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Letošní podbrdský podzim má pro mne připraveny nějaké
zvláštní vůně. Každý ze dnů, kdy opouštím naši rodinnou „noru“ mi přináší do velectěného nosíku jiný podzimní odér. Jednou to je chu zralých jablek táhnoucí se
z blízkých zahrad, až mi z toho na jazyku vyvstane chu
vynikajícího calvadosu, který z obecnických i osečských
jablek vyráběli ti nejmenovaní známí místní odborníci.
Jindy mi ta vůně připomíná chu znamenitých jablečných štrůdlů našich místních skvělých kuchařek. Ach,
až při tom svém psaní začínám slintat do klávesnice.
Onehdy jsem tahal kolo ze sklepa, že vyrazím na pravidelnou zdravotní vyjížku do Rezervace a co to cítím?
Taková podivná podzimní vůně, ale byla celkem příjemná. Hned mě napadlo, že by až sem zavoněl vřes odněkud
z Toku? Nebo že by spadané listí z Kloboučku hnal vítr
kamsi na louky? Či snad větrný závan z jihu přihnal
chu moře a sluníčka? Čuchám, čuchám, ale ona to bude
spíš nějaká jiná vůnička. Jakoby člověčina. Že by se nějaká ze sousedek vypravila na nákup orosena parfémem
mořských vln? Fialového vřesu? Snad to za svá slova
v nejbližší době od nich neodnesu. Prostě jsem tu zvláštní podzimní vůni neodhalil. Stejně byla po chvíli přehlušena čmoudem z nedalekých komínů. Ještě že voněl dřevem a ne hnusným smradem dřevotřísek či podobných
materiálů. Zrovna včera jsem musel být nějakým vonným podzimním ovzduším přímo omámen. Posekanou
trávu ze zahrady dávám do pytlů, protože nemáme žádné

zvířectvo, které by ji spásalo. Po ukončení této oblíbené
práce pytle odvážím na místo povolené. Včera jsem se
hrdě prošel po zahradě, obhlédl posekaný trávník, skočil jsem do auta a frčel jsem s trávou s pocitem, že mám
splněno. Náhle, skoro na druhém konci vsi, bleskla hlavou myšlenka. „Dal jsi vůbec ty pytle s trávou do auta?“
Zabrzdil jsem a ohlédl se. Nedal. Abych nemluvil sprostě, použil jsem výraz svého čtyřletého vnuka: „Ty vogo,
no ty vogo!“ Já jsem snad už normálně starej. A ještě
jsem to cestou domů na sebe kolemstojícím vykecal.
Doma jsem naložil pytle a šup zase zpátky. Při jízdě se
mi to v hlavě rozleželo. „Ty vogo, žádnej starej, jenom
blbej.“ Docela se mi při tom zjištění ulevilo a dojel jsem
zpět spokojený, mladý a s úsměvem. A ještě jeden zážitek s vnukem. Něco mi v kuchyni upadlo na zem, hned
jsem zareagoval: „Dop...“, včas jsem se zarazil, kousek
ode mne si hrál náš Mikuláš. Rychle jsem dokončil:
„Dop..idele.“ Nereagoval, hrál si s autíčkem. Jen jsem
udělal několik kroků do chodby, slyším jak si prozpěvuje:
„Dopideléé, dopidelééé, lalalaláá, dopidelé...“ Dělali
jsme, jako by nic. Možná zapomene. Určitě lepší než ta
čtyřletá holčička, co šla v Příbrami s maminkou přede
mnou ze školky. Hopsala, jak to holčičky dělají a říká
mi: „Stlejdo utíkej.“ Předběhl jsem ji. Ona se zastavila,
koukla na mne a povídá: „Já se na to vyselu!“. Maminka se celá zarděla: „To má ale ze školky.“ Pokýval jsem,
že vím, a tak nějak hezky podzimně to zavonělo.
bs

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ustavující schůze Obecního zastupitelstva
v Obecnici se koná v úterý 4. listopadu 2014
od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
OÚ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Pokud se budete chtít účastnit lampionového průvodu,
který organizují obecnické maminky,
přijte 31. října v 17.30 hodin
před obchod COOP,
kde bude sraz.
Z plakátu přečetl bs

VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ A KRONIK
5. – 7. listopadu 2014 od 9 do 17 hod. ve Spolkovém domě
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VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA - obec: OBECNICE
Pořadí podílů hlasů
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

15

1

číslo

Okrsky
celkem

zpr.

v%

2

2

100,00

Kandidátní listina
název

Hlasy
abs.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

1 032

526

50,97

Odevzdané Platné
obálky
hlasy
525

5 243

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných
hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

1

Sdružení nezávislých
kand. č. 1

3 000

57,22

10

3 495,33

85,82

9

X

2

Sdružení nezávislých
kand. č. 2

2 243

42,78

10

3 495,33

64,17

6

X

Zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

Navrhující Politická
strana
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

486

16,20

1

NK

BEZPP

316

10,53

2

70

NK

BEZPP

300

10,00

3

Zelenka Jan

61

NK

BEZPP

248

8,26

4

5

Oktábec Jiří

34

NK

BEZPP

311

10,36

5

Sdružení nezávislých kand. č. 1

6

Zima Petr

27

NK

BEZPP

326

10,86

6

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

7

Soukupová Naděžda

61

NK

BEZPP

275

9,16

7

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

8

Strniště Milan

41

NK

BEZPP

258

8,60

8

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

9

Petráňová Anna

51

NK

BEZPP

266

8,86

9

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

6

Svoboda Bohumil

59

NK

BEZPP

369

16,45

1

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

2

Urbánek Jan

49

NK

BEZPP

298

13,28

2

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

5

Šefflová Kateřina

36

NK

BEZPP

253

11,27

3

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

1

Krejčí Jaroslav

60

NK

BEZPP

251

11,19

4

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

3

Petráň Zdeněk

54

NK

BEZPP

218

9,71

5

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

4

Vohradský Václav

40

NK

BEZPP

200

8,91

6

číslo

název

poř.

věk

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

1

Karas Josef

53

NK

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

2

Švehlová Markéta

34

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

3

Hudeček Josef

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

4

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

1

Náhradníci dle výsledku
Kandidátní listina

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

Navrhující Politická
strana
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

abs.

v%

BEZPP

214

7,13

1

NK

BEZPP

163

7,26

1

49

NK

BEZPP

106

4,72

2

Kadlec Jaroslav

34

NK

BEZPP

215

9,58

3

Laňová Eva

36

NK

BEZPP

170

7,57

4

číslo

název

poř.

věk

1

Sdružení nezávislých kand. č. 1

10

Polák Miroslav

45

NK

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

7

Šmíd Josef

35

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

8

Sirotek Martin

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

9

2

Sdružení nezávislých kand. č. 2

10

3
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc opět utekl jako voda, a tak vám opět přiblížím
činnost vašich hasičů. Hnedka po vydání minulého zpravodaje jste si mohli určitě všimnout, že jsme opravovali
roh na hasičárně, který upadl, když jsme měnili okapy.
A tak jsme museli místo nejdříve očistit a znovu naházet. Poté jsme složili zbylý obklad a nalepili ho. Nakonec jsme začistili omítku a mohli dodělat okap. Doufáme, že už voda do tohoto rohu nebude prosakovat.
Zhruba týden nato, ti co šli kolem hasičárny, si určitě
všimli, že jsme zazdívali jedno okno. Staré jsme vybourali a zazdili a poté vyštukovali. I když normálně by to
byla akce tak na den, dva, my jsme to dělali pomalu týden, vzhledem k času, když jsme se tomu věnovali třeba
tři hodiny denně.
V sobotu 27. září si určitě někteří všimli, že jsme jeli
několikrát směr Oseč. Jelikož jsme měli u p. Karase ještě nějaké věci z dob vystěhování hasičárny z důvodu rekonstrukce, tak jsme některé věci museli odvézt. Chtěl
bych tímto poděkovat F. Steinerovi za zapůjčení vleku
na auta, kterým jsme mohli převézt naše stříkačky.

Ve dnech 3 – 5. října se konalo již tradiční Rally Příbram. A tak jste i nás mohli vidět na několika místech.
Naší Tatru s osádkou jste mohli od pátku až do neděle
spatřit v servisní zóně ve Dlouhé Lhotě. Našeho sobola
a část z nás jste mohli potkat v sobotu na RZ Vystrkov,
kde jsme hlídali tra, v neděli nám patřila již tradičně
Lhota, kde jsme hlídali RZ Sádek. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se Rally zúčastnili a přidali ruku
k dílu pro bezproblémový průběh.
Všímaví lidé, co chodí okolo naší hasičárny, si určitě
všimli, že jsme měli po dva dni vystěhovanou garáž
u Tatry. Ještě před tím, než začne být chladněji, jsme
chtěli tuto garáž vymalovat. A tak jsme se 7. – 8. října
činili. Škoda byla jen to, že se nás na tuto činnost více
nesešlo.
A co nás čeká příští měsíc? Kromě nepředvídatelných
událostí bychom měli mít zrekonstruované sociálky a právě začínáme vyrábět nová vrata k Sobolovi, tak pokud se
podaří, budeme je mít do příštího zpravodaje hotové.
Přeji vám všem příjemné prožití snad ještě několika
slunečních dní.
Petr Zima, velitel SDH

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou
Předposlední den zotavovacího pobytu nás zavedly tajemné bytosti Jizerských hor do muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou. V hlavní budově jsme mohli zhlédnout
dvě expozice. Ta první nesla název Nekonečný příběh bižuterie , přibližuje vývoj jablonecké bižuterie od jejího
zrození po současnost. Prostřednictvím tematických filmů,
technologií, dekoračních technik, skleněné a kovové bižuterie, šperků, prací uměleckoprůmyslových škol v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, Turnově jsme obdivovali
skleněné skvosty tohoto kraje, který je znám po celém světě tradicí sklářského a bižuterního průmyslu. Zaujala nás
také podexpozice, která přibližuje výrobu kovových mincí,
plaket a medailí. Druhá expozice byla nazvána Čarovná
zahrada, přibližuje tradici výroby českého skla v posledních sedmi stoletích. Na závěr prohlídky muzea jsme měli
možnost zakoupit si nějaké drobnosti na památku pro naše
nejbližší (skleněné korálky, postavičky ze skla atd.).
Tomáš Pokorný, VII. třída

Zážitky z IQ parku
Dne 11. září 2014 s účastníci zotavovacího pobytu vypravili do IQ parku. Toto zajímavé centrum se nachází v Liberci. Viděli jsme soustu zajímavostí. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se leze na kladce, poskládat různé obrázky, vyrobit
elektřinu pro spotřebiče pomocí šlapacího kola. Dále jsme
si mohli ověřit, jak to vypadalo v Titaniku, když se potápěl, nebo se domlouvat přes satelit. Nejvíce se nám líbilo
ve vodním parku. Tam jsme se zabývali stavbou hrází
a různými mlýny. Celý výlet jsme zakončili návštěvou
zrcadlového bludiště, kde nebyla nouze o smích. Hravou
formou jsme se poučili a exkurzi jsme si velice užili.
Aneta Veverková, VII. třída

(pokračování na str. 4)
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MZŠ - Zážitky z IQ parku
(dokončení ze str. 3)

Úspěch žáků Masarykovy ZŠ Obecnice v Jičíně

Janov nad Nisou – zotavovací pobyt
Nasedli jsme do busu,
laser game jsme hráli.
Cesta byla dlouhá,
celou noc jsme spali.
Druhý den jsme vstali,
snídani si dali.
Potom jsme si hráli,
na výlet se dali.
Dlouhých 12 kiláků jsme ušli
a v potoce našli mušli.
Třetí den jsme vstali,
lanovkou jsme jeli.
Dolů jsme šli pěšky,
příště jdem na běžky.
Ve čtvrtek jsme vstali,
kakao si dali,
chleba s máslem solí posypali.
V IQ parku byli jsme,
kamarády našli jsme.
V pátek do sklenářství zašli jsme.
Krásné věci viděli jsme.
Večer do postele zalezli jsme.
Během pobytu se nám nic nestalo
a moc se nám tam líbilo.
M. Landsperská, A. Locker, M. Oktábec, T. Krátká
V. třída

V minulém školním roce se žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže ,,Boudo, budko, kdo v tobě zůstává“, kterou vyhlásil Nadační fond Jičín město pohádky. Dílko
vznikalo při Noci s Andersenem. Protože tentokrát bylo
zvoleno téma svět hmyzu podle Ondřeje Sekory, dohodli
jsme se, že vytvoříme obrovské mraveniště se spoustou
mravenečků (každý žák, který se Noci s Andersenem zúčastnil, namaloval svého mravenečka). Práci jsme zaslali
do Jičína v červnu, poslední srpnový týden se paní učitelky dozvěděly, že naše práce byla vybrána jako nejlepší mezi
kolektivy.
Využili jsme zpáteční cestu ze zotavovacího pobytu z Jizerských hor a cenu jsme si osobně vyzvedli na Valdštejnově náměstí z rukou Jiřího Lábuse alias Rumburaka. V Jičíně právě probíhal festival ,,Jičín město pohádek“, a tak
jsme cestou na předání potkávali pohádkové bytosti –
Rumcajse, Manku, Cipíska, Boba a Bobka. Vyfotili jsme se
i se zámeckou paní ☺ . Po předání ceny jsme využili času
a podívali jsme se do různých tvůrčích dílen. Zavítali jsme
i do výstavní síně Jičínského zámku, kde byla naše společná práce vystavena. Obdivovali jsme zde práce jiných škol.
Těšíme se na další téma jičínské výtvarné soutěže v příštím roce, držte nám palce, abychom opět výborně reprezentovali naši školu.
Tomáš Pokorný, VII.tř.
Martin Bíza, VIII.tř.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
V rámci výuky jsme jako připomínku Evropského dne
jazyků navštívili 25. září Polský institut v Praze. Zde nás
očekávali polsky mluvící lektoři, kteří nás seznámili s polštinou, polskými tradicemi a kulturou. Bylo pro nás zajímavé sledovat rozdíl mezi psanou a čtenou podobou tohoto
jazyka. Byli jsme schopni odpovídat na otázky a dokonce
sledovat v polštině pohádku a porozumět obsahu.
V druhé části programu jsme se zaměřili na tradice české. Vypravili jsme se na Staroměstskou radnici. Prohlédli
jsme si historický sál i podzemí, orloj i apoštoly. I tato prohlídka pro nás byla hodně zajímavá. Všichni žáci, kteří se
programu zúčastnili (zájemci od V. do IX. třídy), si rozšířili
obzor a odnášeli si spoustu dojmů.
M. Marešová, M. Hrkal, P. Šlapák
IX. třída
(pokračování na str. 5)
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MZŠ
(dokončení ze str. 4)

DNY TECHNIKY NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ
ŠKOLE v Příbrami
Dne 22. 9. 2014 se žáci IX. třídy vypravili na SPŠ a VOŠ
v Příbrami. Zde nás příjemně uvítal pan ředitel a hned
jsme se přesunuli do multifunkční učebny. Společně s žáky
dalších devátých tříd jsme poslouchali informace o možnostech studia na SPŠ. Byly důležité pro nás, kteří letos vyjdeme ze základní školy. Poté už jsme se zúčastnili aktivit
v jednotlivých třídách. V roli těch, kteří nám prezentovali
činnosti, jsme mohli vidět i bývalé žáky naší školy. Seznamovali jsme se s různými obory studia a jejich náplní,
zkoušeli jsme pracovat se složitějšími programy a zajímali
jsme se např. i o sváření. Všechno bylo moc zajímavé, každý z nás se něco nového naučil a někteří se rozhodovali,
zda na této škole zkusí studovat nebo ne. Já už mám rozhodnuto! Doufám, že se mi podaří tuto školu navštěvovat.
Jaroslav Zapletal
IX. třída

ŠKOLNÍ PODNIK v Obecnici
Masarykova základní škola Obecnice se zapojila do projektu Studentské sociální minipodniky – příležitost pro
spolupráci a rozvoj venkovské oblasti Brdy…
Svoji činnost zahajuje fiktivní studentský minipodnik
zaměřený na dva tradiční řemeslné obory – pekařství
a keramiku. Tyto podniky virtuálně vlastní a řídí žáci deváté třídy, kteří se budou snažit vést firmy k prosperitě.
Žáci nižších ročníků budou navštěvovat kroužky keramiky a pekařství v roli zaměstnanců, tzv. dělníků minipodniků. Starší žáci budou s dokončenými výrobky obchodovat
(v rámci sítě škol), navrhovat nové produkty k výrobě,
nakupovat od jiných podniků, vytvářet reklamu, pořádat
exkurze, besedy, výstavy, workshopy s různými podnikateli
a samosprávami.
Co je cílem tohoto projektu? Virtuálně si vyzkoušet,
co obnáší podnikání.
Za IX. třídu P. Lanc, P. Šlapák

MATEŘSKÁ ŠKOLA
• Dne 23. 9. 2004 se v mateřské škole uskutečnila rodičovská schůzka. Byla zde vyhlášená soutěž pro maminky
s dětmi o nejhezčí polštářek. Soutěž bude ukončena koncem měsíce října.

• Děti rádi navštěvují místní knihovnu ve Spolkovém
domě v Obecnici. Návštěva se uskutečnila 24. 9. 2004
v dopoledních hodinách. Děti se seznámily s obsahem
knihovny, co zde mohou najít, s dětskými knížkami, které si mohly prohlížet a vést rozhovor o jednotlivých
pohádkách. Paní Katkou Šefflovou byly poučeny, jak se
má s knihou zacházet a vyslechly si pohádku, kterou jim
přečetla p. Šefflová. Na závěr si společně vymalovaly
omalovánky. Místní knihovnou byla vyhlášená soutěž
o nejhezčí nakreslenou pohádkovou bytost. Dětem se návštěva knihovny velice líbila a těší se na další návštěvu.

(pokračování na str. 6)
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Mateřská škola

• Dne 14. 10. 2004 děti navštívily Čechovu stodolu, kde byl
pro ně připravený program na téma „Dýně“.

(dokončení ze str. 5)

• 7. 10. 2004 se děti fotografovaly.
• Týden od 6. 10. do 10. 10. byl týdnem vytváření z přírodního materiálu. Děti si vyzkoušely vytvořit z přírodního
materiálu postavičky z brambor. Moc se jim to líbilo. Děti
velice rády vytvářejí z přírodního materiálu.

KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice
PROGRAM VE SPOLKOVÉM DOMĚ
27. 10. ruční dílny od 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 hodin.
Příspěvek na zajištěný materiál činí 30Kč
27. 10. zahájení výstavy obrázků dětí z Masarykovy základní školy
27. 10. Kurz s Blankou od 17.00 hodin
29. 10. turnaj v karetní hře prší od 9.00 – 11.00 hodin.
V odpoledních hodinách od 13 – 15 hodin výroba
z moduritu. Příspěvek na zajištěný materiál činí 40 Kč
30. 10. školní družina – čtení
31. 10. zdravotní kroužek
31. 10. ukončení výstavy obrázků dětí ze školy
31. 10. odpolední ruční dílny pro děti od 14.00 – 16.00 hodin. Příspěvek na zajištěný materiál činí 20 Kč
3. 11. školní družina – čtení
4. 11. zájmový kroužek, ruční dílny
5. 11. přednáška o Americe od 17.00 hodin. Přednášet
bude pan Luděk Kolský ze spolku Prokop

5. 11. – 7. 11. výstava kronik a fotografií od 9.00 – 17.00
hodin
6. 11. – 7. 11. výstava běžeckých trofeí pana Svatopluka
Poura
10. 11. školní družina – čtení
10. 11. kurz s Blankou od 17.00 hodin
11. 11. kroužek, ruční dílny
12. 11. návštěva mateřské školky v knihovně, podzim
a jeho čarování
12. 11. setkání seniorů od 14.00 hodin, povídání o kronice,
ruční dílny
12. 11. přednáška o Jižní Africe. Přednášet bude pan
Oldřich Večerek ze spolku Prokop. Přednáška se
bude konat od 17.00 hodin
13. 11. školní družina – čtení
14. 11. zdravotní kroužek
14. 11. turnaj ve hře člověče nezlob se od 14.00 – 16.00 hodin
(pokračování na str. 7)
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ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
V pátek 24. 10. 2014 od 14.00 hodin se koná první zdravotnický kroužek, pod vedením paní Jarky Soukupové.
Ve zdravotním kroužku děti získají informace o lidském
těle, teoretické znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci. V případě zájmu o tento kroužek můžete ještě své děti přihlásit. Informace zodpovíme na tel čísle
313 105 842, 605 986 955. Můžete se také informovat
osobně v knihovně, popřípadě můžete zaslat email na
knihovna.obecnice@seznam.cz
Ve zdravotnickém kroužku se mohou děti účastnit soutěže v poskytování první pomoci, kterou pořádá každý rok
ČČK v Příbrami.
Kroužek by se konal každý pátek od 14.00 hodin.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Ve spolkovém domě se koná zájmový kroužek pro děti –
Promítání pohádek, Stolní hry, Poznávání přírody, Hraní
na hřišti, Ruční dílny, Kresba.
Kroužek je každé úterý od 14.00 – 16.30 hod. V případě
zájmu, se informujte osobně v knihovně nebo na tel. čísle
313 105 842, 605 986 955.
Děkuji Šefflová

Výroba gelových svíček, Výroba glycerinových mýdel
Leptání skla, Práce s drátem (šperky, gizmo spirálky, stromečky, drátování aj.), Artyčok.
V případě zájmu o nějaký kurz nás kontaktujte na tel. číslech knihovny 605 986 955, 313 105 842 nebo osobně
v knihovně Obecnice.
Kurzy se budou konat pondělky jednou za 14 dní od 17 hod.
ve spolkovém domě Obecnice.

ANGLIČTINA pro začátečníky – děti
Každé pondělí od 16.00 hodin se koná ve spolkovém domě
angličtina pro začátečníky. Letos budou hodiny probíhat
formou opakování školní látky, kterou žáci 3 třídy proberou ve škole.
Cena za jednu hodinu je cca 50 Kč (bude ještě upřesněno
na první hodině).
V případě zájmu se můžete kontaktovat na tel číslech
605 986 955, 313 105 842 nebo osobně v knihovně Obecnice. Kontaktní osoba Kateřina Šefflová.
V případě zájmu o angličtinu pro dospělé začátečníky se též můžete hlásit na výše uvedených telefonních číslech.

PŘEDNÁŠKA O AMERICE
Dne 5. 11. 2014 od 17.00 hodin se bude ve Spolkovém
domě konat přednáška o Americe. Přednášet bude pan
Luděk Kolský ze Spolku Prokop.

Přednáška o Jižní Africe, Namibie, Botswana, Zimbabwe.
Dne 12. 11. 2014 od 17.00 hodin se ve Spolkovém domě
koná přednáška o Jižní Africe s názvem putování za volání
Afriky, Namibie, Botswana a Zimbabwe. Přednášet bude
pan Oldřich Večerek ze Spolku Prokop.

VÝSTAVA
HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
A KRONIK
KURZY S BLANKOU
Od září se opět konají kurzy s paní Blankou Sýkorovou.
Tentokrát bylo na programu pletení z pedigu. Zde je malá
ukázka a nabídka kurzů: Pedig, Papírový pedig, Decoupage, Korálkování, Encaustica – malování žehličkou, Fimo,
Linoryt – výroba vlastních matric + visačky, vizitky, přáníčka, Smaltování.
Vánoční dekorace, Powertex – zde je ale vyšší cena, váza
(cca 20 cm) 250 Kč, postava 400 Kč, Práce s papírem – přáníčka (quilling, embossing, big shot, pergamano aj.).
Nešitý patchwork, Textilní techniky – tisk,
sítotisk, šablonování,
Malování na hedvábí –
mandaly (vitráže) cca
220 Kč, šátky na rámech – cena 200 Kč +
cena za šátek (100 –
200 Kč), Výroba broží
(filc, organza aj.)

Pro velký zájem výstavy historických fotografií
a kronik se bude výstava opakovat.
Výstava se uskuteční ve dnech 5. – 7. 11. 2014
vždy od 9.00 do 17.00 hodin ve Spolkovém domě.
Dále se ve dnech 6. – 7. 11. 2014 uskuteční výstava
běžeckých trofejí pana Svatopluka Poura,
účastníka mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu.

Program o podzimních prázdninách
ve Spolkovém domě
O podzimních prázdninách je připraven ve spolkovém
domě program pro děti.
27. 10. od 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 hodin ruční dílny.
Příspěvek na zajištěný materiál činí 30 Kč.
29. 10. turnaj v karetní hře prší od 9.00 – 11.00 hodin.
V odpoledních hodinách od 13.00 – 15.00 hodin výroba
z moduritu. Příspěvek na zajištěný materiál činí 40 Kč.
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LÉKAŘ A VY • ORGÁNOVÉ HODINY
Víte, že dostat infarkt máme větší šanci
po ránu? A to není vše, např. nabourat auto
po obědě, překonat Olympijský rekord odpoledne... Příčinou je tajemný svět našich vnitřních hodin. Jsou součástí
lidského těla, řídí práci na plný výkon i čas na regeneraci
a „údržbu“ jednotlivých orgánů. V mozku se nachází
oblast, která má na starosti dohled nad časem. Tvoří ji unikátní skupina buněk, které dodávají jednotlivým orgánům
informace o čase a pokyny k tomu, co mají dělat. Lékaři se
dlouho domnívali, že celý organismus je řízen jedinými
vnitřními hodinami uloženými v mozku, ale už bylo dokázáno, že jednotlivé orgány mají i své vlastní nezávisle fungující hodiny. Každý orgán funguje podle svého harmonogramu a během 24 hodin se energie pohybuje mezi orgány
ve dvouhodinových intervalech. Tzv. „cirkadiální rytmus“
končí kolem třetí hodiny ranní, kdy játra dokončila detoxikaci organismu a připravila jej na další den. Od této doby
přebírají energii orgány, které zajišují denní aktivity, trávení a vylučování, tedy srdce, plíce, střevo, žaludek a slinivka. Odpoledne a večer zase nastupuje aktivita pro
„obnovu a údržbu“, přesun tepla, tekutin a čištění organismu, tedy ledviny, močový měchýř a játra.V této době
zase ostatní orgány zahajují odpočinek. Z toho plyne
například to, že nejsme zařízeni na příjem potravy večer
a v noci, takže pozor všichni, kteří trpí „bílou nemocí“ :-)).
Rytmus funkce jednotlivých orgánů probíhá během dne
zhruba ve dvouhodinových cyklech a můžeme z nich pochopit i některé zdravotní potíže. Od třetí hodiny ranní se
na nový den chystají plíce a dýchací cesty, proto kuřáci
a astmatici v této době špatně spí. Od pěti hodin pracuje
tlusté střevo a je dobré si zvyknout na pravidelné ranní vyprazdňování. Po sedmé hodině nastupuje žaludek, a je tedy

čas na vydatnou snídani a o této době vědí svoje lidé se
žaludečními chorobami. Od devíti pracuje naplno slinivka
a slezina a lékaři doporučují vyhnout se v této době alkoholu, konzumovat ovoce a pokud je chu na sladké, pak
v této době je ideální čas. Kolem poledne je nejaktivnější
srdce, proto se vyhněte stresovým situacím, vedru a intenzivnímu cvičení. Často přichází mírná únava. Od 13 do 15
hodin pracuje tenké střevo, které tráví oběd a zažívací
potíže se tedy nejčastěji objeví právě v této denní fázi.
Po 15. hodině je nejaktivnější močový měchýř a zrychlí se
krevní oběh. Je čas na sporty a je dobře vydatně pít.
Od 17 do 19 hodin je čas ledvin, vyhněme se tomu, co je
ztěžuje – alkoholu, kávě, cukru, tukům, stresu a zimě.
Po 19. hodině nastupuje intelektuální vrchol dne, dobře si
pamatujeme, je to ideální čas na učení, divadla, četbu.
Po jednadvacáté hodině pracují tzv. „tři ohřívače“. Podle
čínské medicíny nejde o konkrétní orgány, ale o proudění
energie mezi nimi. Dělí se na horní v oblast hrudníku mezi
klíční a hrudní kostí a reguluje dýchání. Střední „ohřívač“
kolem žaludku čerpá energii z potravy a získává suroviny
pro budování tělesných tkání a spodní leží v oblasti tenkého střeva a močového měchýře, ten kontroluje vylučování.
Po devatenácté hodině moc nejezte a nekuřte, pomalu nastává útlum a tělo se připravuje na spánek. Po 23. hodině
je dvouhodinový čas aktivity žlučníku, proto řada žlučníkových záchvatů přichází právě po půlnoci. Kruh se uzavírá aktivitou jater a útlumovým režimem našeho těla. Čím
víc toho o svém těle víte, tím lépe mu porozumíte
a můžete se lépe přičinit o své zdraví. Malé tikající hodinky vašeho těla to ocení :-)).
Pode časopisu Moje zdraví 9/2014
upravila Drsvo

Trénuj svůj mozek a budeš genius
Seznam se se svým mozkem (podle knihy J. Woodwarda Trénuj svůj mozek a budeš genius)
Mozek je nejsložitějším orgánem těla, i když 77 % z něho je
jen voda. Jeho houbovitá růžová hmota je tvořena miliardami mikroskopických nervových buněk pospojovaných
do elektronické sítě a každá část mozku má své úkoly. Největší z nich, velký mozek, řídí všechny naše vědomé činy
a myšlenky, analyzuje smyslová data a ukládá naše vzpomínky.. Jeho povrch je hustě rozbrázděný a je rozdělen na
pravou a levou hemisféru. Každá z nich má čtyři laloky.
Čelní lalok je sídlem myšlení, tvorby řeči, emocí a všeho,
co tvoří naši osobnost. Týlní lalok zpracovává smyslové
informace zejména z kůže, svalů a kloubů. Hlavní funkci
v rozpoznávání zvuků má spánkový lalok. Malý mozek čili
mozeček ovládá naši rovnováhu a pohyb. Obě hemisféry
spojuje most nervových vláken. Některé funkce zajišují
obě hemisféry, každá pro protilehlou polovinu těla, jiné
schopnosti a myšlenkové pochody jsou ovládány jen jednou hemisférou. Mozek potřebuje ke správné funkci stálý
přísun kyslíku a z celkového objemu okysličené krve protože mozkem celá pětina. Čili každou minutu proteče mozkem asi jeden litr krve. Mozek chrání před otřesy mozkové
pleny a prostor mezi mozkem a lebkou je vyplněn mozkomíšním mokem. Mozek přechází na míchu tzv. mozkovým
kmenem, který ovládá základní životní funkce jako je dýchání a srdeční činnost. Prostřednictvím míchy je pak

mozek spoje se zbytkem našeho těla. V mozku najdeme ještě
důležitou chemickou továrnu, která vylučuje do krve důležité chemické látky – hormony a ty ovládají mnoho funkcí
včetně růstu a vývoje celého těla. Je to tzv. podvěsek mozkový čili hypofýza. Spánek, pocit hladu nebo tělesnou
teplotu ovládá část zvaná hypothalamus.
Příště si povíme jak je to s pravou a levou stranou. Zatím
si vyzkoušejte malý test: Podívejte se na dívku na obou
obrázcích, na kterém vypadá šastnější?
Více o tom příště :-))

Drsvo
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HVĚZDNÁ OBLOHA / II.
Eva Holzlová – Hvězná obloha
V roce 2013 vydala paní Eva Holzelová knihu Hvězdná
obloha, příběhy souhvězdí na severní obloze s krásnými
ilustracemi paní Renaty Petříčkové. S laskavým svolením
autorky se v obecnickém Zpravodaji objevují úryvky z této
velmi zajímavé a čtivé knihy, v níž autorka zpracovala řecké mýty vztahující se ke 37 souhvězdím, a tak vzniklo 18
povídek. S ohledem na rozsah Zpravodaje je možná vždy
jen upravená část povídky. Zájemci si ke knize jistě cestu
najdou :-)). Dnes souhvězdí Vodnář.
Zeus zanevřel na celé lidstvo a svolal na Olymp všechny
bohy. Svorně se shodli, že lidstvo je třeba tvrdě potrestat
a vyhubit. Jediní, kteří měli zkázu přežít byl Prométheův
syn Deukalión a jeho žena Pyrrha, protože oba byli zbožní
a čestní lidé. Zeus se obrátil na Poseidóna: „Až nastane
čas, vrhneš na zemi všechny vody světa. Až opadnou, přežijí jen tito dva vyvolení a založí nový lidský rod.“ Posel
bohů Hermés zpravil o božím plánu Prométhea a ten poručil svému synovi postavit velkou lo se zásobami jídla a do
klece dát holubici. Pak Poseidón udeřil třikrát trojubcem
o zem a ze všech moří, řek, potoků a jezer se vyvalily obrovské vlny. Zeus spustil obrovský liják a bouři a za několik
hodin byla Země zcela zatopena. Jediná Deukaliónova
archa plula po rozbouřených vodách. Devět dní trvala ničivá potopa, pak začaly vody opadávat a vypuštěná holubice dovedla lo bezpečně na vrcholek hory Parnas. Tam pak
Deukalión a jeho žena prosili bohy, aby vrátily lidstvo na
Zemi, aby nabyli sami. Bohyně Thetis jim nařídila, aby si
zahalili hlavy a cestou házeli za sebe kameny. Kameny dopadaly do rozbahněné půdy a rostly do podoby kamenných

soch, které ožívaly a vytahovaly nohy z těžkého bláta. Byli
to první lidé po velké potopě. Z kamenů, které hodila Pyrrha vyrostly ženy a z těch, které hodil její muž zase muži.
Protože první pokolení vyrostlo z tvrdých kamenů hory
Parnas, byli to lidé silní a odolní. Zeus lijící proudy vody
na Zemi pak představuje souhvězdí Vodnáře.
Vodnář je typické podzimní souhvězdí, nejlépe viditelné
od září do listopadu. Je sice velké, ale nemá žádné výrazné
hězdy. Pro pozorování dalekohledem je zajímavá obří hvězdokupa M2, která obsahuje dvě jasné hvězdy: Sadalmelik
je název z arabštiny a v překladu znamená „šastná hvězda králů“ a Sadalsuud v překladu „šastná hvězda pro
celý svět“. V souhvězdí Vodnáře najdeme i největší planetární mlhovinu Helix, která je i nejbližší mlhovinou k Zemi
a lze ji proto snadno pozorovat.
Pro Zpravodaj upravila Evas

Jak se žilo před rokem 1989 a jak se žije dnes (2)
Jaké byly průměrné mzdy?
Po trochu zmateném úvodním článku – tak byl alespoň
označen – zkusím pokračovat v tématu, „jak bylo a jak je“
vzhledem k cenám a mzdám.
Přesto, že termín „průměrná mzda“ není to „pravé ořechové“ na rozdíl od „mediální mzdy“, nezbývá než v dalších výčtech tuto používat. Je totiž to jediné, co lze ve statistických údajích pro rozličná období získat, i když se zveřejňované údaje na různých místech (Český statistický
úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí…) dost liší.
Průměrná mzda v době před rokem 1989 byla velmi „fádní“ až na pracující v některých odvětvích (jako například
bylo hornictví) byla platná pro celé území republiky, tedy
od Aše až do Košic. Dnes jsou velmi velké rozdíly mezi
mzdou v různých oborech. Vede odvětví bankovnictví
a pojišovnictví, pak následuje odvětví informačních technologii (zjednodušeně počítače a programování), dále rozvody a výroba energií. Na konci s nejnižšími mzdami jsou
zaměstnanci v oblasti ubytování, pohostinství a stravování (ve statistikách se nepočítá ovšem se spropitným čili
tuzéry).
Tak například v roce 1955 byla pro celou tehdejší ČSR
průměrná mzda 1192 Kč. V čísle není překlep, bylo tomu
skutečně tak. Copak by si našinec dnes mohl za tuto část-

ku koupit ? V roce 1960 byla průměrná mzda 1303 Kč, 1970
byla 1915 Kč, v roce 1980 byla 2656 Kč, v roce 1985 byla
2920 Kč, v roce 1989 pak 3172 Kč a v dalším roce 1990 pak
3286 Kč. Zdali bylo možno pomyslet, že se za dalších 20 let
stoupne průměrná mzda více jak sedmkráte. Vždy od roku
1993 je vývoj průměrné mzdy spíše pěkný kvapík:
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

5
7
8
9
10
11
12

904
004
307
825
802
801
797

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

13 594 Kč
14 750 Kč
15 911 Kč
16 905 Kč
18 025 Kč
18 940 Kč
20 158 Kč
21 621 Kč
23 430 Kč
24 242 Kč

Po roce 2008 není vývoj již tak skokový a pro účely, jak
se žilo a jak se žije, jsou údaje dle mého názoru postačující.
Opět se článek zabývá spíše strohými údaji, ale jak jinak
postupně dospět k celkovému srovnání. Srovnání mezd
dříve a nyní a co bylo a je možné za ně pořídit?
Příště bude přehled cen některých potravin a průmyslového zboží pro domácnost.
Tomáš Studený
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Líbezný ostrov na severu Čech
V půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor,
mezi městy Hejnice a Novým Městem pod Smrkem, leží
skutečná perla této části hor – lázeňská obec Libverda,
oficiálně se pyšnící názvem Lázně Libverda. Osada Libverda (z německého Liebwerder – Líbezný ostrov), je poprvé
uváděna v roce 1381. Historie lázeňství se zde začala psát
nedlouho po první zmínce o obci, tedy na konci 14. století,
kdy byly objeveny léčivé účinky místních minerálních pramenů. Původní minerální pramen, zvaný Boží voda, byl jímán do obyčejného lipového špalku (podle jiných zdrojů
měl být dubový), a vodu z tohoto pramenu si údajně nechal
dovážet na svá válečná tažení i slavný vojevůdce Albrecht
z Valdštejna. Již na začátku 17. století vznikly na místě
malé lázně, které však ve 30leté válce téměř zanikly. Jejich
slávu vzkřísili ve 2. polovině 18. století Clam-Gallasové,
majitelé zdejšího panství, kteří roku 1760 dali vystavět
první lázeňský dům. V letech 1786-1818 byly postupně odkryty další prameny: Mariin, Kristiánův, Josefinin, Vilémův a Eduardův, pojmenované podle členů rodiny ClamGallasů. Stará Boží voda byla zasypaná, prý aby se prameny zbytečně nevyčerpávaly. Od roku 1910 se místní kyselka plnila do lahví a jako velmi žádaný artikl se vyvážela
zejména do blízkého Německa. V 50. letech 20. století odkryli geologové dva nové vydatné prameny, které jsou dnes
hlavním zdrojem pro lázeňskou léčbu. Kromě léčivých pramenů prospívá lázeňství v Libverdě také krásné přírodní
prostředí a příznivé klimatické podmínky. Léčebné procedury Lázní Libverda jsou zaměřeny na pacienty s onemocněním pohybového aparátu, srdce a krevního oběhu. Dále
se zde léčí poruchy látkové výměny, poruchy neurotické,
duševní a psychosomatické. Po prohlídce lázeňského centra doporučuji navštívit místní infocentrum, kde je možné
načerpat další informace o minulosti i současnosti těchto
překrásných lázní, ale hlavně zde lze získat inspiraci pro
nějaký výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí. Jednou
z možností je okruh s názvem „Libverdské vyhlídky“. V infocentru jsem se vybavil příslušnou mapkou a první mojí
zastávkou byla vyhlídka „Hejnické madony“. Vyhlídka
je situována v jižní části obce, nedaleko místního hřbitova,
odkud lze spatřit Hejnice s Bazilikou Navštívení Panny
Marie, Bílý Potok, severní svahy Jizerských hor, ale také
centrum obce Lázně Libverda a restauraci Obří sud. Odtud
jsem se vydal k další vyhlídce „Hájníkova kohouta“, jenž
je umístěna ve východní části obce nedaleko Jizerské chaty. Toto netradiční pojmenovaní vyhlídky má spojitost
s legendou o kohoutovi, jemuž je připisováno objevení
libverdských léčivých pramenů. Z místa je výhled na východní část části obce a na restauraci Obří sud. Dále jsem
pokračoval zpět k obci a vystoupal jsem na vyhlídku „Libverdských pramenů“. Zastavení je situováno severně od
obce, v zatáčce silnice směrem na Ludvíkov pod Smrkem.
Z lavičky je krásný pohled na dolní část Libverdy, zejména
pak na lázeňský areál s kolonádou, parkem a kulisou
Jizerských hor. Z tohoto místa lze po silnici nebo pěšinou
vystoupat k dalšímu vyhlídkovému místu, kterým je vyhlídka „Dobrého ducha MUHU“. Toto místo se nachází
na okraji lesa, asi 200 metrů nad restaurací Obří sud, a je
dostupné po žlutě značené pěšině. Lze odtud spatřit střední a horní část obce Libverdy a severní partie Jizerských
hor s masivem Smrku (1.124 m.n.m.) a tamní rozhlednou.

Posledním vyhlídkovým
místem je vyhlídka s názvem „Pekelské sázky“.
Přístup k ní je
po již zmiňované silnici
vedoucí
na
Ludvíkov pod
Smrkem. Z parkoviště u Obřího sudu je to k ní asi 300
metrů.
Prostranství vyhlídky je
upraveno jako malý parčík
a i odtud se naskýtá krásný
rozhled, tentokrát na obec
Peklo, údolí Přírodního parku Peklo, na vzdálený frýdlantský zámek a dokonce až
na pomezí ČR a Polska.
Každé z pěti atraktivních
míst je osazeno dřevěným
stojanem s informační tabulí, každá z nich popisuje jednu z místních legend, vztahující se k vyhlídce. Tabule
jsou dále doplněny o panoramatická fota, orientační mapu obce a pohledovou mapu
Frýdlantska s částí Jizerských hor. V srpnu 2009 byly
na jednotlivé vyhlídky umístěny krásné dřevěné sochy, jež
představují pohádkové bytosti související s místními pověstmi. Tyto sochy vznikly v rámci sympozia „Libverdské
sochání 2009“. Právě tyto sochy vás spolu s příběhem
a nádhernými výhledy zavedou do doby minulé, kdy je jen
krůček mezi historií jako takovou a legendou, kterou si
lidé vyprávěním předávali z generace na generaci. Z dalšího sympozia „Libverdské sochání 2012“ získaly vyhlídky
krásné vyřezávané lavice. V mém povídání jsem několikrát
zmínil restauraci Obří sud. Kde tento objekt najdete jsem
již popsal, proto si návštěvu této výletní restaurace určitě
nenechte ujít, jedná se o ojedinělou stavbu, která jeden čas
neměla v České republice obdoby. Byla zbudována v roce
1931, sud dosahuje výšky 11,40 metru, délky 14,15 metru
a šířky 10,50 metru. Jeho objem je 10.000 hl. Uvnitř se
skrývá taneční sál s kapacitou 160 míst, které se nacházejí
jak v přízemí, tak na galerii. Chutně pojíst můžete přímo
zde nebo ve vedlejší restauraci. Rozloučím se s vámi jednou
krátkou pověstí, popsanou u vyhlídky „Pekelské sázky“.
Ta hovoří o tom, „kterak se svatý Martin vsadil s Luciferem o bohabojného hospodáře Jíru, který nikdy nezaklel.
Ač Lucifer s čerty vymýšlel všelijaké nepříjemnosti, Jíra
nikdy nezaklel a starý čert, na kterého v pekle spoléhali, že
by přes malé pokušení a zlomyslnosti mohl Jíru donutit
zaklít, při odletu odhodil na Jírovo stavení podkovu, kterou před tím Jírovi uloupil. Na tom místě pak vzniklo údolí pod Pekelským vrchem, v němž se osada Peklo rozkládá“.
Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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Slavoj Obecnice / STOLNÍ TENIS
Zdravíme čtenáře Obecnického zpravodaje,
letní přestávka utekla jako voda a začátkem října jsme
se vrátili za zelené stoly.
V letošní sezoně máme opět tři týmy a to každý s těmi
nejvyššími cíli.
A tým bude usilovat o postup z Krajského přeboru
2. třídy.
Cílem B týmu je vyhrát Okresní přebor a cíl C týmu
je umístění do 3. místa v Okresní soutěži 2. třídy.
K těmto cílům nám pomůžou nové posily, do A týmu se
po několika letech vrátil Radek Srch, B tým posílil
Honza Herink a C tým Jarda Podsedník.
Co nás však těší nejvíce je, že se v letošní sezoně rozběhly tréninky mládeže. Ty probíhají každé úterý a pátek od 16.00 hod. Zván je každý.

Naše první výsledky:
A tým:
Slavoj Obecnice "A" – SK Březnice "A"
Slavoj Obecnice "A" – SK Březnice "B"
B tým:
Sokol Hluboš "A" – Slavoj Obecnice "B"
Sokol Drahlín "A" – Slavoj Obecnice "B"
C tým:
Jiskra Sádek "A" – Slavoj Obecnice "C"

6:12
10:8
7:11
6:12
5:13

Nejbližší domácí zápasy:

1. 11. od 17.00 hodin
Slavoj Obecnice "A" – Sokol Mníšek p. Brdy "B"
2.11. od 10.00 hodin
Slavoj Obecnice "A" – Lokomotiva Zdice "A"
Za oddíl st. tenisu Zdeněk Petráň

Slavoj Obecnice / FLORBAL – PFL
Slavoj Bečánov / PFL
1 : 9
8 : 5

2014

Piráti Příbram – Slavoj Bečánov
Brdskej Wentyl – Slavoj Bečánov

FLORBAL

Výsledky 4. 10.

Výsledky 19. 10.
Hunters Příbram – Slavoj Bečánov
Stoklasa M. 2x (Steiner P., Strniště D.),
Neliba J. (Stejskal L.)
Kentauři Nový Knín – Slavoj Bečánov
Riegel L. 3x (Steiner P., Blajer J., Neliba J.),
Neliba J. (Stejskal L.)

4 : 3

14 : 4

PFL • neděle 2. 11. 2014
Sportovní hala Příbram (Plavecký bazén) - Vavex
od 10.00 hodin

Nikola Vokurková - obránce týmu (1 gól + 2 asistence)

Divadlo Příbram – Slavoj Bečánov
od 13.00 hodin

Slavoj Bečánov – Rosenthal Lions

sobota 15. 11. 2014
od 11.00 hodin

Slavoj Bečánov – FBK Milín
od 15.00 hodin

Piráti Příbram – Slavoj Bečánov

David Strniště - „tahoun“ obránců (1 gól + 2 asistence)
Foto Martin Málek
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VARGAČ
Až te na podzim opadají listy stromů, využijte toho, když
budete cestovat do Prahy přes Dobříš. Pojedete-li v Dobříši
kolem pozdně barokního zámku,který byl postaven na místě renezanční tvrze (budete ho mít po pravé straně), minete hluboký příkop, v němž je Huský rybník, a na kopci na
téže straně proti zámku uvidíte barokní sýpku . Na tomto
místě stál původní hrad českých králů –Vargač. První písemná zmínka o něm je z roku 1252, kdy tu pobýval přemyslovský král Václav I.. Poté patřil hrad Rožmberkům.
Hlavním budovatelem hradu byl Karel IV., po něm na hrad
jezdil jeho syn Václav IV. V roce 1606 však byl hrad zmiňován jako pustý. Po požáru v roce 1720 byl jeho palác přestavěn na sýpku, která je do dneška jediným pozůstatkem
E.T.
hradu.
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Omluva • „Ročník 64“
V minulém čísle zpravodaje jsem vyjmenovával spolužačky
a spolužáky ročníku 64. Díky mé nepozornosti jsem vynechal dvě jména - Marii Tauchmanovou a Milana Koudelu. Milan je jedním ze „stavebních kamenů“ ročníku,
dokumentaristou, opravářem, který ve svém autě vozí
vše potřebné (Kenovo auto) a hlavně mým velkým kamarádem.
Oběma se omlouvám a vše vyrovnám na ročníkovém
srazu.
Martin Zemek

E

D

Jubilea v říjnu slavili a slaví
Marie Nelibová 70 let
Anna Kadlecová 60 let
Věra Pacholová 65 let
Hedviga Uzlová 75 let
Pavla Ježková 50 let
Petr Kadlec 65 let
Pavel Jindrák 65 let

Jubilea v listopadu budou slavit
Marie Vlková 85 let
Marie Míková 80 let
Hana Kuncová 60 let
Ivana Antropiusová 90 let
Libuše Koptišová 75 let
Jiří Novotný 75 let
Zdeněk Stašek 65 let
Pavel Švajdler 65 let
Jan Urbánek 50 let
Miroslav Novotný 60 let
Vladimír Hylán 60 let
Pavel Moser 50 let

T.O.FABIÁN – Obecnice
Obecnická trempská osada T.O.Fabián pořádala u příležitosti 45 let trvání osady podařený výroční potlach,
na který se sjelo z celých Čech a Moravy kolem šedesáti
kamarádů. Za pohodový a hezký zážitek Fabiánům děkují kamarádi a kamarádky.

Přejeme hodně zdraví a pohody
do dalších let
E

D

VZPOMÍNKA
7. listopadu 2014 by oslavil
70. narozeniny náš milovaný tatínek
a dědeček Zdeněk Čáp.
S úctou a láskou stále vzpomíná
Katka s rodinou
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