
Vzdělávací centrum na faře v Obecnici – co je pro Vás důležité?
Průzkum zájmu

Ve zrekonstruované faře v naší obci pro Vás připra-
vujeme kurzy, kroužky, školení a další akti-
vity.

Chtěli byste se Vy nebo Vaše děti zlepšit v angličtině?
Rádi byste zdokonalili své počítačové znalosti?
Nebo byste se nejradši naučili pracovat se dřevem
pod dohledem zkušeného truhláře?

Řekněte nám, co je pro Vás důležité, a my to
v nabídce centra můžeme zohlednit. Na obecnic-
kém webu https://www.obecnice.cz/centrum/
najdete odkaz na online-dotazník. Pokud je to pro
Vás pohodlnější, můžete dotazník vyplnit i zde
a odevzdat ho na obecním úřadě.

Pokud máte zájem o č innost centra pro sebe i  své dět i ,  můžete dotazník vyplnit  v ícekrát.
Papírová podoba dotazníku bude k dispozic i  na úřadě.

1. Je mi (mému dítěti je)

  2–6 let    |      7–11 let    |      12–17 let    |      18–25 let    |      26–45 let    |      46–65 let    |      66+ let

Bydlím nebo pobývám (moje dítě bydlí či pobývá) v
  Obecnici    |      Oseči    |      Lhotě u Př.    |      Drahlíně    |      Sádku    |      _______________________

2. Rád/a bych navštěvoval/a (můžete zaškrtnout více možností)

jazykové kurzy
počítačové kurzy
řemeslné kurzy
výtvarné a rukodělné kurzy
kurzy a přednášky k životnímu prostředí
kurzy jógy, pilates nebo jiné cvičení
_______________________________________________________

3. Jazykové kurzy
Pokud se cizí jazyk učit nechcete, následující dvě otázky nevyplňujte a přejděte k další sekci.

Rád bych se učil/a nebo zdokonalil/a v
angličtině
němčině
francouzštině
ruštině
_______________________________________________________

Měl/a bych zájem o kurz pro
začátečníky
mírně pokročilé
pokročilé (konverzace v daném jazyce)

4. Počítačové kurzy
Pokud Vás tato sekce nezajímá, následující otázku nevyplňujte a přejděte k další.

Chci se naučit
základy práce s počítačem
lépe využívat MS Excell, MS Word, MS Outlook apod.
tvorba webových stránek, grafika, audio/video apod.
_______________________________________________________



5. Řemeslné kurzy
Pokud Vás řemeslo nezajímá, následující otázku nevyplňujte a přejděte k další.

Rád/a bych využil/a truhlářskou dílnu v Centru na faře a chodil/a na
truhlářský kurz (základy práce se dřevem, truhlářské spoje, ruční zpracování dřeva, práce se stroji)
řezbářský kurz (základy práce se dřevem, řezbářské nástroje a postupy)
lesnický kurz (základy práce se dřevem, obsluha motorových pil, křovinořezu)
v dílně bych si pod dohledem truhláře vyrobil/a vlastní výrobek

6. Výtvarné a rukodělné kurzy
Pokud Vás tato sekce nezajímá, následující otázku nevyplňujte a přejděte k další.

Rád/a tvořím a měl/a bych zájem o
výtvarný kurz (základy kresby, malby)
kurz keramiky
příležitostné tvoření (různé výtvarné techniky)
_______________________________________________________

7. Kurzy a přednášky k životnímu prostředí
Ani tato otázka není povinná.

Zajímá mě příroda a životní prostředí a měl/a bych zájem o
přednášky o přírodě a její ochraně (zvláště Brdy)
výlety a procházky v CHKO Brdy s komentářem odborníků
_______________________________________________________

8. Kurzy jógy, pilates a jiné cvičení
Pokud nechcete cvičit, přejděte na poslední otázky dotazníku.
Do Centra na faře bych chodil/a cvičit:

jógu relaxační cvičení
pilates kurz sebeobrany
_______________________________________________________

9. Zapomněli jsme na něco?
Rádi byste se věnovali něčemu dalšímu, co se v dotazníku neobjevilo? Napište nám to prosím zde.

V nabídce kurzů a aktivit vzdělávacího centra mi chybí:
hudební kroužky, zpěv, hra na hudební nástroje kroužek šachů
kroužek modelářství kurz vaření
_______________________________________________________

10. Setkávání v hracím koutku
Starám se o malé dítě/děti a rád/a bych se pravidelně setkával/a s rodiči a dětmi v hracím koutku

ano                                 ne

11. Kontaktujte mě
Po zpracování tohoto průzkumu začneme organizovat první kurzy. Lektoři Vás mohou kontaktovat přímo prostřednictvím e-mailu
nebo telefonu (domluva času konání kurzu, jeho konkrétního zaměření apod.). Pokud nechcete, kontaktní údaje psát nemusíte.
Aby se s Vámi lektoři mohli domluvit přímo, můžete nám napsat svou e-mailovou adresu nebo telefon:
____________________________________________________________________________________________

12. Chtěl/a bych se zapojit
Učíte angličtinu nebo jiný jazyk? Jste zkušený lektor IT, umělec nebo odborník v jiné oblasti? Na tyto otázky samozřejmě
nemusíte odpovídat.

Napište nám, pokud byste měl/a zájem o lektorování některých kurzů nebo byste se rád/a zapojil do činnosti
vzdělávacího centra organizačně. Nezapomeňte připojit kontaktní údaje.

Děku jeme mnohokrát  za  Vaše  odpovědi ! Za přípravnou skupinu vzdělávacího centra
Josef Karas, Veronika Hemrová, Eva Jelínková

Informace o vypsaných kurzech budou vyvěšovány na webových stránkách obce a zveřejňovány v Obecnickém zpravodaji.
Kontaktovat nás můžete na adrese centrumfara@obecnice.cz.



Vážení obecničtí a osečtí občané,

protože se v době kronaviru nemůžeme společně sejít u vánočního stromu, chceme vás pozvat

ke společnému zpěvu koled na Štědrý den prostřednictvím obecního rozhlasu.

Vybrali jsme několik koled z našeho každoročního zpívání, abychom měli společný text.

A jako vždy ve 22 hodin, bohužel každý ze svého domu nebo před ním,

si je zazpívejme. S přáním klidných svátku prožitých ve zdraví vaši „koledníci“ ☺

ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL

/:Štědrej večer nastal,:/

/:koledy přichystal.:/

Štědrej večer nastal,

/:Koledy přichystal.:/

/:Paní mámo, vstaňte,:/

/:koledy nám dejte.:/

Paní mámo, vstaňte,

/:Koledy nám dejte.:/

/:Paní máma vstala, :/

/:koledy nám dala. :/

Paní máma vstala,

/:koledy nám dala.:/

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ

Dej Bůh štěstí, tomu domu,

my zpíváme, víme komu.

Malému dě�átku,

Kristu Jezulátku,

dnes v Betlémě narozenému.

On rozdává štědrovničky,

jabka hrušky i trojníčky.

Za naše zpívání, za koledování,

 dej Vám Pán Bůh své požehnání.

ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ POKOJ SVATÝ

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme Vám,

nejprv panu hospodáři, pak Vašim dítkám.

Zdaleka se beřeme, novinu Vám neseme,

co jest se nám, přihodilo v městě Betlémě.

Prosím pěkně odbu�te mě, nemám tu kdy stát.

Ještě musím do Betléma, dítko kolíbat.

/: Dítko to je bohatý v nebi Vám to zaplatí,

 že se budete po smrti s ním radovati.:/

NARODIL SE KRISTUS PÁN

Narodil se Kristus pán, veselme se.

 Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

 Z života čistého, z rodu královského,

Nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se.

 Ten na svět poslán jest, radujme se.

Z života čistého ...

Člověčenství naše, veselme se.

Ráčil vzít Bůh na se, radujme se.

 Z života čistého …

Goliáš oloupen, veselme se.

 člověk jest vykoupen, radujme se.

/:Z života čistého, z rodu královského

nám, nám narodil se.:/

TICHÁ NOC

Tichá noc, svatá noc,

jala lid v blahý klid.

Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,

hvězdy při svitu u jeslí dlí,

v nichž malé dě�átko spí,

v nichž malé dě�átko spí.

Tichá noc, svatá noc!

Co anděl, vyprávěl,

přišel s jasností v pastýřův stan,

zní již z výsosti, z všech země stran:

„Vám je dnes spasitel dán;

přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc!

Ježíšku na líčku

boží láska si s úsměvem hrá,

zpod zlaté řasy k nám vyzírá,

že nám až srdéčko plá,

vstříc mu vděčně plá.



Krásné Vánoce!

Šťastný nový rok 2021
a hodně zdraví!


