2017 s tím, že zastupitelstvo
obce Obecnice odložilo hlasování o záměru prodeje pozem-
ků parc. č. 346/2, 346/1, 344/8 a 344/5 v k.ú. Obecnice
a uložilo starostovi obce vyřešení právních záležitostí a in-
formování vlastníků nezastavěných pozemků. Po diskuzi
bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje pozemků
parc. č. 346/2, 346/1, 344/8 a 344/5 v k.ú. Obecnice.

(pokračování na str. 4)
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Návrh usnesení č. 61/2017: Zastupitelstvo obce Obecnice
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 346/2, 346/1,
344/8 a 344/5 v k.ú. Obecnice. Hlasování: pro 0 proti 13,
zdržel se 1. Usnesení č. 61/2017 nebylo přijato.
9. Schválení členů školské rady – Starosta Josef Karas
podal návrh, že vzhledem k volbám do zastupitelstva obce
v roce 2018, by bylo vhodné ponechat ve školské radě stá-
vající členy, tj. Annu Petráňovu, Jiřího Oktábce a Jarosla-
va Krejčího. Návrh usnesení č. 62/2017: Zastupitelstvo
obce Obecnice schvaluje členy školské rady – zástupce zři-
zovatele Annu Petráňovu, Jiřího Oktábce a Jaroslava Krej-
čího. Usnesení č. 62/2017 bylo přijato.
10. Zařazení pozemních komunikací do kategorie
místní komunikace
Návrh usnesení č. 63/2017:Zastupitelstvo obce Obecnice
schvaluje zařazení pozemních komunikací do kategorie
místní komunikace. Usnesení č. 63/2017 bylo přijato.
11. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření
obce Obecnice
Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Usnesení
č. 64/2017: Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí in-
formaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce Obecnice
za rok 2017.

12. Informace o ukončení praxe praktického lékaře
pro děti a dorost
Starosta přítomné seznámil s informací , že lékařka ozná-
mila ukončení činnosti k datu 31. 12. 2017. Zároveň ozná-
mil, že KÚ Středočeského lékaře vyhlásil výběrové řízení
na další poskytování zdravotních služeb od 1. 1. 2018, ale
udržení ordinace v obci není reálné (nízký počet pacientů).
Rodiče mají možnost zaregistrovat děti u dětského lékaře
v Jincích, další možností je registrace v nově otevřeném
obvodu v Oblastní nemocnici Příbram. Bližší informace
ohledně přeregistrace dětí obdrží rodiče v ordinaci.
Usnesení č. 65/2017: Zastupitelstvo obce Obecnice bere
na vědomí informaci o ukončení praxe praktického lékaře
pro děti a dorost k 31. 12. 2017.
13. Stanovení ceny stočného dle požadavku SFŽP
Starosta obce seznámil přítomné s podmínkou dotace na
tlakovou kanalizaci – roční navýšení ceny stočného o 7 Kč/m3.
Na základě žádosti bylo SFŽP stanoveno pro rok 2018 na-
výšení o 5 Kč/m3, nedodržení této podmínky by bylo důvo-
dem pro vratku celé výše dotace.
Návrh usnesení č. 66/2017: Zastupitelstvo obce Obecnice
schvaluje cenu stočného pro rok 2018 ve výši 30 Kč/m3,
včetně DPH. Usnesení č. 66/2017 bylo přijato.
14. Souhlas s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu
Starosta obce navázal na informaci o územním řízení na
kanalizaci na Octárnu, kdy potřebu doložit souhlasy vlast-
níků pozemků, přes které kanalizace povede, je dle staveb-
ního zákona nutno řešit uzavřením smlouvy o právu pro-
vést stavbu. Usnesení č. 67/2017 bylo přijato.
15. Diskuze
Starosta Josef Karas informoval přítomné o zahájení
adventu dne 3. 12. 2017 v 17.00 hod. a připomněl zastupi-
telům termín pro podání připomínek k zadávací dokumen-
taci na svoz komunálního odpadu.

Zastupitelka Anna Petráňová podala informace ze zasedá-
ní školské rady, předsedkyně byla zvolena, byl projednán
školní vzdělávací program a schválena závěrečná zpráva
školy.
Byl vznesen dotaz týkající se oplocení školy a zřízení par-
kovacích míst. Starosta sdělil, že parkovací místa budou
dořešena v roce 2018, v návaznosti na stavební úpravy are-
álu Lesní správy Obecnice.
Byl vznesen dotaz, zda je reálná přestavba tělocvičny,
vzhledem k finanční časové náročnosti. Starosta uvedl, že
termín pro podání žádostí o dotaci končí 31. 12. 2017, pro
provedení stavby by bylo potřeba realizovat výběrové říze-
ní na nadlimitní akce. Samotné rozhodnutí o realizaci akce
by vycházelo z případných podmínek dotace. Ani v případě
obdržení dotace nemusí být akce realizována, záleží na roz-
hodnutí zastupitelstva obce.
Další dotaz, zda již obecní úřad obdržel nějakou nabídku,
týkající se GDPR. Starosta odpověděl, že žádná nabídka
nebyla podána a celá problematika bude řešena v rámci
DSO ORP Příbram.
Radní Bohumil Svoboda informoval, že některé stromy
v parku bude nutno pokácet a dal ke zvážení návrh na od-
borné posouzení stavu. Starosta odpověděl, že je možné
nechat stromy posoudit, ale konečné rozhodnutí je na obci.
Radní Bohumil Svoboda ještě poznamenal, že je potřeba
vyžadovat veškeré náležitosti žádostí o kácení tak, aby při
rozhodování nemusel tyto informace dohledávat.
Zastupitel Jaroslav Krejčí se zeptal, zda by bylo možné na-
klopení světel u přechodu na hřbitov tak, aby částečně
osvětlovala vozovku. Starosta sdělil, že při kolaudaci po-
žádá o souhlas s touto úpravou Policii ČR.
Další dotaz z pléna se týkal důvodu proč je chodník vybu-
dován částečně po jedná straně komunikace a částečně po
druhé straně. Starosta sdělil, že bylo nutno stavbu prová-
dět pouze na pozemcích ve vlastnictví obce.
Na dotaz, zda se uvažuje o instalaci měřiče rychlosti sta-
rosta odpověděl, že bude instalován samostatně, až po do-
končení akce spolufinancované z dotace a dále, že bude
podána žádost o umístění dopravní značky ,,Obecnice“
až nad cestu na hřbitov.
Nakonec starosta informoval přítomné, že do konce roku
bude svoláno ještě jedno zasedání zastupitelstva, vzhledem
k nutnosti schválení rozpočtu na rok 2018 a výhledu na
roky 2019 až 2021
Usnesení č. 68/2017: Zastupitelstvo obce Obecnice bere
na vědomí příspěvky do diskuze.

 Ze zápisu upravil pro Obecnický zpravodaj
red. bs

Vybráno ze zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Obecnice

(dokončení ze str. 3)

UZÁVĚRKA  lednového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude

v pátek 12. ledna 2018
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
opět po měsíci vám přiblížím, co se u vašich hasičů událo.
Venku se ochladilo a i my jsme začali na hasičské zbrojnici
topit. Proto se domluvíme, aby nás bylo víc a byli bychom
dříve hotovi a jednou měsíčně řežeme dřevo.

Pátého prosince chodí čerti, aby mohli trestat zlobivé
děti a ty hodné obdarovává Mikuláš s Anděli. Letos jsme
opět ve spolupráci s Kristýnou Strmiskovou udělali nebe
a peklo pro děti ze školky na faře. Ve sklepě bylo peklo
a v patře nebe. Peklo bylo hezky vyzdobené a čerti věděli
na děti nějaký ten hřích. Děti se všechny „vykoupily“ po-
mocí říkanky, proto si čerti žádné dítě nenechali. Nahoře
v patře v do nebi dostaly děti balíček. Protože program pro-
bíhal v dopoledních hodinách, K. Strmisková zajistila ješ-
tě pomoc ze školy. Myslím si, že akce se povedla. Ve Spol-
kovém domu jsme měli zázemí i pro večerní program, kde
jsme se sešli už o půl čtvrté. Měli jsme co dělat, abychom
vyrazili v pět hodin. Nejdříve jsme měli domluveno několik
návštěv v Obecnici. Tady jsme již zjistili, že přestáváme
stíhat (dlouhé přesuny), proto jsme sehnali řidiče a jezdili
autem. Poté jsme se přesunuli do Drahlína. V osm jsme
měli hotovo. Převlékli jsme se ve Spolkovém domě a přesu-
nuli do naší hospůdky, kde jsme celý den dobře oslavili.
Už te� pomalu přemýšlíme, co na příští rok vylepšit.

V sobotu 9. prosince proběhla v hasičské zbrojnici brigá-
da. Opět nastal adventní čas zakončený Vánocemi. Přáním
nás všech je, aby vánoční svátky a poslední dny v roce byly
klidné a strávené v pohodě. Vánoční svátky bývají z hle-
diska výjezdů hasičů klidnější než bujaré vítání Nového
roku, stejně bych občany obce jako hasič připomenul, jak
se během vánočního období vyvarovat požárů.

Topidla a komíny - Topná sezóna je v plném proudu.
Při používání topidel je dobré dát si pozor na jejich správ-
nou instalaci a údržbu. Pokud topíte v kamnech, krbech
nebo kotlích na tuhá paliva, vychladlý popel odkládejte do
popelnic nebo jiných nehořlavých nádob. Zajistěte si vyme-
tení sazí v komíně a jejich vybrání. Pokud topíte plynem,
překontrolujte si, zda máte platné revize na plynových spo-
třebičích a zda správně fungují. Při instalaci nového tepel-
ného spotřebiče věnujte náležitou pozornost dodržení bez-
pečných vzdáleností od hořlavých materiálů.

Svíčky - Máme také čas adventu a mnoho z nás si večer
zpříjemní zapálením svíčky. Pokud svíčky doma zapálíte,
dbejte na to, abyste nikdy neopustili byt či dům, dokud
svíčky nedohoří. Pečlivě volte místo, na které svíčku polo-
žíte (ideální je stabilní nehořlavá podložka). Požáry
adventních věnců jsou poměrně časté a hasiči se s těmito
případy setkávají každý rok. Rizikovou skupinou jsou
v tomto případě zejména starší lidé, kteří jsou zvyklí
na klasické svíčky.

Vánoční stromečky - To samozřejmě platí i pro vánoč-
ní stromky. Někdo má rád klasické svíčky na stromečku,
případně prskavky. Jedná se však o otevřený oheň a vzní-
cení jehličí či záclony je otázkou okamžiku a neštěstí
je hotové. Tam, kde se používají elektrické svíčky, vám ra-
dím kupovat raději značkové výrobky, budete mít větší jis-
totu, že nedojde k požáru od elektrické instalace.

Vaření a pečení - Vánoce jsou také obdobím pečení a va-
ření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového
sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedo-
cházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujte,
že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se
nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení.
Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, nejlepší je pánev

zakrýt pokličkou a oheň tak udusit, případně použít hasicí
přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý olej. Než ale
začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie
(plyn, elektřinu).

Balónky štěstí - V poslední době se také hodně rozmoh-
ly balónky štěstí neboli létající lampiony, u kterých se
zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu. Po vy-
hoření hořáku se snese opět k zemi. Možná někoho napad-
ne lampion pouštět i o Vánocích nebo na Silvestra. Je tře-
ba si ovšem uvědomit, že jde o otevřený oheň, a proto
v blízkosti manipulace s ním nesmí být žádné hořlavé před-
měty, balóny se nesmí vypouštět v blízkosti skladů sena,
slámy, hořlavin nebo výbušnin. Balón lze vypouštět pouze
na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbliž-
ší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně!
Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.

I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vá-
noc a Silvestra k řadě tragických událostí, při kterých se
zraní desítky osob a materiální škody dosahují miliónů
korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás
doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
(zdroj HZS Olomouckého kraje) Je na každém z nás, aby
dodržoval pravidla požární bezpečnosti, nezavdal příčinu
ke vzniku požáru a dopřál hasičům z Příbramského kraje
poklidné vánoční svátky bez požárů a nehod.

Přeji všem š�astné prožití svátků vánočních.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

ADVENT ve škole
Advent ve škole byl zahájen na svátek sv. Barbory spo-

lečným zpíváním vánočních koled u krásně nazdobeného
stromečku.

V úterý 5. 12. se do naší školy snesl po červené pentli
z nebe svatý Mikuláš, kterého doprovázelo hejno čertů,
čertic a hodných andílků. Nejstarší žáci školy již tradičně
připravili sladkou nadílku pro hodné i zlobivé☺ . Žáci si
mohli prohloubit znalosti tradice oslav svátku sv. Mikuláše.

Tento den k nám zavítal i hodný anděl v podobě naší
bývalé kolegyně p. Marie Riegertové. Přišla prvňáčkům
a tře�áčkům přečíst pohádky, které k adventnímu období
neodmyslitelně patří. Touto akcí pokračujeme v projektu
Celé Česko čte dětem.

V rámci adventu proběhly vánoční turnaje. Žáci prvního
stupně se utkali ve vybíjené, děvčata druhého stupně v pře-
hazované.

Advent vyvrcholil vánočním koncertem dne 19. 12.

Š�astné a veselé Vánoce všem!

Mgr. Eva Bízová, Mgr. Jana Pokorná



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2017 7

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

15. 11. proběhlo ve školce
vyhlášení soutěže o nejorigi-
nálnějšího draka. Do soutě-
že se přihlásilo třiatřicet
nádherných draků z různo-
rodého materiálu. S největ-
ším počtem hlasů vyhrál
drak, kterého přinesli souro-
zenci Kristýnka a Dominik
Pacholovi.
Z Ochrany fauny České Re-
publiky k nám do školky
v pátek 16. 11. přijela s výu-
kovým programem ,,Život
ve vodě,, slečna, se kterou
jsme se dozvěděli co je to
voda  a  zda je důležitá pro
život na Zemi. Proměnili
jsme se v kapičky a společně
proběhli koloběhem vody v
přírodě. Názorně jsme si
ukázali některé podoby
vody. Seznámili jsme se s ži-
vočichy, kteří žijí pod i nad
vodní hladinou a jako rybáři se pokusili pojmenovat své
úlovky. Nakonec jsme si všichni pohladili morče.
Ve školce proběhla 27. a 28. 11. předvánoční dílna s rodiči
a dětmi. Každý si vyrobil a nazdobil svůj adventní věnec
dle svých představ. Ochutnali jsme různé druhy cukrový,
co rodiče napekli. Bylo to příjemné posezení a už se těšíme
na další spolupráci, která nás co nevidět čeká.

V úterý 5. 12. jsme se s dětmi vydali na zdejší faru, kde
jsme šli navštívit peklo a jeho čerty. Zazpívali jsme pár pís-
niček a básniček. Ukáplo nám pár slziček, jelikož ti čerti
věděli úplně všechno. Do te	 nechápeme, jak to všechno
mohli vědět. Ale slíbili jsme jim, že se polepšíme a budeme
hodní. Všechny nás propustili a my jsme se vydali o dvě
patra výš do nebe, kde na nás už čekal Mikuláš a dva
andílci. Také jsme jim zazpívali a přislíbili, že budeme
šikovní a hodní. Za odměnu jsme dostali velký balíček,
ve kterém jsme měli ovoce, čokoládu, perníčky a jiné
pamlsky, ale také jsme tam měli uhlí a bramboru. To nám
tam určitě dali čerti, abychom na ně nezapomněli.

11. 12. jsme se vy-
dali autobusem do
Příbrami. Vystou-
pili na zastávce
a šli do Hornické
Chaloupky. Tam
jsme si nalepili
obrázek, navlékli
pár korálků, na-
malovali zvířátka
do betléma, upekli
perníček a jiný do-
konce i nazdobili,
odlili si olovo a
pán nám podle něj
věštil naši bu-
doucnost. U všech
činností jsme si prozpěvovali koledy. Čas tak rychle uply-
nul, že jsme se ani nenadáli a už jeli zpět do školky. Všem
se nám v chaloupce moc líbilo a určitě ji navštívíme i příští
rok.

Příjemné prožití vánočních svátků
a š�astný nový rok

Vám přeje

Masarykova základní škola
a mateřská škola Obecnice,
p. o.

Srdeènì Vás zveme do MŠ na

VÁNOÈNÍ BESÍDKU
støeda 20. 12. 2017 od 16.15 hodin

Berušky a Zabièky¡
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo:

Měsíc listopad byl ve spolkovém domě opět plný akcí a tvo-
ření.
Pro mateřskou školku byla vyhlášena soutěž „Anděl“
- děti tvoří libovolnou technikou obrázky andělů. Vyhlá-
šení o nejkrásnějšího anděla proběhne 22. 12. 2017.
Proběhla soutěž v básničkování - děti vymýšlely vlastní
básničky na téma „Vánoční atmosféra“. Básničky se dětem
povedly a vyhodnocení o nejlepší  básničku teprve proběh-
ne…

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Každé pondělky od 16.00 hodin -
přij	te si přečíst nebo poslechnout
pohádku. Čteme dětem 20 minut
denně. ☺

Ve středu 6. 12.  proběhla v
knihovně beseda s autorem
„V hrsti“. V hrsti je pseudo-
nym ilustrátora a autora
pana Vojtěcha Juríka. Ten k
nám přijel přes kopeček - ze
Strašic. Vyprávěl nám o jeho
tvorbě, jak se k ilustraci do-
stal, jaký je tento tvořitelský
svět a co všechno má nyní na
práci. Beseda byla velice vyda-
řená a na závěr pro nás měl
pan Jurík překvapení v podo-
bě vlastní písně. Do besedy
jsem byla zaposlouchaná na
tolik i já, že jsem úplně zapo-
mněla udělat nějakou tu fotku. Proto přikládám alespoň
fotku knížky. ☺  Touto cestou bych chtěla dát speciální
poděkování paní Marušce Novotné a Marušce Doubravo-
vé, které nevynechaly ani jednu besedu nebo přednášku
pořádanou ve spolkovém domě.

Z kroužku Všeználek
Na kroužku každý týden tvoříme jako o závod. S prvním
sněhem na nás dýchla vánoční atmosféra. A tak jsme vy-
tvářeli například vánoční hrnky z keramiky, krásné svíc-
ny z jedlové chvojky, děti ze školky si zase dokončovaly své
vánoční kapříky nebo vytvářely například sněhuláčky
se zimními kulíšky. Do Vánoc ještě pár dní přece jenom
zbývá a tak stihneme ještě nějakou dekoraci nebo dáreček
vytvořit.

Školní družina v knihovně

Každé pondělí a každý čtvrtek navštěvují knihovnu děti
ze školní družiny. Děti si zde vedou své čtenářské deníčky,
kam si poctivě zapisují, co si přečetly nebo, co slyšely
od předčítání paní družinářky. Vždy když děti dočtou kni-
hu  je jim následně puštěno i filmové provedení, aby mohly
porovnat rozdíly mezi knihou a filmem.

Akce prosinec a leden 2018:

V prosinci jsme se opět přihlásili do projektu Česko zpívá
koledy – to proběhlo 13. 12.
Vánoční posezení se seniory – proběhne 20. 12. 2017, kdy
také bude vyhlášení nejlepšího básničkáře.
22. 12. proběhne vyhlášení o nejlepšího anděla (soutěž
vyhlášená pro mateřskou školu)
Na měsíc leden budou opět v knihovně probíhat ruční díl-
ny i přednáška -  bohužel, zatím nemáme domluvený
pevný termín. A tak plánovaná ruční dílna i přednáška
bude vyvěšena na plakátech v obci, webové stránce obce
i knihovny a na facebooku během ledna.
Všem příznivcům knihovny a také všem
seniorkám, také dětičkám a rodičům z kroužku
bych chtěla moc poděkovat za uplynulý rok
a zároveň všem popřát krásné, ničím nerušené
pohodové Vánoce a do nového roku vykročení
s potěšením a úsměvem na rtech.

Kristýna Strmisková
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Ve společnosti řeky Jizery

Pojmenování řeky Jizery přijali Slované od germánské-
ho kmene Keltů, kteří ji nazývali Isora – „prudká“. Jako
i jiné řeky byla Jizera odedávna osou, podle níž procházel
život. Jejím údolím vedly obchodní stezky a vznikaly tu
osady. Postupem času, vlivem působení nově příchozích
obyvatel, vyrostla na březích řeky města a vesnice, bylo
vybudováno bezpočet průmyslových objektů využívajících
sílu řeky, od mlýnů přes textilní továrny až po vodní elek-
trárny. Do cesty vodě se postavily jezy, řeku překlenuly
desítky mostů a lávek. Pouze počátek horního toku byl
významného působení člověka ušetřen, nebo� je předmě-
tem ochrany přírody v rámci CHKO Jizerské hory a Krko-
nošského národního parku. Řeka Jizera je nejvýznamněj-
ším pravostranným přítokem Labe, do kterého se vlévá
u Lázní Toušeň. Pramení v Jizerských horách na české
straně hory Smrk v nadmořské výšce okolo 1.000 m.n.m.
V horní části tvoří přirozenou hranici mezi Českou repub-
likou a Polskem. Délka řeky je asi 165 km a odvodňuje úze-
mí 2.200 km2. Až k Turnovu převládají úseky s výrazným
spádem a kamenitým řečištěm, od Turnova má řeka již
mírnější spád. A právě Turnov jsem si zvolil jako výchozí
bod mého výletu, ke kterému mi po většinu času dělala
společnost řeka Jizera. Od nádraží, kam jsem dorazil rych-
líkem z Prahy, jsem se přesunul blíže centru města, kde
jsem vyhledal červeně značenou turistickou cestu, po kte-
ré jsem se vydal proti toku řeky ven z města. Doprovázen
z jedné strany Jizerou a z druhé strany železniční tratí
Pardubice – Liberec, vystavěné v letech 1856-1859, jsem se
nádhernou podzimně vybarvenou krajinou přiblížil mé prv-
ní zastávce – k zámku Hrubý Rohozec. Abych se dostal na
zámecké nádvoří, tak jsem musel podejít vysoký železniční
viadukt a vystoupat několik desítek kamenných schodů,
které byly mokré a nečekaně kluzké. Na místě současného
zámku stával gotický hrad, postavený kolem roku 1300
rodem Markvarticů. Na počátku 16. století, za Krajířů
z Krajku, došlo k přestavbě Hrubého Rohozce do podoby
pohodlného, pozdně gotického sídla. Od poloviny 16. stole-
tí patřilo toto sídlo rodu Vartenberků, kteří jej přestavěli
na renesanční zámek. Současnou podobu získal objekt za
vlastnictví původem francouzského rodu Des Fours, který
Hrubý Rohozec vlastnil od roku 1628 do roku 1945. Zámek
obklopuje nevelký anglický park se sochami světců a ro-
mantickou umělou jeskyní nad skalním srázem. V interié-
rech si lze prohlédnout jídelnu s původním jídelním servi-
sem a ukázkou zbraní, modrý rohový salón ve druhém
zámeckém patře, velkou knihovnu s cennou sbírkou rodo-
vých portrétů, zpřístupněná je i kaple Nejsvětější Trojice,
přestavěná v 17. století s barokním a rokokovým interié-
rem. Po prohlídce zámku a přilehlého parku jsem sestou-
pal zpět na původní cestu, po které jsem pokračoval do
obce Dolánky, kde se nachází ojediněle dochovaný Dlaskův
statek, typická ukázka formy pojizerského domu. Na in-
formační tabuli se lze dočíst, že se jedná o bývalou svobod-
nickou usedlost a rychtu, která byla postavena v maleb-
ném údolí řeky Jizery v roce 1716. Od svého vzniku prodě-
lal objekt četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 1794
a 1841. Statek tvoří samostatnou urbanistickou jednotku,
obklopenou trámcovou hradbou se dvěma branami – horní
zděnou s dřevěnou zvoničkou vystavěnou v roce 1794 a
dolní dřevěnou. Obytný trakt s připojenými hospodářský-
mi prostorami je patrový, roubený. Zděné chlévy a konír-
na byly vystavěny v témže roce jako horní brána. Původní

dispozice domu
byla rozšířena
v roce 1789 o rou-
benou světničku
v patře, uprave-
nou v roce 1842
na výměnek. Sta-
vební celek dopl-
ňuje bohatě sklá-
daná lomenice
a pavlač s řezaný-
mi sloupky. Z původních staveb se v areálu dvora dochova-
la roubená stodola. Součástí usedlosti je socha Panny Ma-
rie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který sem byl
v 60. letech 20. století přenesen z Malého Rohozce. Po pro-
hlídce statku, která mi zabrala necelou půl hodinu, jsem
vyměnil červenou turistickou značku za modrou, přešel
jsem most přes Jizeru a pokračoval po ní do Metelkových
a Rývových sadů, ležících již na okraji Turnova. Cestou
do centra jsem minul budovy bývalých turnovských kasá-
ren, tzv. Dolních (zeměbraneckých) kasáren, které dnes
slouží Základní škole v Turnově, a tzv. Horních (pěchot-
ních) kasáren, které využívá pro své potřeby Obchodní
akademie a Hotelová škola v Turnově. V komplexu měš-
�anských domů ve Skálově ulici sídlí Muzeum Českého
ráje, které se může mj. pochlubit pozoruhodnou sbírkou
minerálů a drahých kamenů. V galerii muzea je k vidění
unikátní panoramatický obraz „Pobití Sasíků pod Hrubou
Skálou“, olejomalba na plátně o rozměrech 8,5x10 metrů,
dílo Mikoláše Alše a jeho spolupracovníků z roku 1895.
Součástí muzea je i nedaleký malebný roubený Kamenář-
ský dům s expozicí lidových řemesel. Za krátkou zastávku
určitě stojí i židovská čtvr�, ležící na levém břehu tzv. Malé
Jizery, která zde začala vznikat už ve 2. polovině 17. stole-
tí. Součástí této čtvrti je rovněž synagoga, pocházející
z roku 1719. Díky své neobvyklé poloze a unikátní rekon-
strukci, kdy se podařilo vystihnout původní starobylý ráz
interiéru, patří mezi nejzajímavější české synagogy. Čas
vyměřený pro tento výlet bohužel utekl jako voda, jako ta
voda v Jizeře, která mi při něm dělala společnost, a bylo
třeba pomýšlet na návrat domů. To jsem ale netušil, že se
mi ten návrat domů ještě pořádně zkomplikuje … ☺

 Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje,
touto cestou bych Vám chtěl popřát mnoho
krásných chvil ve sváteční atmosféře Vánoc,
hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2018
a spoustu nádherných okamžiků a zážitků
při cestování a poznávání krás naší vlasti.

Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Chřipka stále mutuje a stále zabíjí
Je jedním z nejpodceňovanějších onemocnění,

a přitom na ni ročně zemře kolem dvou tisíc na-
šich spoluobčanů, tedy zhruba tolik, jako na mozkovou
příhodu nebo nádor slinivky a dvakrát tolik, co při auto-
nehodách. A právě te� je nejvyšší čas nechat se očkovat
pokud se v této sezoně chcete onemocnění vyhnout. Očko-
vání proti chřipce není v naší republice příliš populární,
podstoupí ho asi 5% populace, protože lidé věří, že i přes
očkování stejně onemocní a budou mít horší potíže.Ve sku-
tečnosti si lidé pletou chřipku s tím, co je ve skutečnosti
nachlazením, které se dá i přechodit, což samozřejmě není
dobře, ale skutečná chřipka je přece jen o něčem jiném.
Při nachlazení teplota bývá do 38°C, bývá rýma, bolest
v krku, bolesti hlavy zřídka a po několika dnech přichází
uzdravení. Chřipku provází silné bolesti hlavy, bolesti
kloubů a svalů, teplota nad 39°C, bolesti v krku, dráždivý
a vyčerpávající kašel, celková únava a vyčerpání. Léčba
může být komplikovaná a dlouhá, nebezpečné jsou časté
komplikace, které chřipku provázejí. Ty jsou jednak způ-
sobeny virem chřipky, jednak bakteriemi, které na virosu
nasednou. Jde o virový zápal plic, zánět srdečního svalu,
poruchy centrální nervové soustavy... Při zápalu plic ne-
jsou účinná antibiotika, často je nutná hospitalizace
na jednotce intenzivní péče. Po odeznění chřipkových
příznaků se mohou objevit bakteriální komplice – zánět
středního ucha, bakteriální zápal plic, který je pro starší
populaci velmi obtížně zvládnutelný. Nejnebezpečnější
je chřipka pro osoby nad 65 let, pro chronicky nemocné lidi
s diabetem, chorobami jater, ledvin nebo plic, lidi po trans-
plantacích, onkologičtí pacienti, lidé po kardiologických
operacích, viry chřipky postihují i velmi mladé zdravé lidi.
Vakcína nemusí 100% zabránit onemocnění, ale sníží pro-
cento komplikací a úmrtí. Na rozdíl od vakcín, které chrá-
ní dlouhodobě, to není u chřipkové vakcíny možné, proto-
že samotný virus chřipky se každoročně mění a výrobci
vakcín se tedy řídí aktuálním doporučením Světové zdra-
votnické organizace. Nejvhodnější doba očkování je před

začátkem chřipkové epidemie, která bývá obvykle na pře-
lomu kalendářního roku, respektive mezi lednem a břez-
nem. Epidemie trvá obvykl 4-8 týdnů, začíná často v dět-
ských kolektivech a přenáší se postupně na dospělou popu-
laci, někdy je promořování populace postupné, někdy je
průběh explozivní. Diagnóza chřipky se obvykle stanovuje
na základě klinických příznaků, spolehlivé potvrzení je la-
boratorní potvrzení na základě stěru z nosu nebo nosohl-
tanu chřipkových virů jsou během několik hodin. Virus A
vyvolává onemocnění různých živočišných druhů a reser-
voárem tohoto viru jsou volně žijící ptáci. Reservoár typu
B a C není znám. Chřipkové viry jsou geneticky velmi ne-
stabilní. Bylo prokázáno, že viry chřipky asijské a hon-
kongské v letech 1957 a 68 vznikly vnesením genů ptačí
chřipky do cirkulujícího lidského kmene, španělská chřip-
ka vznikla přímo z ptačího zdroje a během dvou let od roku
1918 zabila 100 milionů lidí. Ideálním organismem pro pře-
dání genetické informace mezi viry lidskými a ptačími
je prase, které může onemocnět oběma typy. Tak zvažme
náš postoj k očkování proti chřipce, ještě je čas, ale možná
ten nejvyšší. Hodně zdraví o nového roku přeje
Drsvo.

Po celý nový rok radost
z tělesného i duševního
zdraví, samozřejmě
i hodně klidu a pohody
v celém novém roce

přeje Drsvo - Evas

KNIHY - věrní společníci
Dlouhé zimní večery lákají
pohodlně usednout ve vy-
hřáté místnosti a zapome-
nout na všechny starosti
při četbě nějaké zajímavé
knížky. Knih vychází velké
množství, tak aspoň několik mých typů.
V posledních létech se spousta lidi zajímá o své před-
ky, o rodinnou historii-genealogii. Pokud se vám líbí
příběhy na toto téma, mohu doporučit knížky Steve
Robinsona. Dvě jsem už četla, a to Stopy v krvi
a Hluboký hrob. Obě se mi moc líbily. Letos od tohoto
autora vyšla Poslední anglická královna a v této době
má vyjít Ztracená vládkyně. Určitě budou zase napí-
navé a poutavé. Také jsem si v knihkupectví všimla
knížky Moniky Czerninové "Anna Sacher a její hotel",
což má být příběh majitelky stejnojmenného hotelu
ve Vídni.
Další typy na hezkou četbu zase někdy příště.
Přeji Vám příjemnou zimu s krásnými knižními
zážitky.                                                            E. T.

    

 

 PODNIKÁTE? 
A ZÁROVEŇ UVAŽUJETE                 
O INVESTICI DO SVÉ 
ŽIVNOSTI? 
 
Pak právě Vám je určena 
dotace od MAS Brdy                 
z Programu rozvoje 
venkova 
 

Avizovaným termínem Výzvy MAS je  

LEDEN 2018 
 KDE SE DOZVÍTE VÍCE:  

 MAS Brdy, z.ú.   

  

 

VÝHODOU NIKOLI 
PŘEKÁŽKOU: 
 Být začínajícím 

podnikatelem či 
zemědělcem 

 Vytvořit alespoň 
částečné pracovní 
místo 

 Podnikat v malé obci 
 Projekt realizovat 

nejlépe do 12měsíců 

VÝŠE DOTACE: 
50 000,-Kč - 5 500 000,-Kč 

 KONTAKT:
www. masbrdy.cz 

e-mail:  
info@masbrdy.cz 

Slunečná 372,              
262 23  Jince 
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace BS

Kapitola XX.  •  Kdo zastaví rozjetý bagr?
Jistě si umíte představit naši situaci, o níž bych si dovo-

lil podotknout, že byla bezvýchodná. Opů jsem během chví-
le napočítal osmnáct a všichni třímali ve svalnatých prac-
kách pořádné klacky. Hleděli na nás nehnutě a připadalo
mi, že i trochu zvědavě. Stáli na kraji lesa a tiše si mezi
sebou něco mručeli. Te� už jsme jim nemohli stejně nikam
utéct, takže nepospíchali. "Tak a jsme v prdeli," zachraptěl
Karel a já si uvědomil, že tohle slovo je mezi námi v posled-
ních hodinách dost frekventované.

Joachim šermoval vzrušeně s flintou směrem ke kaval-
kádě těch příšerných "jezdců z Apokalypsy" a nevěděl,
na koho mířit dříve. "Nech toho, Joe, asi to nemá smysl.
Je jich strašná přesila," položil jsem mu ruku na rameno.
Překvapilo mě, že jsem se te� ani nebál, byl jsem nějak otu-
pělý a možná k tomu útlumu přispělo i hezké ráno. Za den-
ního světla se i velké problémy zdají menší. A že ten náš
problém byl řádně velký.

"Tak poj�te, vy gorily zasraný," Karel se vztekle postavil
s taseným bovijákem před nás a dělal obscénní posunky na
tu chlupatou ze� před námi. Bylo vidět, že je to z jeho stra-
ny čiré zoufalství, ale on prostě není z těch, kteří by dali
kůži zadarmo.

Náhle jsem si uvědomil, že Joachim a Karel tu vůbec ne-
museli být, kdybych já, namyšlený blbec, nechtěl pátrat
po brdském Yettim. Joe by te� už mohl ujíždět do svého
Tojčlant a Karel by si hověl někde u Jinec v zemljance
a somroval v okolních hospodách. Vždy� jsem je dostal do
nebetyčného průseru, takže se musím vzchopit a něco chyt-
rého vymyslet, abychom se z této, na první pohled (i na
druhý a další), nějak dostali bez ztráty květinky. Zoufale
jsem se rozhlédl kolem sebe, ale nic mě nenapadlo. Když vy-
střelíme do vzduchu, nestane se nic, protože ty "chybějící
články lidské evoluce" si ze střelby nic nedělají. Za ty dlou-
hé roky ve vojenském výcvikovém prostoru jim nějaká ta
ranka z kulobroku může být jenom k smíchu. Tedy, jestli
se ti opičáci vůbec umějí smát. No, my se za chvíli také
zrovna chechtat nebudeme.

"Híííp, hááá," zařval náhle jeden z těch chlupatých hro-
motluků před námi, vyskočil nejméně metr a půl do výšky,
jakoby ho píchla lesní vosa a kolébavě vykročil k naší sku-
pince. Zřejmě mladý samec, který si chce dobýt ostruhy
a ukázat stávajícímu šéfovi tlupy, že už má po sezóně a měl
by zmizet na opičí vejminek. Za totáče by se řeklo - mládí
vpřed. Obluda máchala jednou prackou  mocným kyjem,
jenž by jako eventuální topivo v krbu hořel nejméně dva
večery. Nechtěl bych jím dostat přes záda. Kosmatý vůdce
smečky cosi za mladým "Tarzanem" vztekle zaječel, ale ten
se v odpově� volnou tlapou zabušil v klenutý hrudník,
až jsem si vzpomněl na africké tam-tamy.

"To si přece nenecháš líbit," zařval jsem náhle na jejich
ohyzdného šéfa, který mi trochu připomínal jednoho naše-
ho politika. Měl jsem v úmyslu lidově řečeno podjebávat,
aby si ti hňupové vlétli do vlasů sami mezi sebou. Samo-
zřejmě jsem nepředpokládal, že v brdských lesích pochytil
základy češtiny, ale zoufale jsem se mu snažil mimicky vy-
jádřit, že chápeme, jak ho ten mladý náfuka zesměšnil a že
jej plně podpoříme, jestli s tím něco hned udělá. Myslíte,
že něco takového nelze mimikou znázornit ani náhodou?

Asi máte pravdu, protože, a� jsem se snažil sebou mrskat
a svíjet jako magor, ten neandrtálec nepochopil. Asi to byl
mimořádně natvrdlý op.

"Je to vůl, to je marný, ten ho nezastaví," zhodnotil vý-
stižně situaci Karel a napřáhl před sebe kudlu v obranném
gestu.

"Pffůůů, pfůůů," zapraskala náhle vedle mě Joachimova
mušketa, až mi skoro praskly bubínky. Joe zoufale vypálil
do vzduchu. Mladý opičák se zarazil a spustil pazour
s klackem k zemi. Hned mu však otrnulo, zařval, vlastně
zapištěl vztekem a opět se pohnul naším směrem.

"Kurva, vymysli něco, dělej, nebo tu zkapeme," zachrap-
těl Karel a obrátil ke mně vytřeštěný pohled. Poprvé jsem
viděl, že se umí bát i brdský zálesák. V hlavě mi šrotovala
válcovací stolice na plech, ale kloudnou myšlenku abych
pohledal. A kousek od nás duněl těžký krok středoevrop-
ského údajně neexistujícího hominida, který připomínal
vše hrnoucí bagr na stavbě dálnice. Máme ještě pár vteřin
života, pokud se nestane něco naprosto neočekávaného...

A ono se stalo. Ale nechte se překvapit, o tom až v příští
kapitolce. Můžete namítnout, že mi zrovna te� došla inspi-
race, ale to není pravda, uvědomte si, že já si nic nevymýš-
lím, nefabuluji, ale pouze reportážní formou popisuji naši
pou�, jakousi "cestu do pravěku II". Takže, pokračování
příště!

Kapitola XXI.

Jakoby se do země propadli
Stalo se něco prostě neuvěřitelného! Obrovský mladý

samec se výhružně blížil k naší skupince. Hmatatelné ne-
bezpečí konečně vybudilo i mě z apatie a napřáhl jsem proti
obludě svůj kovbojský koltík. Joachim mířil na hominida
kulobrokem a Karel mu šermoval v ústrety bovijákem.
Dvacet, patnáct metrů, te� už deset a náhle byl opičák
pryč. Doslova, jakoby ho vcucla země, úplně zmizel, během
okamžiku, ani nestačil zařvat. Prostě v jednu chvíli tu byl
a ve druhé už to nebyla pravda, rozplynul se nám před oči-
ma. Vlastně, rozplynul není přesné slovo, spíše jako kdyby

(pokračování na str. 12)
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BIKROSOVÁ SEZONA 2017
Tak jako každý rok

bikrosová sezóna pro
klan Kadleců, jezdící
za team BMX Nižbor,
skončila říjnovým cha-
ritativním závodem v
Praze-Řepích, kdy se
vybírají peníze
pro onkologicky ne-
mocné děti. Tohoto zá-
vodu se účastní všich-
ni, které baví bikros
nebo jen jízda na kole
po bikrosové dráze.
Pokud shrnu celou se-
zonu, byla velice
úspěšná, i když zpočát-
ku to tak nevypadalo.
První karambol přišel
na dubnovém závodě v
Litoměřicích, kdy Lu-
káš po pádu zlomil ří-
dítka. Ještě tentýž den
s vyměněnými řídítky
obhájil třetí místo.

Při červnovém soustředění na Mistrovství České repub-
liky se zranil Tomáš, kdy si po pádu poranil koleno
a na pár týdnů absolvoval bikros jako divák. I přes tyto
komplikace posbírali kluci mnoho krásných a velkých
pohárů z jednotlivých závodů.

Celkově se Lukáš Kadlec umístil v Českém poháru na
třetím místě, na Českomoravském poháru obsadil páté
místo a na Mistrovství České republiky byl také pátý.

Kryštof Kadlec si odnesl páté místo z Českomoravského
poháru a Tomáš Kadlec po zdravotních peripetiích uhájil
místo šesté na Českém poháru.

V tuto chvíli kluci trénují v tělocvičně fyzičku a starty.
A když počasí dovolí jde se i na dráhu. Tak kluci velká
gratulace a hodně sil do nové sezony. EK

zašel za roh. Ztratil se, a to naprosto dokonale. Zůstaly
po něm pouze dvě obří stopy v měkké půdě kousek od nás.

"Do hajzlu," zmohl se pouze na tato slůvka úlevy Karel
a ruka s nožem mu klesla podél těla. Joachim blekotal je-
nom cosi o strašidlech a já si rázem vzpomněl na všechny
ty knihy a sci-fi povídky, které jsem přečetl o jiných dimen-
zích. Tohle nemohlo totiž být nic jiného. Opičák prostě
nevědomky hamstnul do náhle odkrytých "dveří" do sou-
sedního časoprostoru, a proto po něm zbyl jenom ten jeho
neodbytný smrad a šlápoty.

To ale nebylo zdaleka vše! Ač ráno a nad lesem zrovna
vycházelo slunce, během dalších vteřin to již neplatilo.
Kolem nás se zčista jasna vytvořila jakási neskutečná fia-
lová mlha, z oblohy se snesl tmavý mrak a ozval se hrom,
provázený oslňujícím zablýsknutím, které nás doslova po-
sadilo na zadky. Poslední věc, co jsem ještě ve zbývajícím
zákmitu vědomí zahlédl, byl houf zoufalých děsem skučí-
cích Yettiů, na něž mrak dopadl a skryl je našim zrakům.
Ostré fialové světlo mezi námi zavířilo, ztratil jsem pojem
o čase, okolí, své osobě a jenom vnímal nekonečný klid
a mír, jenž se rozprostřel v mé duši. Bylo mi, jako kdybych

náhle opustil fyzické tělo a rozhodl se odletět až kamsi
do nebe. Pak se postupně kolem nás začalo zase rozjasňo-
vat a já pojednou prudce otevřel oči.

"To je dost, už jsem myslel, že je po tobě," zavanul mi
do obličeje kořalečný puch a já poznal zarostlou Karlovu
tvář, nyní s dost starostlivým výrazem, která se nakláněla
nad mou hlavou. Ztěžka jsem se posadil. Hned vedle se zve-
dal se stejně připitomělým výrazem, jakým jsem dispono-
val v tuto chvíli zřejmě i já, německý kámo Joachim a sta-
řík Ondrák si cosi mrmlal kousek od nás. Ten dědek
je snad nezničitelnej.

"Zatraceně, co to bylo?" zablekotal jsem a skoro jsem se
ulekl svého hlasu, který zněl jako z dutého sudu.

"To sem myslel, že mi řekneš ty, já tak dlouho do školy
nechodil. Ale to je te� vedlejší, hlavní je, že ta bouřka vod-
nesla do pekla i ty chlupatý čertchmany," zabručel brdský
zálesák se zjevným uspokojením. Hned jsem byl úplně při
smyslech. Opravdu, mrak, který dopadl na tlupu pištících
opičáků, je dokonale vymazal z naší blízkosti.

Pokračoví příště

Kapitola XXI. • Jakoby se do země propadli
(dokončení ze str. 11)
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SLAVOJ Obecnice         STOLNÍ TENIS

Ahoj všem,
přinášíme aktuální výsledky o tom jak se nám vedlo, ne-
vedlo v minulém měsíci a dále pozvánky na oblíbené turna-
je ve Staročeské hospodě.

A-tým / Krajská soutěž 1.třídy, sk. A:
TTC Kladno "B" – TJ Slavoj Obecnice "A"   10:1
Body Obecnice: Hála 1, Zápas ke kterému jsme odjeli pouze
ve třech z důvodu velkého počtu absentujících spoluhráčů.
Čestný bod udělal teprve za stavu 8:0 pro domácí, Hála.
SK Březnice "A" – TJ Slavoj Obecnice "A" 10:5
Body Obecnice: Srch 2, Hála 2, Petráň 1, Velmi vyrovnané
utkání v němž konenčný výsledek je pro nás více než kru-
tý. Nechytli jsme hned úvod zápasu, kdy v obou čtyřhrách
jsme nevyužili několika matchballů a domácí se ujali vede-
ní 2:0. Další dva zápasy jsme taktéž prohráli v pátých se-
tech a tím jsme posadili Březnici na koně. První bod zajis-
til až Hála s Haníkem. Srch s Petráněm pak ještě snížili na
6:4, avšak další zápasy ve kterých se opět bojovalo o každý
míček, dopadly v náš neprospěch a po třech hodinách jsme
prohráli 10:5.
TJ Slavoj Obecnice "A" – TTC Slovan Kladno 3:10
Body Obecnice: čtyřhra 1, Srch 1, Hála 1, Jak je letošní
sezona velmi náročná nám demonstrovali na domácích sto-
lech hráči z Kladna. Držet s nimi krok dokázal jen Radek
Srch, a to na výhru bohužel nestačí. Tabulku uzavíráme
po půlce sezony bez jediného získaného bodu. 
aktuální tabulka:

1. KST Rakovník B 11 108:46 30
2. TTC Kladno B 11 104:64 24
3. TTC Slovan Kladno 11 100:64   23
4. TJ Sokol Mníšek p. Brdy A 11 96:76   21
5. T. J. Sokol Králův Dvůr A 11 85:81   19
6. TJ Chaloupky 11 79:93   14
7. TJ Sokol Příbram B 11 79:90   14
8. KST Rakovník C 11 72:90   12
9. Kanoistický klub Rakovník 11 75:91   12

10. SK Březnice A 11 68:91   12
11. TJ Sokol Hředle 11 71:93   10
12. TJ Slavoj Obecnice A 11 52:110     0

Pozvánka na další domácí zápasy:
TJ Slavoj Obecnice "A" – TJ Sokol Hředle,
13. 1. 2018 v 17.00 hod.
TJ Slavoj Obecnice "A" – TJ Sokol Mníšek p. Brdy "A",
14. 1. 2018 v 10.00 hod.

B-tým / Krajská soutěž 2.třídy, sk. C:
TJ Spartak Čenkov – TJ Slavoj Obecnice "B" 13:5
Body Obecnice: Lukeš 2, Podsedník 1, WO 2, "B" tým odjel
do Čenkova v provizorní sestavě, protože Petráň a Herink
odjeli hrát za "Áčko" do Kladna. Výsledek 13:5 pro nás zna-
mená největší prohru v této sezoně.
SK Březnice "B" – TJ Slavoj Obecnice "B" 7:11
Body Obecnice: čtyřhry 2, Herink 3, Petráň 2, Steiner Petr
2, Lukeš1, WO 1, B tým perfektně pomstil prohru Áčka
a z horké půdy v Březnici si odvezl 3 body. Opět zafungova-
la naše silná zbraň čtyřhry a perfektní výkon Honzy
Herinka, který ani jednou neprohrál nám přinesl radost
z vítězství. ☺

TJ Slavoj Obecnice "B"– TJ Tatran Sedlčany "B" 6:12
Body Obecnice: Petráň 2, Herink 2, Lukeš 1, WO 1, V sou-
boji s lídrem tabulky jsme od začátku tahali za kratší ko-
nec, i tak jsme o každý míček srdnatě bojovali. Po dvou
a půl hodinách jsme nakonec prohráli 6:12. Po půlce sezo-
ny nám tak patří 6. místo v tabulce.

aktuální tabulka:
1. TJ Tatran Sedlčany B 11 128:70   28
2. TJ Sokol Hudlice B 11 116:82   23
3. SK Březnice B 11 104:94   21
4. TJ Spartak Čenkov 11 105:93   21
5. ST Benešov B 11 104:94 18
6. TJ Slavoj Obecnice B 11 99:99 18
7. TJ Sokol Hořovice B 11 99:99 17
8. T. J. Sokol Králův Dvůr B 11 101:97 16
9. TJ Sokol Voznice A 11 85:113 9

10. TJ Olešná 11 84:114 8
11. TJ Sokol Mníšek p. Brdy B 11 93:105 8
12. TJ Sokol Žebrák 11 70:128 2

Pozvánka na další domácí zápasy:
TJ Slavoj Obecnice "B" – ST Benešov "B",
13. 1. 2018 ve 13.30 hod.
TJ Slavoj Obecnice "B" – TJ Sokol Mníšek p. Brdy "B",
14. 1. 2018 ve 13.00 hod.

(pokračování na str. 14)

Vanda Steinerová při zápase Obecnice "C" – Sokol Příbram "D"

Maruška Matulová při zápase Hluboš-Paseky "B" - Obecnice "C"
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TJ Slavoj Obecnice
Středočeský kraj / Meziokresní přebor

Celková tabulka Z Skóre B
1. HT Mníšek pod Brdy 8 57:44 19
2. HK Příbram 99 7 35:34 13
3. TJ Slavoj Obecnice 8 45:54 13
4. TJ Sokol Solopisky 8 56:35 12
5. SK Černošice B 8 41:34 9
6. HC Lány 7 30:63 3

SLAVOJ OBECNICE       Lední hokej

Florbalový tým
Slavoj Bečánov
přeje všem krásné
a spokojené Vánoce
a v novém roce 2018
hodně zdraví,
štěstí a osobních
i sportovních
úspěchů!

PF 2018

Nakonec bych rád za celý oddíl
stolního tenisu Slavoje Obecnice
popřál všem
veselé Vánoce
a š�astný nový rok 2018.

Zdeněk Petráň

Dne  27. 12. 2017 pořádáme

8. ročník
předsilvestrovského turnaje

pro registrované hráče a hráčky.
Hrát se bude také v sále Staročeské hospody.

Začátek od 9 hodin.

POZVÁNKA

na tradiční
předsilvestrovské turnaje

pro neregistrované hráče, hráčky
a děti!

Turnaje se budou konat  28. 12. 2017
v sále Staročeské hospody

Časový  harmonogram:

turnaj děti od 10 do 15 hodin
turnaj nereg. hráčky od 15 do 18 hodin
turnaj nereg. hráči od 18 do 21 hodin

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME.

Přij�te se podívat a podpořit obecnické hráče.

C-tým / Regionální přebor 2. třídy:
(dokončení ze str. 13)

C-tým / Regionální přebor 2. třídy:
TJ Sokol Voznice "C" – TJ Slavoj Obecnice "C" 8:10
Body Obecnice: čtyřhry 1, Steiner Petr 4, Vinš 3, Burian
2,Těsná výhra na půdě souseda v tabulce, pod kterou se
podepsal především Petr Steiner a Standa Vinš.

TJ Slavoj Obecnice "C" – TJ Sokol Příbram "D" 9:9
Body Obecnice: čtyřhra 1, Podsedník 4, Krátká 2, Steine-
rová 1, Matulová 1, Velmi vyrovnaný souboj, který nako-
nec skončil spravedlivou remízou. Svůj první bod v soutěži
zaznamenala Vanda Steinerová a Maruška Matulová. Gra-
tulujeme. 
aktuální tabulka:

1. TJ Tatran Sedlčany D 11 158:40    33
2. TJ Klučenice 11 144:54 28
3. TJ Sokol Hluboš-Paseky B 10 125:55    21
4. SK Březnice D 8 92:52    18
5. TJ Spartak Čenkov C 10 95:85    17
6. TJ Spartak Rožmitál C 10 96:84    16
7. TJ Sokol Voznice C 10 97:83    13
8. TJ Slavoj Obecnice C 10 83:97 12
9. TJ Sokol Drahlín B 9 77:85     8

10. SK Březnice E 10 49:131     7
11. TJ Sokol Příbram D 9 40:122 5
12. TJ Sokol Voznice D 10 53:127 4
13. SK Březnice F 10 43:137   -4

Zdeněk Petráň

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

Přejeme krásné a š�astné Vánoce
a v novém roce vše dobré,
hodně zdraví, pohody
a sportovních úspěchů

David Musil
člen výboru, trenér mládeže
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Z historie OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
Vyšlo v prosinci 2001

Chtěl jsem vám přiblížit některé vánoční zvyky a nalezl
jsem na internetu docela pěkné povídání. Zde vám jej před-
kládám. Určitě máte k povídání své poznatky, nebylo by
od věci, napsat pár slov na papír a nějak mi je doručit.
Třeba se u vás dělají ještě jiné zvyky a nebo mají jiné
vysvětlení. Bylo by zajímavé dát dohromady a předložit čte-
nářům.
LITÍ OLOVA nad plamenem se na kovové lopatce rozžha-
ví kousek olova až k bodu tání. Připraví se nádoba s vo-
dou, kovový lavor nebo pod. a tekoucí olovo se do ní opatr-
ně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních
tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu)
je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho
čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno. Otázkou je,
kde vzít olovo. Dříve se používaly např. odřezky vodovod-
ního potrubí. (Z vlastní zkušenosti vím, že lze lít i roztave-
ný vosk, chce to trochu šikovnosti, bs.)

STŘEVÍC – svo-
bodné dívky házejí
střevícem přes hla-
vu. Obrátí-li se pa-
tou ke dveřím, zů-
stanou doma. Obrá-
tí-li se špičkou ke
dveřím, provdají se a
odejdou.

ŠUPINY pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik
kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dosta-
tek peněz.
U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE – chystá se o jeden
talíř navíc, pro náhodného hosta - pod talíř se schová zlatý
penízek – šupinky z kapra pro štěstí, a aby se nás držely
penízky – od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby
někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka
zemře.
Je jasné, že některé křes�anské zvyky jsou ohlasem starých
předkřes�anských obyčejů a mnohé mají své kořeny v do-
bách, kdy na našem území vládla keltská kultura. Z dob
Keltů se přes síto času do dnešních dnů dochovala víra
ve zlaté prasátko,magie jmelí, zdobení vánočního stromku,
pálení purpury a připravování obřadního vánočního peči-
va. Jinak berte výsledky věštění s rezervou. Doporučuji
zakoupit knihu Malá encyklopedie Vánoc, autorky
V. Vavřincové asi za dvěstě korun. bs
Příště zase něco z mého archivu

KRÁJENÍ JABL-
KA po štědrovečerní
večeři se nožem pře-
půlí jablko, ale kol-
mo na osu, napříč.
Obě poloviny se všem
ukáží a záleží na tom,
jaký tvar má vnitřní
část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda,
sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže,
je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní nebo
zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé,
velké jablko. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se
nevstává! (Jak tvrdím jinde, je to zvyk, pro klid duše
označte pokus za neplatný a rozřízněte jiné jablko, bs.)

POUŠTĚNÍ LO-
DIČEK – připraví
se lavor s vodou a
staré vánoční svíč-
ky. Rozpůlí se něko-
lik vlašských ořechů
a do prázdných polo-
vin jeho skořápek se
nakapaným voskem
upevní vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se
zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lo-
dičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý
a š�astný život. Jiné vysvětlení - pokud se lodička drží při
kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Jest-
liže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. Vá-
noční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích, nebo
ve stáncích. Používaly se a místy se ještě používají na vá-
noční stromeček. (U nás se říká, že skořápky které k sobě
připlují, tak jejich majitelé se mají rádi, já se přiznám k ma-
lému švindlování pro dobro věci, občas jsem nenápadně
do skořápek foukal, bs.)
PŮST na Štědrý den se zachovává až do večera přísný
půst. Dětem, které se nemohou dočkat se slibuje, že vydr-
ží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zase-
dá, když vyjde první hvězda.
STÍNY – když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách.
Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře. (Já tvrdím, že spíše
hlavu někde ztratil, bs.)

Letošní „Vánoční jarmark“ ve škole
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POTRAVINY „U Romany“

děkují všem svým zákazníkům

za přízeň a přejí vše nejlepší

a hodně zdraví v novém roce 2018

Prodejna COOP
Obecnice

děkuje Všem svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné prožití svátků vánočních

a hodně zdraví v novém roce.

TĚŠÍME SE NA VÁS
I V ROCE 2018

PEKAŘSTVÍ v Obecnici
děkuje svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné Vánoce,
pevné zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce 2018

Restaurace Koupaliště
a Správa Rezervace Obecnice

přeje všem svým živočichům

i všem ostatním, kteří se pohybují

na území CHKOO Obecnice

zdravá tělíčka, dobré myšlenky,

hojně potravy, živočišného tepla

a spokojené žití v roce 2018.

Tradiční zpívání
u vánočního

stromu

na Štědrý den
24. prosince

2017,

začínáme
ve 22 hodin

STAROČESKÁ HOSPODA

Obecnice

přeje všem krásné Vánoce,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2018

Srdečně zveme všechny obecnické, osečské
i přespolní.

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT KOLEDY.


