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Obecnický
ZPRAVODAJ

Nad plochou se zvedl vítr a prohnal se mezi vrcholky
smrků. Pohovořil se šiškami, s některými se v rychlosti
dokázal pohádat a zlomyslně je shodil dolu do borůvčí.
Poté se rozehnal do vsi, aby zde vše, co se tam nahoře
v Brdech dozvěděl, hned vyzvonil na zahradách ovoc-
ným stromům. Jabloně se při zvěstech, co nás čeká
v zimě otřásly jako při zimnici a sházely poslední jabl-
ka, která se zubyštopky ještě na větvích držela. V domě
zavřený člověk by si toho větrného pošuka snad ani ne-
všiml, jenže ten, když se přižene, začne přede dveřmi
mlátit víkem kovové poštovní schránky, že by probudil
i mrtvého. Jestli on není placený nějakou stranou nebo
sdružením, které se nyní cpe do nastávajících voleb.
Když jsem se šel totiž na něj podívat před dům a chtěl
jsem jen „gumicukem“ upevnit víko u schránky, aby mi
sousedé nenadávali, připlácl se mi na obličej nějaký ba-
revný papír. Ano. Nějaký volební program. U uvědomil
jsem si, co nás v nejbližším čase čeká za divočárnu.
V televizích a novinách se objevují usměvavé, rázné či
hodně rázovité tváře. Některé povědomé, nebo� na ně
zíráme již notně dlouho, některé úplně neznámé. A sli-
bují. A co my rozhodní i nerozhodní? Musíme se rozhod-
nout, jestli ty sliby splní, když je navolíme a dáme jim
svůj hlas. Ale dosti mentorování, je to věcí každého
z nás, jak se rozhodne jestli a koho zvolí. Kdysi jsem už
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(pokračování na str. 2)
Obecnice – VOLBY se budou od letošního roku konat v novém
Spolkovém domě.

vyjádřil pocity které mám po všech volbách. Je to možná
drsnější, možná k nepochopení, ale možná pravdivé.
Volební guláš sněden. Jeden je sytý, hladový jeden. A trá-
vení bývá těžkou prací. Žaludek bolí jednoho, jeden zvrací.
Tuhle jsem četl, jak jeden soused kouká druhému přes
plot na dvůr a koumá, jak to s volbami vyřeší. Najednou
se otevřely dveře a přes dvůr kvačí další soused: „Ty Kar-
le, jakou volíš stranu nalevo nebo napravo?“ „Já te�
volím jenom tu jednu a jestli to nestihnu, tak to bude
velkej průser.“ Už raději odběhnu úplně stranou od stran
a hnutí. Dneska jsem musel mít sám nějaké hrozné hnu-
tí. Dopisoval jsem články do zpravodaje v práci a nahrál
si je na flešku (pro starší - zařízení, kterým se přenášejí
myšlenky sem tam - pokus o vtip, že ?) Když jsem se vrá-
til domu, fleška k nenalezení. Určitě jsem ji z práce bral.
Nebo ne? Tak zpět do Příbrami. Nikde nic. Nahrál jsem
články na jinou. Zakóduji ordinaci, fleška v kapse není.
Odkóduji a ona za dveřmi. Bohudík nebyla rozšlapaná.
Doma časopis dopisuji a žena vybaluje tašky z práce
a hle původní fleška se našla. Jenže já články už znova
napsal, ale úplně jinak. Prostě hnutí. Te� se mi také
hnula myšlenka - znáte to jak se babky na Slovači ptá
soused: „Babka mátě satelit? „Čo to meleš Janko, prečo
by som sa mala těli�, som snad krava?
A co vy, máte satelit? bs

Volby do poslanecké sněmovny
Volby do poslanecké sněmovny proběhnou

25. října od 14 do 22 hod.
a 26. října 2013 od 8 do 14 hod.,
v Obecnici v novém Spolkovém domě

a v Oseči – místnost býv. Jednoty

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva
ze dne 16. 9. 2013
Přítomno: 12 zastupitelů, omluveni 3 zastupitelé, host žádný
Volba komisí: návrhová: pí Moserová, pí Hronková, ověřovatelé
zápisu: p. Oktábec, p. Zapletal
Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Petráň,
p. Urbánek - bez závad
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
ani se člověk nenadál a měsíc je opět za námi, a tak si můžete
opět přečíst, co se u vašich hasičů událo. Jak jsem psal v minu-
lém článku, ve středu 18. září jsme měli na hasičské zbrojnici
informační schůzku ohledně nově vznikajícího dětského druž-
stva. Kluci, co tam byli, zaměstnali děti a my jsme mohli
v klidu s rodiči pohovořit o činnosti, co s nimi chceme vlastně
dělat. Vzhledem k tomu, že tento den pršelo, tak zaujmout děti
byl větší problém. Naštěstí jsme všechny naskládali do auta a
projeli jsme se s nimi po obci, a to se dětem velice líbilo. Mezi-
tím rodiče podepsali dohody, že k nám děti budou docházet.

V pondělí 23. září si určitě někteří z vás všimli, že kolem
osmnácté hodiny bylo u naší hasičárny rušno. V tento termín
jsme byli školeni na bezpečnost při rally, na které půjdeme
dělat pořadatele. A jelikož musí být proškoleni všichni, tak nás
tam nebylo málo.

Neděle 29. října probíhala standardně, byli jsme na hasičár-
ně, či každý robil něco doma. Každý si ale všiml, že je neobvyk-
lé, že nad lesy lítá vrtulník, což zneklidnilo i nás. A tak netrva-
lo dlouho a v 19:17 se rozezněla siréna a tím jsme byli svoláni
na hledání osob v lese. Naštěstí před tím, než jsme se všichni
shromáždili na daném stanovišti, tak se paní našla, tak jsme se
vrátili zpět a oddechli si, že nemusíme trávit noc v lese.

Ve středu 2. října jsi někteří z vás všimli, že v podvečer jsme
u hasičárny, a máme tam už děti. V tento den jsme zahájili
přípravu našich Ďáblíků. A v čem je vlastně budeme te� při-

Informace starosty:
Opravy komunikací – proběhly opravy u p. Švajdlera, u Bénů,
u Krumphanzlů, u výjezdu pod školou na hlavní komunikaci
u Jednoty, bylo kvůli bezpečnosti chodců i řidičů umístěno do-
pravní zrcadlo, na základě stížnosti občanů na řidiče aut, kteří
projíždí po komunikaci na Brůdku vysokou rychlostí, bude osa-
zen na komunikaci zpomalovací retardér.
Žádosti o dotace – připravují se žádosti na Státní fond životní-
ho prostředí – na revitalizaci obou Veských rybníků.
Obdrželi jsme do pronájmu kontejnery na tříděný odpad
Bylo zadáno zpracování rozpočtů na údržbu a ošetření vzrost-
lých lip v obci z důvodu bezpečnosti pro občany (pokud bude-
me nuceni některý strom porazit, zasadí se stromy nové)
o zpracování byl požádán pan Prokeš.
Informace o přijatých rozpočtových opatřeních – č. 4/2013
a č. 5/2013 – OZ vzalo na vědomí.
Prodej pozemků
a) Pavel Locker, část pozemku 323/8 o výměře 110 m2 – jedná se
o část pozemku, dorovnání skutečného stavu, OZ souhlasí se
záměrem prodeje
b) PhDr. Zdeněk Stočes, pozemek 60/30 o výměře 137 m2 – po-
zemek na Pahororku, dorovnání stávajících hranic, OZ souhlasí
se záměrem prodeje
c) František Brejcha, část pozemku 927/6 v k. ú. Obecnice,
z důvodu uchování bezpečného průjezdu při prohrnování sně-
hu, OZ nesouhlasí s prodejem, navrhneme pronájem.
d) M. Buchová, část pozemku 86/1, cca 100 m2, jedná se o část
pozemku, dorovnání skutečného stavu, OZ souhlasí se zámě-
rem prodeje.
Pronájem pozemků
a) Lubomír Ježek, část pozemku 58/2 – má zaploceno, OZ do-
poručuje radě ke schválení
b) MUDr. Petr Landsperský, část pozemku č. 58/2, OZ doporu-
čuje radě ke schválení

c) D. Javůrková, část pozemku 831/33, OZ nedoporučuje radě
ke schválení, na pozemku se nachází potůček.
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického
podílu ve výši 4/168 pozemku, č. p. 973/5 v k. ú. Obecnice od
úřadu pro zastupování státu, pozemek u bytovek, OZ schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu.
Žádost o přidělení bytu
a) p. Martin Šimeček, žádost bude zařazena do pořadníku
b) přidělení služebního bytu v MŠ Obecnice, byt bude přidělen
paní Ressnerové (kuchařka v MŠ), po dobu jejího pracovního po-
měru, OZ souhlasí s přidělením bytu.
Žádost o neinvestiční dotaci na provoz záchytné stanice – Měs-
to Příbram, OZ pověřuje pana starostu ověřit podmínky nein-
vestiční dotace.
Fara Obecnice, OZ odkládá jednání ohledně koupě fary na začá-
tek příštího roku, až bude znám výsledek hospodaření obce
letošního roku.
Pošta partner, Česká pošta bude rušit pobočku v Obecnici, OZ
pověřuje starostu zjistit podmínky a rozsah prací v tomto pro-
jektu. Pokud by se nenašel nikdo, kdo by chtěl Poštu partner
provozovat, bude veškerá poštovní agenda přesunuta na poštu
v Příbrami.
Nákup pozemku č. p. 1010 v k. ú. Obecnice, 302 m2, jedná se
o potok spojující Malý a Velký Veský rybník, pozemek není
obce, ale Úřadu pro zastupovaní státu ve věcech majetkových,
OZ souhlasí s odkoupením pozemku.
Diskuze – Hradba u Křivánků – není tam kam uhnout před
auty, z důvodu bezpečnosti bude požádán p. Vašek ze Správy
a údržby silnic o prověření situace.
Stromy na pahorku a fotbalovém hřišti je potřeba stromy zkon-
trolovat, z důvodu bezpečnosti.
Úprava návsi je prozatím z důvodu nedostatku financí odložena.
Usnesení a závěr, OZ souhlasí s usnesením (12x pro).
Ze zápisu pí Markéty Švehlové upravil bs

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 16. 9. 2013
(dokončení ze str. 5)

pravovat? No pokud bude hezky, tak s nimi chceme být venku
a pomalu je zasvěcovat do hasičské práce, abychom byli schopni
příští rok vyrazit na nějakou soutěž. A tak začínáme u her, kte-
ré jsou spíše běhací, protože na sport běh potřebují.

Víkend Rally Příbram se už přiblížil, a tak naše obě auta
byla v pohotovosti. Už v pátek mohli někteří z vás vidět naší
Tatru v servisní zóně v Dlouhé Lhotě. Tam jela i v sobotu. Naše
druhé auto – Sobol byl v sobotu na trati ve Svojšicích, kde jsme
hlídali první rychlostní zkoušku. Bohužel vlivem nehody jsme
ani my neviděli všechny posádky, protože seriál byl kvůli neho-
dě zrušen. Ve smutném duchu jsme se tedy i my vraceli domů
s tím, že ani v neděli se už nikam nejede. Doufám, že opět za
rok se budeme moct jít všichni podívat na další Rally Příbram,
a to proběhne bez jakýkoliv problémů. Chtěl bych poděkovat
všem, co byli připraveni jít hlídat tra�, a to i s tím, že se muse-
lo brzo vstávat.

Pokud by jste chtěli ještě přidat vaše dítě mezi nás,
hasiče, a je mu od 6 do 11 let, tak můžete přijít s ním
bu� každou středu na hasičárnu, kde s nimi budeme
do 16 hod., nebo napsat na dablici.obecnice@gmail.com.
Pokud máte starší děti, tak se mi můžete ozvat na daný e mail,
a když by jich bylo dosti, na jaře bychom složili i tyto starší
děti.
Všem přeji příjemný a prosluněný podzim

Petr Zima
velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

(pokračování na str. 4)

Jak jsme se měli na zotavovacím pobytu?
 Druhý týden nového školního roku vycestovali žáci 1.

stupně na ozdravný pobyt do Jinolic, kde je čekalo mnoho
nových zážitků. Navštívili zámek Dětenice, kde zhlédli ry-
tířský souboj na koních a s pohádkovými postavami absol-
vovali zajímavé disciplíny v zámeckém parku. Mezi velké
zážitky patřil průvod masek v pohádkovém městě Jičíně,
kterého se sami zúčastnili, a zároveň si vyzvedli ceny za
oceněné výtvarné práce v celorepublikové soutěži Jičín –
město pohádek. Několikrát se vypravili do Prachovských
skal, kde je čekalo mnoho hezkých výhledů do kraje. Vlá-
ček je dovezl na zříceninu Trosky, kde mohli pokořit výstup
na rozhledny Babu a Pannu. Cestou domů je čekala pro-
hlídka Starých Hradů, která byla ve veselém duchu a tím i
nezapomenutelná. Zážitky z každého dne si žáci večer zapi-
sovali do svých deníčků, které se zároveň staly jejich ma-
lou vzpomínkou na společně prožité dny.

A jak vzpomínali na pobyt sami žáci? Uvádíme některé
názory žáků 4. ročníku.

„Nejvíc se mi líbili rytíři, Prachovské skály a Panna a
Baba. Z rytířů se mi nejvíc líbil zástupce Čechů. Na Pra-

chovských skalách se mi líbily úzké zdi a schody ve ska-
lách. Na Panně a Babě zase to, že jsme byli ve výšce.“

Jakub Polák
„Tohle byla moje první škola v přírodě. Líbily se mi

všechny výlety, ale jeden byl nejhezčí, a to ten úplně posled-
ní na Staré Hrady. Na pokoji jsme si to taky užily, byla
velká legrace. Ale trošku, spíš víc, se mi stýskalo.“

Tereza Vandasová
„Nejvíc se mi líbilo na Troskách. Je tam hezký výhled na

krajinu. Byli jsme na Panně a Babě, a když jsme se vrátili
z výletu, byla na pokoji sranda.“ Tereza Krátká

BĚH KOVOHUTĚMI
Letošní běh Kovohutěmi se konal 14. 9. 2013. Tento den

byl slunečný a každému to nahodilo lepší náladu. Dostavi-
lo se hodně diváků i soutěžících. Běžci byli před startem
určitě nervózní, protože nevěděli, proti jaké konkurenci
stojí. Soutěžilo se v 14 kategoriích. My jsme zaměřili svou
pozornost na kategorie, ve kterých běhali žáci naší školy.
Zastupovalo nás celkem 26 chlapců a dívek různého věku.
Oproti loňským ročníkům jsme nepředvedli až tak dobré
výsledky, ale byla větší účast. Nejlepšího výsledku dosáhl
Vašek Krůta z deváté třídy, který ve své kategorii (1998 -
1999) získal třetí místo. Blahopřejeme nejen Vaškovi
k jeho úspěchu, ale i ostatním k tomu, že překonali vlastní
pohodlnost a poměřili své síly v běhu. Do příštího ročníku
máme spoustu času, abychom natrénovali. Řekli bychom,
že 43. ročník se opravdu povedl a závodníkům se líbil.

J. Zapletal, P. Lanc

Oslava Evropského dne jazyků
v Masarykově základní škole Obecnice

 Jedním bodem programu oslav Evropského dne jazyků
byla dvě interaktivní představení v anglickém jazyce. Žá-
kům je předvedlo The Bear Educational Theatre, které
bylo do naší školy pozváno. Divadlo existuje od roku 1994
a jeho představení jsou kromě Česka uváděna i ve Francii,
Polsku, Rakousku a na Slovensku.

Děti z prvního stupně sledovaly příběh Jackie and the
Giant, příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým
obrem a na své cestě se setkává s hodným obrem, který jí
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(dokončení ze str. 3)

K V Í Z  na říjen
V úvodu nutno předeslat, že se v minulém čísle pokusil
šotek vnutit informaci o tom, že Sněžka není nejvyšší
horou naší republiky. Nejdříve mě to mrzelo, ale pak jsem
měla docela radost, kolik lidí zpravodaj čte, protože re-
akce na špatný výsledek byla docela velká. Tak hezké luš-
tění i dnes, a to ze zeměpisu Evropy přeje Evas.
1. Nejvyšší hora Evropy je:

a) Sněžka :-) / b) Mont Blanc / c) Matterhorn / d) Etna
2. Nejdelší evropská řeka je:

a) Dunaj / b)Seina / c) Volha / d) Rýn
3. Největší evropský stát je:

a) Francie / b) Polsko / c) Rusko / d) Německo
4. Evropa má několik knížectví, jedno je uvedeno

správně:
a) Monako / b) Malorka / c) Madeira / d) Madagaskar

5. Eifelova věž byla postavena v roce:
a) 1901 / b) 1799 / c) 1939 / d) 1889

může pomoci. V obřím království se však mluví jen anglic-
ky, a tak Jackie potřebuje pomoc publika. Žáci druhého
stupně viděli představení The Alien Grammar Show – Hon
na mimozemš�any, kteří přistáli přímo ve škole za pomoci
agentů – mužů v černém. Dívky i chlapci byli vtaženi do
děje a pomáhali agentům v jejich činnosti.

Další součástí oslav bylo zapojení žáků sedmého ročníku
do projektu zasílání pohledů s anglicko-českým textem do
devíti evropských škol v Polsku, Norsku, Francii, Španěl-
sku a Slovinsku. Pohledy od škol zapojených do projektu
si přečetli žáci v hodinách anglického jazyka. Seznámili se
tak s některými slovy z rodného jazyka dětí různých stá-
tů. Marie Riegertová

The Bear Educational Theatre a my
27. září 2013 jsme v naší škole zhlédli interaktivní před-

stavení pro studenty angličtiny. Celé samozřejmě v anglic-
kém jazyce. V průběhu představení jsme si hravou formou
připomněli některé základní poznatky z angličtiny, napří-
klad jak sestavovat věty. Celé představení bylo docela po-
vedené, poučné i vtipné. Do několika scén se zapojili jako
herci někteří z nás. Také převleky herců byly velmi pove-
dené. Mohli jsme si udělat představu i o jiných jazycích,
protože kromě angličtiny a češtiny na nás promluvili i ně-
mecky, rusky, francouzsky. Všichni jsme se poučili i poba-
vili. David Černý

Beseda se spisovatelkou
Jindřiškou Ptáčkovou

Paní knihovnice z Knihovny Jana Drdy potěšily děti po-
zváním na besedu se spisovatelkou. Někoho, kdo píše kni-
hy, nevidí chlapci a děvčata každý den, a tak se hodně těši-
li. Celkem 45 dětí z druhé až čtvrté třídy se 3. října 2013
vypravilo do Příbrami. Paní spisovatelka byla velmi sym-
patická a příjemná. Vyprávěla dětem o svém dětství, o spi-
sovatelských začátcích a přečetla ukázky ze své tvorby.
Děti na oplátku přednesly básničku z její knihy.

Jak se dětem beseda líbila?
„Besedovali jsme se spisovatelkou Jindřiškou Ptáčkovou

o knihách, které napsala. Velmi se mi zalíbila její kniha
nazvaná Čarodějnice Hrubena a tři tajtrlíci. Dále napsala
knihy Zapište si za uši, Spravedlnost má zpoždění, Chy� si
lelka na udici a další. Povídání se mi moc líbilo.“

Helena Blažková
„… Příběh o Čarodějnici Hrubeně se mi moc líbil. Ráda

bych si tuto knížku koupila, abych se dozvěděla celý pří-
běh.“ Tereza Novotná

„… Při vyprávění paní spisovatelky jsem se pobavil,
hlavně při čtení z knihy Čarodějnice Hrubena a tři tajtrlí-
ci. V této knize všichni rodiče zhloupli. Zajímavé bylo také
povídání z dětství spisovatelky. První rým vymyslela již ve
dvou letech.“ Matěj Srch

6. Velká Británie je jeden z největších světových
ostrovů. Je ve velikosti na místě:
a) prvním / b) druhém / c) pátém / d) osmém

7. Státy Beneluxu jsou:
a) Francie, Belgie, Holandsko / b) Francie, Belgie,
Lucembursko / c) Belgie, Lucembursko, Nizozemsko
/ d) Belgie, Lucembursko, Lichtensteinsko

8. Německo bylo  opět spojeno v jeden stát v roce:
a) 1989 / b) 1990 / c) 1991 / d) 1993

9. Hlavní město Albánie je:
a) Tirana / b) Tivat / c) Tiber / d) Toledo

10. Na italském poloostrově jsou dva malé samo-
statné státy obklopené Itálií:
a) Vatikán a Andora / b) Vatikán a Monako / c) Vati-
kán a San Marino / d) San Marino a Bibione

Odpovědi najdete na poslední straně Zpravdaje :-))         Evas
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

9. října jsme se  s dětmi z mateřské školy vydali za permo-
níky do příbramského hornického muzea. Děti si zku-
sily přejít po žebříku, přes který chodili havíři, vykutaly
rudu a odevzdaly ji Permonovi. Ten jim za ni dal na oplát-
ku zlatý dukát, pověděl příběh a vpustil je do podzemí na
prohlídku. Děti se ve štole projely vláčkem, viděly, jak chudý
havíř Franta našel díky štědrosti permoníků stříbro, jak
věčně ospalého havíře Tondu permoníčci budí písničkou,
aby měl chu� do těžké hornické práce. Také jsme si půjčili
helmy a prošli se  štolou jen za svitu baterek. Všichni jsme
jeli z Příbrami spokojení a plni příjemných zážitků.

OZNÁMENÍ
V minulých dnech proběhla kontrola hospodaření Sdružení rodi-
čů a přátel školy při MŠ a ŠJ Obecnice a nebyly shledány žádné
nedostatky. Vedení SRPŠ

10. října nás navštívilo v MŠ divadlo. Shlédli jsme lout-
kové představení „Svatováclavská pověst“. Děti se do děje
aktivně zapojovaly, doslova se vcítily do příběhu knížete
Václava.  Po představení si prohlédly loutky a pohladily si
„andělské“ brko pro štěstí. D. M.

Zveme srdečně všechny
do Mateřské školy na

vánoční jarmark,

 

který se bude konat

25. a 26. 11. 2013
od 8.00 do 16.00 hod.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Do údolí Rokytky za orlojem a roubeným kostelem

V dobovém popise panství Lemberk ze 16. srpna 1678 je o
Kryštofově Údolí uvedeno následující: „Tato vesnice leží
pod velkou horou, zvanou Ještěd. Samo o sobě je horna-
tým, studeným a drsným místem a větší část roku je plné
vysokého sněhu, má krutou zimu a časté povětří. Zimní
období končí velmi pomalu na jaře a začíná znovu už na
podzim. Chtějí-li obyvatelé této obce z bahnité a unavené
půdy něco sklidit, musí předem s největší námahou hnojit,
přičemž pole často vymrznou a vymáčí se. Útěchou obyvatel
je trocha ovsa a lnu, které pro předčasně napadlý sníh
mohou být jen ztěžka z polí sváženy. Mnozí, kteří mají pár
kusů dobytka, se živí vožením obilí po silnicích, k čemuž se
jim půjčují peníze, a teprve po prodeji platí svým věřitelům
určitý poplatek. Ostatní se živí namáhavým předením. Ko-
nec konců je to nepříjemné a divoké místo a spíše se oškli-
ví, než aby vybízelo k bydlení. O sousední obci Novina bylo
napsáno: Poloha, polnosti, obživa a společná práce jsou
stejné, jako v Kryštofově Údolí.“ Současnost se však od
historie diametrálně liší. Každý, kdo tuto obec v Liberec-
kém kraji navštíví, bude okouzlen její malebností, množ-
stvím a krásou zachovalých dřevěných a hrázděných sta-
veb a dalšími pamětihodnostmi. Obec se rozkládá v hlubo-
kém údolí říčky Rokytky (Údolského potoka), které je za-
říznuto do masívu Ještědského hřbetu, severozápadně od
vrcholu Ještědu (1.012 m.n.m). Vzdálenost „Kryštofáku“
od centra Liberce činí zhruba 15 km. Původní osadu zalo-
žili v letech 1518-1528 uhlíři a dělníci připravující troud,
první datovaná zmínka o Kryštofově Údolí se však nachá-
zí až v kupní smlouvě z roku 1581, kdy panství Lemberk
kupuje Jindřich Berka z Dubé. V okolí obce vzkvétalo hor-
nictví, štoly dodávaly převážně železnou a olověnou rudu.
Těžba byla pravděpodobně provozována až do roku 1750,
kdy byla pro příliš malý výnos zastavena. Na začátku 19.
století byla pod nedalekým hradem Hamrštejnem vystavě-
na textilní továrna, ve které nalezlo práci velké množství
místních obyvatel. Na konci 19. století byla zahájena vý-
stavba železnice, která prochází přímo obcí. O tomto tech-
nickém unikátu se ale zmíním ještě na jiném místě mého
povídání. V současné době má obec převážně rekreační
charakter a slouží jako východisko značených turistic-
kých tras do blízkého i vzdálenějšího okolí.

  Na „průzkum“ obce jsem vyrazil z parkoviště, které se
nachází v její spodní části. Když zaparkujete a vystoupíte z
vozidla, tak vám do oka ihned padne roubený kostel, který
stojí na návrší za mostkem přes říčku Rokytku. Raně ba-
rokní kostel, zasvěcený sv. Kryštofovi, patronu poutníků,
byl vystavěn v letech 1683-1686 a do současné doby byl
přestavěn v letech 1760-1761. Jedná se o roubenou stavbu,
obloženou břidlicovou krytinou, dílo tesaře Michla Schö-
bela. Velice cenná je i vnitřní výzdoba – dřevěné sochy,
nástropní malby i oltáře. Pozoruhodná je i samostatně sto-
jící zvonice a márnice. Ta byla vyzdobena osmi obrazy ma-
lovanými na dřevěných deskách, které zobrazovaly tzv.
Tanec Smrti. Ty jsou dnes uschovány v Severočeském
muzeu v Liberci. Ke kostelu přísluší barokní fara, která
byla dokončena v roce 1768. Od této doby je Kryštofovo
Údolí samostatnou farností. V letním období jsou v kostele
slouženy bohoslužby každou neděli, v zimním období jed-
nou měsíčně. Na barokním mostku pod kostelem (přes říč-
ku Rokytku) je osazena kopie sochy sv. Jana Nepomucké-
ho – tu nelze při cestě ke kostelu přehlédnout.

  Pár kroků od
parkoviště směrem
k obecnímu úřadu
najdete raritu, která
v našich končinách
nemá obdoby. Orloj
– přesněji řečeno
první český vesnic-
ký orloj. Ten byl vy-
stavěn z bývalé tra-
fostanice, která byla
v havarijním stavu,
ohrožovala své okolí
a obec neměla dosta-
tek finančních pro-
středků na její likvidaci. Duchovním otcem výstavby orlo-
je je Martin Chaloupka, v jehož hlavě uzrál nápad na vyu-
žití ruiny trafostanice okolo roku 2000. Na realizaci stav-
by se podílelo několik lidí, autorem figur je řezbář Václav
Plechatý, autorem pohybových mechanik je Jiří Otmar
a kovářské prvky na orloji jsou dílem kováře Jana Niken-
daye. Ke slavnostnímu zahájení provozu došlo dne 20. září
2008 v 18.20 hod. a orloj je možné vidět v pohybu v každou
celou hodinu od 8.00 do 22.00 hodin. Shlédnout tento
skvost v pohybu je opravdu zážitek, doporučuji. ☺

 Jak už jsem zmínil výše, obcí prochází železniční tra�,
jedná se o železniční tra� č. 086 vedoucí z Liberce do České
Lípy. Chloubou této trati je železniční viadukt, který na-
jdete v místní části Novina, kam je to z odstavného parko-
viště necelé 2 km směrem k horní části obce. Byl budován
v letech 1898 až 1900 a stavěn většinou z metadiabasu,
horniny těžené v okolních lomech. Je 230 metrů dlouhý a
jeho 14 oblouků má rozpětí až 12 metrů. Tra� přemos�uje
údolí říčky Rokytky ve výšce 29 metrů. Zajímavostí je, že
viadukt je stavěný do oblouku, přičemž délka samotného
oblouku je 127 metrů. Nejkrásnější pohled na viadukt je
při příjezdu do Kryštofova Údolí od obce Křižany.

 Kryštofovo Údolí se bez pochyb od dob citovaného zápi-
su z konce 17. století hodně změnilo, dnes přímo vybízí
k návštěvě a relaxaci uprostřed překrásného údolí, hlubo-
ce zaříznutého do okolních lesnatých kopců.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY  / Sekněte s cigaretou dříve, než cigareta sekne s vámi...
Jaké místo má ta malá tenká věc ve vašem ži-

votě? Stali jste se snad díky ní krásnější, moud-
řejší nebo bohatší? Jak se cítíte, když nemáte po ruce kra-
bičku nebo dojde zapalovač? Jak jste v pohodě v pause mezi
cigaretami? Hodně jasných otázek s váhavými odpově�mi?
Možná tušíte, že jste vlastně otrokem svého zvyku a stere-
otypu, ale možná nevíte, že jedna cigareta stojí taky deset
až třicet minut z vašeho dožití. Na světě kouří asi miliarda
lidí a stejný počet by na následky kouření mohl během
21. století zemřít, pokud by se současný trend nezměnil.
Tabáková epidemie začala s příchodem minulého století,
do té doby převažovaly dýmky a doutníky a zlom nastal
v momentu vynálezu stroje na výrobu cigaret. Zprvu byli
kuřáci nadšeni a v první polovině minulého století by ni-
koho nenapadlo, že by cigarety měly během 100 let větší
počet obětí než obě světové války dohromady. V roce 1950
se podařilo s jistotou prokázat, že kouření je významnou
příčinou rakoviny plic, ale málokdo tomu věřil a výrobci
reagovali jen výrobou cigaret s filtrem. Dnes si jsou výrob-
ci sice vědomi, jaké zdravotní riziko cigarety představují,
ale samotní kuřáci se vlastně chovají jako malé děti, které
si zakryjí oči a mají pocit, že je nikdo nevidí. Riziko přehlí-
ží hlavně díky tomu, že zdravotní problémy nastávají zpra-
vidla až po několika desítkách let pravidelného kouření.
V České republice bylo v roce 2011 asi dva miliony kuřáků
a asi 10% kuřácké populace patří mezi výrazně závislé,
kteří si musí zapálit hned po probuzení. Tohle je nejriziko-
vější skupina, co do zdravotních následků kouření. Ciga-
retový kouř obsahuje přes 4000 chemikálií a neexistuje
žádná bezpečná cigareta. Krom samotného nikotinu jsou
v cigaretě obsaženy látku urychlující jeho vstřebávání do
organismu, látky pro potlačení dráždění a zápachu, látky
pro „ladné vinutí kouře“, pro atraktivní chu�... Mentol,
který je častým přídavkem, má navodit pocit menší škodli-
vosti. Opak je pravdou, mentol dráždí chladové receptory
v krku, a tak pocit chladného čerstvého vzduchu vede
k většímu vdechu a s mentolovou cigaretou dostává kuřák
do plic větší dávku toxinů. Protože cigarety obsahují i ra-
dioaktivní látky, dostanou plíce silného kuřáka ročně dáv-
ku jako z několika set snímků plic. Přechod kuřáka ciga-
ret na dýmky nebo doutníky, ve snaze omezit škodlivost
kouření, vede k riziku, že nevědomky ze zvyku vdechuje
kouř až do plic a doutníky podle velikosti obsahují proti
cigaretám 2x - 15x více tabáku. Bez rizika není ani vodní
dýmka, která je v poslední době ve velké oblibě a tváří se
zcela nevinně. Ve vodě se však kouř nepročistí, jak se má
všeobecně zato, ale protože teplota spalování je nízká, je
kouř velmi koncentrovaný. Kolováním dýmky není neza-
nedbatelné riziko přenosu infekce. I pasivní kouření před-
stavuje stejná rizika, jen s menší intenzitou a platí to pro
nádorová i respirační onemocnění a plošný zákaz kouření
v restauracích by u nás uvítaly asi tři čtvrtiny obyvatel.
Nezanedbatelným problémem je i kouření „z třetí ruky“.
Prostor, kde se kouří se sice vyvětrá, ale karcinogenní lát-
ky se usazují na předmětech, záclonách, kobercích... Ob-
zvláště malé děti, které si hrají na zemi, se z prachu a ko-
berců nedýchají zplodin, i když před nimi nekouříte. Vel-
kým problémem je kouření samotných zdravotníků. Může
vůbec lékař, z něhož je cítit cigaretový kouř, doporučovat
pacientům, aby přestali kouřit? A může v legislativní sna-
ze o omezení kouření ve veřejných prostorách prospět sil-
ně kouřící vrchol naší politiky, pro něhož žádné nekuřácké
prostření není svaté? Co pak chcete od veřejnosti? :-( Smut-
ným faktem je, že s kouřením začínáme čím dál dříve, ve
věkové skupině 13-16 let kouří asi 20 % dětí! Jsou jednak
velmi ovlivnitelné reklamou, jednak velmi dobře vnímají
osobní příklady. Navíc jsou asi nejméně chráněny před pa-

sivním kouřením a kouřením z třetí ruky. Podle lékařů je
nikotin návykovější než heroin nebo kokain a závislost na
tabáku má nejen složku psychosociální ale i fyzickou.
Existuje i souvislost mezi závislostí na kouření a alkoholu.
Jak velká je závislost se dá usuzovat podle toho, jak brzy
po probuzení si musí kuřák zapálit. U silné závislosti zpra-
vidla do jedné hodiny. A proč s kouřením přestat? Zlepší se
zdraví, čich, chu�, vylepší se ple� a zuby, nebude nasáklé
kouřem vaše oblečení ani byt, fyzická aktivita bude snazší,
ušetříte peníze a možná zachráníte život sobě i svým blíz-
kým. A co vám v tom brání? Strach z neúspěchu, z absti-
nenčních příznaků, z deprese, z výsměchu kuřáckého oko-
lí, slabá vůle, nárůst váhy…? Pro většinu lidí je odvykání
těžké pro nutnost překonat nepříjemné abstinenční pří-
znaky, jako je nepřekonatelná touha po cigaretě, nevolnost,
deprese, zvýšená chu� k jídlu, špatná nálada, nervozita,
podrážděnost... Délka kritického období je individuální. Není
důležitý počet vykouřených cigaret ani doba předchozího
kuřáckého života. Rozhodující je jen vážnost rozhodnutí
skončit s kouřením. Pokud se vám podaří přestat bez pomoci,
je to ideální, ale to se podaří jen asi u 5% pokusů. Jestliže
se nedaří, obra�te se na svého praktického lékaře nebo lé-
kárníka. Linka na poradu při odvykání kouření je za míst-
ní hovorné z celé republiky 844 600 500. Na www.slzt.cz
najdete kontakty na řadu center pro závislost na tabáku
po celé České republice. Odborná pomoc vaši šanci deseti-
násobně zvýší. Léky, které odvykání významně usnadní,
by se měly užívat asi 3-6 měsíců, a terapie nikotinem ve
formě žvýkaček, náplastí či inhalace z e-cigarety by měla
trvat asi 12 a více týdnů. E-cigareta je plastiková tyčinka
podobná cigaretě. K hoření nedochází, kuřák vdechuje jen
páru připomínající kouř. Vizuální efekt kouření je ale dů-
ležitý pro psychosociální vazby na kouření. Do e- cigarety
lze vložit vyměnitelné náplně s různými příchutěmi a kon-
centracemi nikotinu. Elektronické cigarety jsou menším
zlem než ty pravé, nicméně jejich bezpečnost není prokázá-
na a není známo, jaké látky se do plic dostávají. Podle kni-
hy „Závislost na tabáku – epidemiologie, prevence a léč-
ba“, na níž se podílel i plicní chirurg Prof. MUDr. Pavel
Pafko, je třeba: l - stanovit den D a po tomto dni už ani
jedno potáhnutí, 2 - věřit, že se to zvládnete. 3 - připravit
se na to, že nejintenzivnější abstinenční příznaky budou
asi do dvou týdnů po dni D. 4 - předvídat situace, které
svádějí ke kouření a vyhýbat se jim, 5 - případně se nebát
včas kontaktovat odborníky. A jak si po dni D udržet linii
? Nikotin snižuje chu� k jídlu a zrychluje odbourávání tu-
kových zásob, zpomaluje vyprazdňování žaludku a pro-
dlouží pocit sytosti, zrychlený průchod trávicím traktem
zmírňuje potíže se zácpou. Sympa�ák je ten nikotin, že?
Nedivme se, že za rok dokáže čerstvý nekuřák narůst o 5-
10 kg. Nejrizikovější situace jsou: výměna kávy s cigare-
tou za kávu se sušenkou, zaměstnání rukou místo cigare-
ty vidličkou a nožem, řešení abstinenčních příznaků slad-
kostmi, podlehnout zlepšení čichu a chuti a jíst těch výbor-
ných jídel o něco více,... Zvýšený energetický příjem u čer-
stvého nekuřáka, aniž by změnil svůj jídelníček, je díky ab-
senci nikotinu asi 880 kJ. To, co namlsá, je asi 1250kJ.
Celkem to může být asi jedna pětina doporučeného energetic-
kého příjmu navíc. Braňte se zvýšením pohybové aktivity,
místo mlsání použijte ústní vodu nebo si vyčistěte zuby a na
ukázku jen několik příkladů, co znamená 880kJ, které lze
klidně denně oželet: kelímek pudinkového dezertu, 50g nivy,
80g taveného sýra, jedna a půl housky, 40g poličanu, 50g těs-
tovin, l punčový řez, dvě a půl deci bílého vína, 4 deci koly,
jeden nanuk nebo kornout zmrzliny,... Vidíte, že ubrat 880kJ
není tak drastické. Hodně zdraví, pevné vůle a podpory okolí
přeje s časopisem Moje zdraví č.9 a 10/ 2013 Drsvo
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Dětský koutek SLUNÍČKO
Dětský koutek už začaly navštěvovat první
dětičky, a tak je u nás veselo. Děti zde mají
hračky, týpí se stanem a tunelem, kostičky

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Děti, které docházejí na zájmový kroužek, se daly do pří-
pravy na vánoce. Začaly jsme vyrábět vánoční betlém z těs-
tovin a jiných materiálů. Děti tato výroba zaujala, jsou
velice šikovné a těší se na další tvoření. Betlém bude
v předvánočním čase vystaven ve Spolkovém domě.

a jiné. Dětem se v koutku líbí a hezky si tady pohrají.
Přij�te i vy se svými dětmi navštívit náš dětský koutek.
Koutek je otevřen denně od 8.00 do 12.00 hodin.
V odpoledních hodinách dle zájmu, a to ve středu a v pátek
od 15.00 do 18.00 hodin. Kateřina Šefflová
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BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Dne 4. 10. 2013 proběhla ve Spolkovém domě burza dětské-
ho oblečení. Po další poptávce byla prodloužena od pondělí
7. 10. do čtvrtka 10. 10. 2013. Na burzu přišlo celkem dost
občanů a i těch, co si přišli nějaké oblečení prodat.
Myslím, že se tato „akce“ povedla a určitě se bude na jaře
znovu opakovat. Tímto také připomínám burzu pro
dospělé, která se koná též ve spolkovém domě ve dnech
30. 10. – 31. 10. 2013 vždy od 13 do 17.00 hod.

Knihovna představuje knihu...
Radostná zvěst    Sandra Brown
Talentovaná architektka Ria Lavenderová za-
číná sklízet první velké pracovní úspěchy, když
se na vánočním, večírku setká s člověkem, kte-
rý změní celý její život. Čerstvě zvolený staros-

Děti mají spoustu dobrých nápadů a jsou velice zručné...

Ve Spolkovém domě se od 22. 10. 2013
koná výstava keramiky.

Keramiku bude vystavovatpan Josef Proum

a můžete si ji přijít prohlédnout každý všední den

od 8.00 do 17.00 hodin.

ta Taylor MacKensie je přitažlivý a charismatický muž,
ovšem realistická Ria si zpočátku nedovede představit, že
by mohla z večírku odejít právě v jeho doprovodu. Pada-
jící sníh a šampaňské však dokážou dělat divy a o osm týd-
nů později Ria zjiš�uje že je těhotná. Pokládá za důležité,
aby dítě přišlo na svět v řádném manželském svazku,
a přesvědčí Taylora, aby se s ní oženil. Alespň dočasně než
se dítě narodí. Avšak zatímco Riiny city k Taylorovi přeros-
tou v něžnou náklonnost i spalující vášeň, jemu jde zřejmě
jen o to, aby si nepokazil kariéru….

Maminky a děti, které navštěvují dětský koutek
a zájmový kroužek, pořádají ve Spolkovém domě

VÁNOČNÍ JARMARK
Jarmark se bude konat

ve dnech 26. 11. – 27. 11. 2013
od 8 do 17 hod.

Výtěžek z jarmarku bude použit ve prospěch
dětského koutku a zájmového kroužku.

Psí salón ANIE  …pejska k Vaší spokojenosti změní!
Máme vlastní dlouholetou zkušenost s péčí o psy a dlouho
jsme hledali takovou službu, kterou potřebujeme. Někoho,
kdo nám pejska vykoupe, vyfouká, vyčeše, zkrátka udělá
z něj (tedy z ní) spokojeného pejska a z nás spokojené
a pyšné páníčky. Protože jsme nakonec vždy skončili

o anální žlázky. Mezi naše
služby patří i trimování.
Střihy provádíme vždy na
přání majitele, také umíme
doporučit střih dle standardů
pro každou rasu.

Při úpravě psa můžete být bu� přítomni, popřípadě se mů-
žete posadit ve vedlejší místnosti, dát si kávu, čaj (nebo
něco ostřejšího, třeba vodu) a přečíst si denní tisk, anebo se
můžeme dohodnout na čase, kdy si pro pejska přijdete –
v případě, že skončíme dříve, Váš pejsek na Vás počká
v naší čekárně.

N a j d e t e  n á s  n a  a d r e s e :
Nádražní 148 (naproti Kauflandu), Příbram IV, 26101
Tel. 720 705 343
E-mail: martinsamonil@seznam.cz

ve vlastní koupelně, a z našeho okolí
víme, že nejsme sami, přišel nápad
na psí salon. A tak jsme tady – přij�-
te se podívat, vyzkoušet – těšíme se
na Vás!
Postaráme se o všechny druhy pejs-
ků, se kterými k nám přijdete. V pří-
padě potřeby máme nachystanou
dostatečně velikou vanu, kde psa
umyjeme kvalitním šamponem.
Po vysušení pejska ostřiháme, vyčis-
tíme ouška, popřípadě se postaráme
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Brdy a Vojenské lesy a statky Hořovice, s. p. - Lesnictví
Pokračuji dále o lesním hospodářství v Brdech z podkla-

dů, které v knize Střední Brdy zpracoval

Aleš Škoda. Minule jsem skončil u velkostatku Hořovice
a dnes pokračuji bývalým velkostatkem Hluboš. O něm se
dovídáme, že informace nebyly k dispozici , ale lesní rozdě-
lovací sí� byla přizpůsobena terénu. Obnova lesa byla pro-
váděna převážně sadbou smrku. V roce 1997 bylo vydáno
restituentům asi 168 ha lesa, který byl přiřazen VUB kon-
cem čtyřicátých let minulého století.

Jak to bylo u lesů bývalého velkostatku Dobříš. Ze zá-
kresů v lesnických mapách z let 1855, 72, 82 je možné vy-
číst, že těžba byla prováděna nejenom ve starších poros-
tech, ale i v těch mladších. V posledních desetiletích hos-
podaření velkostatku Dobříš bylo hospodařeno
v obecnických lesích ve stoleté době obmýtí. Obmýtím je
myšlen čas mezi vysazením stromů a jejich kácením.
V době předání vojenským lesům zde bylo skoro třicet pro-
cent porostů starších než sto let. Proto si dřívější vlastník
vymohl jako součást kupní ceny právo na vytěžení 230 ti-
síc kubických metrů dřevní hmoty. Vytěženo mělo být v
šesti letech a v letech 1936/37 byl dotěžen zbytek rezervy a
závazek státu bývalému vlastníkovi byl splněn. Dobříšské
lesy v Brdech byly také jako jinde poškozovány zvěří a
v letech 1920 až 1922 způsobila také velké škody mniška.
Jak probíhalo hospodaření v Brdských lesích po zřízení
dělostřelecké střelnice. Po roce 1927 byly dle jednotlivých
správ zpracovány lesní hospodářské plány s desetiletou
dobou platnosti. Byla vypracována směrnice podle které se
stanovila doba obmýtí na devadesát let. Procentuálně bylo
plánované zastoupení dřevin určeno tak, že smrku a jedle
mělo být cca 70% z toho jedle 10 až 15%, borovice 12%,
modřín 5%, dub a lípa 7% a ostatní listnáče 6%. Směrnice
byla skutečně pokroková a je zajímavé do ní nahlédnout.
V knize Střední Brdy je její část též uvedena.

Dál bych pokračoval povídáním o kalamitách v brdských
lesích. Každý z nás bere kalamitu jako událost, která ne-
příznivě ovlivní na větší rozloze lesní porosty. Může jít o
kalamity způsobené přírodními živly, například větrem,
sněhem, námrazou ohněm nebo kalamity způsobené živý-
mi organismy. Aleš Škoda uvádí z historických pramenů
například , že velké škody působil v Brdech jihovýchodní
vítr. Například v roce 1654 a 1740 a i v dalších letech 1868,
1890,1941, 1984.

OSKAR KOKOSCHKA
V Konírně Paláce Kinských v Praze je až do 5. ledna  2014
výstava třiceti šesti grafik a čtyř ilustrací ke kni-
hám rakouského malíře, grafika a spisovatele  Oska-
ra Kokoschky.
Narodil se 1. března  1886 v Rakousku a zemřel 22. února
ve Švýcarsku. V létech 1934 -1938 také působil v Praze.
Naše Národní galerie vlastní sedm maleb a přes sto šedesát
grafických děl tohoto představitele rakouského expresio-
nismu především díky daru jeho manželky po jeho smrti.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

E.T.

K velikým škodám došlo v letech 1939 a 1941 sněhovým
polomem. Takto oslabené porosty v listopadu 1941 dolá-
mala vichřice v porostech správ Padr�, Dobřív, Strašice a
Jince. V roce 1949 ještě lesní správu Dobřív zasáhlo kru-
pobití a povodně, při kterých byly zničeny mosty a lesní
školka. K následnému zalesnění holin za německé okupa-
ce nedošlo a později se nepovedlo, holiny zarostly břízou.
K nápravě došlo až v šedesátých a sedmdesátých letech. Za
zmínku stojí škody způsobené námrazou v letech 1995
a1996, koruny stromů ve velkém rozsahu praskaly pod její
tíhou. Jednalo se cca o 200tisíc kubických metrů dřevní
hmoty. Po takovýchto kalamitách se vždy objevilo nebez-
pečí kůrovcové kalamity. Díky včasnému zpracování těch-
to polomů a aplikaci ochrany proti kůrovci v posledních
padesáti letech v Brdech k ní nedošlo. Z pramenů je zná-
mo , že však k tomu na různých místech došlo v roce 1870
a před tím Na Kloboučku a v Telecím dolíku v letech 1782-
4 a v roce 1794. Na hořovickém panství v letech 1806 a
1868-70. Ze škůdců se ještě vyskytovala na Brdech plosko-
hřbetka smrková a bekyně mniška. Známa je mnišková
kalamita v roce 1877-1903. Bekyně mniška posléze ještě
zaútočila v polovině devadesátých let. A Lesní správa se
proti ní bránila ošetřením porostů v květnu 1994 a násled-
ně i další rok bylo ošetření chemickými přípravky prove-
deno na ploše 9100 ha lesa. Tento rozsáhlý zásah byl sou-
stavně sledován OHS Příbram. Díky tomuto razantnímu
zásahu byly Brdy ochráněny před mniškovou kalamitou,
která jak odborníci odhadovali by měla nepředstavitelné
dopady do současného i budoucího hospodaření v Brdech.
Použité materiály:
publikace 70 let Vojenských lesů a statků Hořovice 1988,
kniha Střední Brdy autorů Václava Cílka a kolektiv
z roku 2005. bs

Jubilea v říjnu slavili a slaví
Miroslava Lundáková  60 let

Danuše Štáfová  70 let
Václav Fejfar  50 let

Miroslav Tůma  60 let

Jubilea v listopadu budou slavit
Jana Kadlecová  55 let
Josef Zelenka  60 let
Jiří Rudovský  65 let

Bohumil Kozárek  65 let
Milan Dušek  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VZPOMÍNKA

Dne 18. listopadu 2013 uplynou tři

smutné roky, kdy nás opustil pan

Emanuel Šlapák.

S úctou a láskou stále vzpomíná

manželka Libuše, dcery Jitka a Libuška

a bratr Ladislav s rodinou
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VÝPRAVA DO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Divadelní rada Divadelního spolku Skalka na žádost

ostatních členů divadelního souboru Skalka rozhodla
uskutečnit zájezd pro účinkující po úspěšném představení
sezony 2013 a přizvat i jejich rodinné příslušníky jako od-
měnu za jejich trpělivost s námi herci. V Obecnici se v so-
botu 21. září sešlo přes čtyřicet účastníků a po šesté hodi-
ně ráno jsme vyrazili  zájezdovým autobusem firmy Bosák
na dalekou cestu do Dvora Králové.Občerstvení na dlou-
hou cestu zajistila naše milá vedoucí zájezdu a organizá-
torka Slávka, všem chutnalo a pití k dodržování pitného
režimu bylo taky dost. Záhadou bylo, že po tomto kvalit-
ním režimu jsme měli jen jednu přestávku.

Do ZOO jsme dorazili v kolem desáté a po přepočítání
dětí, důchodců a ostatních zakoupila vedoucí společnou
vstupenku a byl vyhlášen rozchod. Sraz po prohlídce byl
stanoven na 14 hodinu (mimořádně všichni přišli včas).

Prohlídka byla velice zajímavá a příjemná, počasí nám
také přálo, někteří z nás se vydali na dlouhou cestu pěšky
a poté na safari busem.My starší ale i někteří mladší z nás
absolvovali delší trasu safari autovlakem s odborným vý-
kladem. Trvalo to sice skoro padesát minut, trochu  profu-
kovalo, ale zachránily nás šály a kapuce.

Cesta domů proběhla v dobré náladě, všichni měli,
co potřebovali, děti bonbony, dospělí chlazené pivko, tak co
víc si přát. Poslední zastávka byla v Praze u Mekáče na
přání dětí, ale i některých „dospělých dětí“.

V půl sedmé jsme již vystupovali v Obecnici, všichni
vypadali spokojeně, prázdné basy, koše a přepravky to
dosvědčovaly.Rozloučili jsme se a spěchali domů  natáh-
nout se po celodenní štrapáci. Snad se výlet podařil.
Ze zápisu CK Slávka upravil bs
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ • 19. října 2013

Tobiáš Uzel Lukáš Adamčík

Sofie Vojtová David Langmüller

Pátek 1. listopadu 2013

LAMPIONOVÝ PRÙVOD
po obci

Zaèátek v 17 hodin pøed obchodem Jednoty
v Obecnici

Zakonèení v Rezervaci na koupališti.

Bude i grilování!


