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Horký vzduch se žene po stráních Toku dolu do údolí
a vysušuje vše, čeho se dotýká. Proběhl i obcí, která se
teplem jenom tetelí. Tropy se vrátily do Brd. Tedy ani
nevím, jestli tu někdy vlastně byly, ale situace je to pro
nás, chladnokrevné podbrdské živočichy, přímo prekér-
ní. Však se také směrem do rezervace, kde se třpytí hla-
dina našeho místního móře, plouží pomalým krokem
usoužené postavy shrbených rodičů. Jenom na děti ja-
koby to vedro nepůsobilo, pobíhají okolo svých rodičů či
prarodičů jako planetky okolo sluníčka v radostném
očekávání chladivé koupele a nějaké dobré zmrzliny.
Už asi cítí blížící se prázdniny. Dneska ráno pronikl ten
horký tropický závan i k nám domů. Hlavu jsem měl
jako staženou ve svěráku, šumělo mi v uších. Mívám to
občas při prudkých změnách teplot nebo tlaků. A to bývá
celý den veselo. Nejprve nebyla k nalezení peněženka se
všemi doklady. Když jsme třikrát prolezli celý barák i na
místech, kde by peněženka nikdy být nemohla, poradila
mi manželka, že si musím vzpomenout, co jsem dělal
a kudy jsem chodil, když jsem ji měl naposledy. To nešlo
s takovou hlavou. Už jsme odcházeli do práce s tím, že
řídit auto bez papírů nebudu, když fouklo trochu ochla-
zeného vzduchu od sousedovic jezírka. Troubo, pod se-
dačkou v autě! Opravdu jsem ji tam včera schoval,
abych ji nemusel na jedné akci tahat v kapse u košile.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva
ze dne 28. 5. 2012
Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 zastupitelé, 9 hostů
Návrhová: p. Zelenka, p. Urbánek, ověřovatelé zápisu: p. Oktá-
bec, pí Švehlová
Zpráva ověřovatelů minulého zápisu bez připomínek.
Informace starosty: – 29. 5. 2012 se připojuje vodojem na obec-
ní vodovod, udělají se tlakové zkoušky a vše začne fungovat,
dotaci jsme již vyčerpali, – zateplení č. p. 256 /budova u školy/
– musí být hotovo do 15. 6. 2012 a do 30. 6. 2012 provedeno
vyúčtování. Zbývá již jen fasáda + barva, – minulou středu bylo
předáno staveniště „Kozlárna“ firmě RIOS, Spolkový dům má
být hotov do 20. 12. 2012 včetně venkovních úprav – klidová
zóna a dětské hřiště, – 9. 5. 2012 proběhla na OÚ kontrola hos-
podaření za rok 2011 – vše bez závad, – získali jsme dotaci
6 364 652,22 Kč na spolkový dům /bývalá Kozlárna/, – firma
Šindler provedla úklid za prodejnou, odvezlo se 700 nákl. aut

Pohled mé ženy se nedá popsat. Ovšem den ovlivněný
tropickým horkem pokračoval. V práci jsem zjistil,
že v tom blázinci jsem doma zapomněl telefon a brýle.
Pro mne ohromně důležité věci. Ráno jsem měl vyřídit
spoustu telefonátů a bez brýlí mi je nanic i půjčený mo-
bil. Stálo mě to jednu cestu zpět do Obecnice. Při zavírá-
ní dveří u kufru auta jsem si ji natřel, až se mi v hlavě
rozsvítilo. Dneska končím. To jsem si ovšem jenom mys-
lel. Doma i bez brýlí jsem zahlédl na botníku venku
na terase podivné barevné válečky. I vzal jsem záhadný
váleček do ruky. „Já tě ty mrcho asi zabiju!“ Naše kočka
Míca. Jen mi je záhadou, že dokáže trousit takové úhled-
né válečky a proč zrovna na botník. Nevysvětlila mi to.
Důležité je, že se za brdskými tropy žene pěkná buřina.
Ta určitě ochladí vzduch i v obci a já se stanu normál-
ním podbrdským chladnokrevným živočichem. Tím pá-
dem budu muset navštívit naši rezervaci v CHKOO (pro
neznalé Chráněná krajinná oblast Obecnice) a použít
i vnitřní chlazení. Te� mě napadá, jestli nám někdo ne-
vyfoukl naše „knof-hof“ a te� bude v Brdech budovat po-
dobnou záležitost. No ale pravdou je, že my u nás chrá-
níme hlavně lidské živočichy. Přátelé, nastává čas
dovolených a prázdnin, dodržujte prosím pitný režim,
pohybový režim, milostný režim, prostě všechny potřeb-
né režimy, a� dočkáte se ve zdraví brdské žimy…          bs

(pokračování na str. 2)
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zeminy, jílu apod., za prodejnou zůstala jen zemina ze hřiště
a kameny, jinak je vše odvezeno, – opět vandalové ničili nově
zasazené stromky – 2 lípy nad p. Koudelou jsou zlomeny,
– je požádáno o stavební povolení na vodovod a kanalizaci
v Oseči, – prodej fary – minulý týden tu byl odhadce na faru,
tak snad konečně obdržíme odpově� na náš dopis ohledně mož-
nosti nákupu fary.
Změna ÚP č. 2 Obce Obecnice – přednesl p. Vich, – vzhledem
k tomu, že díky NATUŘE má problém Krajský úřad a MÚ Pří-
bram – asi z polovičkou pozemků nesouhlasí, musíme udělat
nové zpracování vlivu na životní prostředí SEA, cena zpracová-
ní je cca 110 tis. Kč, nové zpracování bude provádět firma
EKODIS – p. R. Kovář, – musí být zpracován koncept na vliv
hluku na některých pozemcích, – další připomínku měl p. Jelí-
nek – nechce, aby na pozemku p. Ježka byly stavěny vysoké
domy, kazící výhled. Usnesení: OZ souhlasí s rozšířením o vyhod-
nocením SEA a NATURA, schvaluje firmu EKODIS pro zpraco-
vání posouzení vlivu na životní prostředí, bere na vědomí infor-
maci pořizovatele, schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu
obce Obecnice, ukládá starostovi zabezpečit zpracování návrhu
změny č. 2 územního plánu obce v souladu se schváleným zadá-
ním, předat dokumentaci výkonnému pořizovateli a zpracovate-
li návrhu změny č. 2 a podat Krajskému úřadu Středočeského
kraje návrh na vloženíregistračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ do
evidence územně plánovací činnosti, schvaluje zpracování plánu
změny ÚP obce Obecnice, byly dvě nabídky firma AURS – 299
tis. Kč + DPH, firma Foglar Architects – 119 tis. Kč + DPH, OZ
souhlasí se zpracovnáním od firmy Foglar architects.
Návrh znaku a vlajky obce – dle návrhu p. Zelenky postoupí do
finále 2 znaky s nejvyšším počtem pro, OZ souhlasí s návrhem
p. Zelenky /10x pro, 2x proti/, – do konce června 2012 se prove-
de konečné hlasování mezi návrhem 1a , vlajka 1A/2 a návrhem
4, vlajka 4/2.
Schválení rozpočtového opatření č. 4 – úprava o dotace, výherní
automaty, OZ schvaluje.
Schválení závěrečného účtu obce – dle kontroly z Krajského
úřadu nebyly zjištěny závady a nedostatky, OZ schvaluje závě-
rečný účet obce.
Prodej pozemku č. p. 928/7, 10, 13, již byl schválen záměr pro-
deje těchto pozemků novému majiteli, na pozemcích bude zříze-
no věcné břemeno na kanalizaci a vodovod, jedná o cca 350 m,
OZ souhlasí s prodejem manželům Prokopovým, OZ souhlasí
s cenou 100,- Kč za m.
Žádost o prodej pozemků:
a) Společenství vlastníků – pozemek č. 798/277 v k.ú. Obecnice,
OZ schvaluje záměr prodeje pozemku okolo bytovky č. p. 330
b) Alena Prejzková, část pozemku č. 994/1 cca 20 metrů čtve-
rečních, dle skutečných plotů, OZ souhlasí se záměrem prodeje
c) Olga Přibíková – č. 25/3 k.ú. Oseč, cca 22 metrů čtverečních,
uprostřed jejích pozemku, OZ souhlasí se záměrem prodeje.
Nákup pozemku od pí Petružálkové p. č. 176 v k.ú. Obecnice,
přístupová cesta okolo potoka k zahrádkám, požadovaná cena od
pí Petružálkové je 100 tis. Kč, naše navrhovaná cena je 100 Kč
za metr čtvereční, OZ souhlasí s nákupem OZ souhlasí s cenou
100,- Kč za m.
Dopravní obslužnost, Krajský úřad zrušil výběrové řízení na
nové dopravce, na Veolii je již připraven dodatek staré smlouvy,
dle dřívějších podmínek. Platnost smlouvy je do roku 2019.
OZ bere na vědomí
Smlouva o smlouvě budoucí s Krajskou správou a údržbou sil-
nic Středočeského kraje, jedná se o cestu okolo přívodu od vo-
dojemu, nešel udělat protlak pod komunikací, proto se musí
cesta překopat. OZ souhlasí s uzavřením smlouvy.
Nabídka firmy PROVOD na inženýrskou činnost, návrh na vodo-
vod a kanalizaci v Oseči + dosazovací nádrž Obecnice, tato firma
nabídla zpracování vlastní žádosti za cenu 237 tis. Kč s DPH včet-
ně vyhodnocení, pokud dotace nebude uskutečněna, cena bude
141 600 Kč, OZ souhlasí s oslovením této firmy /11x pro, 1x zdržel se/.
CHKO Brdy, v roce 2015 v Brdech končí vojáci, informace ohled-
ně CHKO nebo přírodním parku podal pan starosta na minu-
lém zastupitelstvu dne 29. 3. 2012, okolní obce se přiklání

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 28. 5. 2012
(dokončení ze str. 1) k CHKO, také Příbram a Krajský úřad, – komunikace zůstane úče-

lová – tzn. jen na povolenky, občané Obecnice a Oseče dostanou
povolenky bez problémů, požadujeme, aby na území Obecnice
vznikla správa CHKO. OZ souhlasí s vybudováním CHKO Brdy
a požaduje, aby na území Obecnice vznikla správa CHKO Brdy.
Schválení hospodářského výsledku MZŠ a jeho přerozdělení do
fondů – HV byl 1 678,96 Kč. OZ schvaluje HV MZŠ a souhlasí
s přerozdělením HV do rezervních fondů.
Úprava křižovatky v Obecnici – obdrželi jsme 3 varianty úpra-
vy křižovatky – velký kruhový objezd, malý kruhový objezd, bez
kruhového objezdu /cena cca 14 mil. Kč/, vejdeme v jednání,
3 verze je částečně možná. OZ bere na vědomí návrh úpravy.
Schválení přijetí dotace a souhlas s uzavřením smlouvy o po-
skytnutí dotace, a) dotace z fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS Střed. kraje, b) dotace z fondu životního prostředí
Středočeského kraje. OZ souhlasí se schválením přijetí dotací.
Diskuse – P. Zelenka – ohledně lípy naproti Domu služeb –
strom neobrazil, bude se muset porazit a vysadí se nová lípa,
– park – prosychají zde některé smrky, břízy, jedle by potřebo-
vala zkrátit- bude prořezáno, Malý Veský rybník – peníze asi
nedostaneme, budeme se do toho muset pustit postupně bez
dotací, cena cca 2,5 mil. Kč, zatčení MUDr. Ratha – dotace na
Spolkový dům by tímto neměla být ovlivněna.
P. Juříček – nesouhlasí s návrhem prořezání stromů v parku,
navrhuje vykácet a ne zkracovat – informace o CHKO – je ško-
da, že nebylo jednání s občany /pozn. na veřejném zastupitel-
stvu dne 29. 3. 2012 bylo panem starostou vysvětlován rozdíl
mezi CHKO a přírodním parkem, rozdělení do CHKO do 4 zón,
možností stavět v CHKO, sběr plodin, možnost průjezdu apod.,
viz zápis z 29., – čarodějnice – o čarodějnicích projížděli hasiči
obec, opět byl problém s průjezdem v Nových chalupách, – vy-
vážení popelnic – proč v létě každý týden – nebude nás to stát
více, platíme za tuny, v teplém počastí je zápach z popelnic,
apod., – nutnost třídit odpad! – zaleží na každém z občanů, ne-
existuje zákon přikazující obyvatelům odpad třídit.
Web Příbramkého deníku – vyjádření p. starosty k článku a disku-
zi na webu deníku. Ze zápisu p. M. Švehlové upravil bs

I N Z E R C E
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Měsíc je opět za námi, a tak přináším nové zprávy,

co se u vašich hasičů událo. Dne 14. května jste mohli
v dopoledních hodinách vidět pohyb u naší hasičárny.
Přišly nás navštívit děti z Mateřské školy, a tak jsme se
jim toho snažili ukázat co nejvíce. Celou návštěvu zahá-
jil velitel JSDH Petr Juříček, který dětem povyprávěl,

našeho okrsku. Počasí naštěstí vydrželo, a tak soutěž
proběhla v poklidu. Škoda je ta, že naše holky se už le-
tos bohužel nesešly. Muži k nám vrátili putovní pohár,
který byl te� rok na návštěvě na Kardavci. A kdo všech-
no vlastně soutěžil? No my jsme složili jen muže, týmy
z Kardavce a Sádku měli jak muže, ženy, tak i děti.
No snad se to u nás napřesrok zlepší.

V úterý 12. června jste mohli v 16:11 slyšet sirénu na
naší hasičárně. Nebojte se, nic se ve skutečnosti nedělo.
Byli jsme povoláni jakoby k požáru hotelu Valdek, který
je ve VP Jince, kde se simuloval zásah na tuto budovu.
Akce to byla hezká a setkali jsme se jak s vojenskými
hasiči, tak i se sbory, které jsou na druhém konci pro-
storu.

A co nás čeká do budoucna? No určitě Memoriál Fran-
tiška Housky, kde jeho přípravy jsou v plném proudu,
protože se koná už 21. července od 13 hodin na hřišti
Slavoje. Všichni diváci jsou srdečně zváni.

Tak opět příště...
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

co jsou vlastně hasiči zač, co dělají, a co k tomu potře-
bují. Byly jsme rádi, že už děti vědí, alespoň na jaké čís-
lo v případě požáru volat. Poté si každý z nich mohl pro-
lézt vozidla, což je pro děti hezký zážitek. Po postupném
prostřídání byly i na nástavbě Tatry. Nakonec jsme vět-
šinu z nich ještě provezli Avií. Tohoto „dne otevřených
dveří pro školku“ jsme se zúčastnili v sestavě P. Zima,
T. Handl, P. Juříček a L. Doležal, všem moc děkuji.

Devatenáctého května se určitě mnoho z vás šlo podí-
vat na staročeské máje, které letos byly ve stylu „retro“.
I nás jste tam mohli potkat, ne ale jako hasiče, ale jako
policisty, kteří rozdávali pokuty, jak jen mohli. Škoda
pro nás byla ta, že jsme bohužel neměli šatlavu, jinak
by to bylo dokonalé. Od nás jste tam mohli vidět T. Han-
dla, P. Zimu, M. Kuchaře, J. Lukáše a J. Laněho.

Pravidelný čtenář našeho příspěvku si určitě pamatu-
je, že jsme letos už koupaliště čistili. Vzhledem k tomu,
že se v něm líhlo mnoho živočichů, čistili jsme 3. června
znovu. I když povrch byl ještě mokrý, protože se vypus-
tilo jen den předem, strávili jsme tam opět celé odpoled-
ne. Alespoň te� nás tam bylo více, než u prvního čiště-
ní. Chtěl bych tedy poděkovat všem zúčastněným, a to
P. Zimovi, M. Kuchařovi, T. Handlovi, L. Doležalovi,
J. Lukášovi, J. Laněmu a J. Krátké.

Týden nato jste mohli v sobotu 9. června v dopoled-
ních hodinách vidět na hřišti hasičskou soutěž v rámci
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

LOUČEŇ
Dne 10. května 2012 jela IV.,

V. a VI. třída na zámek Lou-
čeň. Když jsme tam dorazili,
byli jsme ohromeni. Nejdříve
jsme šli na prohlídku zámku,
který dříve patřil rodu Thurn
Taxisů. Zámek byl nádherný –
spousta velkých obrazů, růz-
né historické hudební nástro-
je, například klavír, na který
hrál syn T. G. Masaryka. Za-
hrála na něj i naše spolužačka

Pak jsme všichni chtěli do palisádového labyrintu. Velmi
nebezpečná byla cesta z lanového labyrintu. Když jsme
vyrazili k autobusu, ještě jsme uviděli malý rybníček a
v něm mnoho kapříků. Byl to moc hezký den. Myslím,
že jsme si to všichni užili.

Tomáš Pokorný, 4. třída

DEN ZDRAVÍ
17. května 2012 proběhl v Masarykově základní škole

další Den zdraví. Hned ráno jsme ho odstartovali taneční
hodinou ve stylu Street Dance s Jaroslavem Havelkou,
který nás pořádně rozhýbal. Přiučili jsme se novým kro-
kům i prvkům, zkusili jsme si dvě sestavy. Poté jsme pořá-
dali sportovní turnaje. Zatímco žáci 2. a 3. třídy se věno-
vali výuce plavání, ostatní děti z prvního stupně se vyřádi-
ly ve vybíjené. Pro dívky z druhého stupně byla připrave-
na hra ringo a chlapci změřili své síly ve fotbalu. Během
dalších hodin si zájemci mohli spočítat svůj BMI (Body

Mass Index). Společně jsme si upevňovali vědomosti
o správném postupu při první pomoci, sestavovali zdravý
jídelníček tak, aby splňoval 7 základních kamenů zdravé
výživy, a diskutovali o zdravém životním stylu. Mohu říci,
že se Den zdraví velice povedl. Zdeněk Bíza

Pěkně jsme si zatancovali

(pokračování na str. 5)

Kateřina Matušková. V jednu chvíli jsme se všichni začali
bát, protože paní průvodkyně nás chtěla postrašit, že v jed-
né chodbě kráčí zlý pes, který hořel. Touto chodbou jsme
šli, ale skoro nikdo se nebál. Po prohlídce zámku jsme se
vydali do labyrintů. Mohli jsme se také občerstvit v zámec-
ké restauraci. Někdo si dal svíčkovou, někdo vtipnou kaši.
Kdo neměl peníze, tak si dal svoji svačinu. Po občerstvení
jsme prozkoumávali keříkový labyrint, pak jsme hledali
cestu z labyrintu svítícího. Líbil se nám i tisový labyrint.

Kdy? 17. května, když
probíhal Den zdraví. Žáci se
mohli zúčastnit taneční ho-
diny s Jardou Havelkou,
kterého už znali z minulé
návštěvy. Zájemci si vyzkou-
šeli různé RNB, prvky brea-
kdance, streetdance atd. Jarda má s tančením zkušenosti,
je zakladatelem celorepublikové skupiny Dancing CRAC-
KERS. Tato skupina čítá asi 800 členů z přibližně 16 měst.
Dokázal děti pro tanec nadchnout, a tak tančily s chutí
a užívaly si každý krok i muziku. Vládla pohoda. Ze závě-
rečné vydařené taneční sestavy měli všichni radost.

Luděk Šimonek

Láska ano, děti ještě ne
Tenhle název patřil přednášce spojené s besedou, která

proběhla 22. května 2012 v Masarykově základní škole
Obecnice. Téma je určitě každému čtenáři zřejmé už z ná-
zvu. Žáci osmé a deváté třídy si měli zdokonalit vědomosti
z oblasti, která k životu člověka neodmyslitelně patří.
MUDr. Petr Kovář měl připravenou povedenou a poutavou
prezentaci o plánovaném rodičovství a problémech spoje-
ných s předčasným rodičovstvím. Přednáška byla poučná
a místy i humorná. Řekl bych, že si všichni účastníci od-
nesli spoustu zajímavých informací a že si svůj pozdější
život budou zodpovědně plánovat. Bohumil Danda

Beseda se spisovatelem
22. května 2012 do obecnické školy přijel besedovat s dět-

mi spisovatel Martin Vopěnka. Cílem jeho návštěvy bylo
představit knihu pro děti Spící město. Žáci s nadšením na-
slouchali každému slovu, protože pan Vopěnka četl napjaté
situace ze své knihy, ve kterých hlavní hrdinové řešili ná-
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ročné situace, ale vyprávěl i o svých cestách po světě.
Je totiž nejen spisovatel, ale i cestovatel. Nejvíce žáci na-
stražili svá ouška, když autor vyprávěl zážitky z putování
do polární krajiny. Samozřejmě nechyběly ani otázky. Děti
zajímal příběh z knihy, postavy, pokračování příběhu, život
i cesty. Díky zajímavému vyprávění si knihu koupilo hodně
zájemců. Dokonce i ti, kteří už knihu měli přečtenou
ze školní knihovny. Autor do knih vepsal věnování a spoko-
jení majitelé si svůj poklad odnášeli domů. Návštěva spiso-
vatele Martina Vopěnky byla pro nás zajímavým setkáním
s člověkem, který umí zaujmout čtenáře napínavým příbě-
hem i krásným vyprávěním. K. Kryllová, S. Drábková

Celoplošná generální zkouška prověření
znalostí žáků pátých a devátých tříd

Koncem května bylo zahájeno testování žáků pátých
a devátých tříd po celé České republice. Zjiš�ovaly se doved-
nosti a znalosti ze tří předmětů – matematiky, českého ja-
zyka a anglického jazyka. Myslím si, že psaní testů prová-
zela lehká nervozita. Některé otázky se zdály lehké, někte-
ré obtížnější. Některá zadání byla méně srozumitelná, ale
přece jsme vše zvládli. Ono se ani nic jiného dělat nedalo.
Protože testování probíhalo prostřednictvím PC, měli jsme
hned k dispozici své výsledky (zatím ještě bez úplného po-
rovnání, to uvidíme, až dopíšou všichni žáci). Někteří byli
se svými výkony spokojeni, někteří byli zklamaní. Ale co,
každý den není š�astný. Možná si ti, kteří byli zklamaní,
uvědomili, kde mají rezervy a budou se snažit vše vylepšit.

Lumír Mazánek

Příběhy lišky Bystroušky
31. května 2012 se v Masarykově základní škole Obecni-

ce konalo divadelní představení Příběhy lišky Bystroušky.
Pan René Josef z divadla v Hradci Králové ve svém před-
stavení jednoho herce připravil divadelní adaptaci literár-
ní předlohy známé knihy Rudolfa Těsnohlídka. Nazval své
divadlo Divadlem z půdy. Bylo pro nás překvapením, jak
jeden herec střídá role a využívá různé výrazové prostřed-
ky. Měli jsme možnost slyšet nářečí, vidět zvláštní rekvizi-
ty. Představení bylo uděláno vtipnou formou. Příběh o liš-
ce Bystroušce, jejích příhodách a překážkách, které muse-
la překonat, byl hodně podobný některým okamžikům
ze života lidí. Všechno dobře dopadlo – jako v pohádce –
a my jsme se dobře pobavili. Kristýna Srpová

BUDULÍNEK V TĚLOCVIČNĚ
V pátek 1. června 2012 se všichni žáci naší školy zúčast-

nili představení s názvem Budulínek. Tato dětská opera se
konala v tělocvičně – jinam bychom se všichni nevešli.
Představení si pro nás připravily děti z páté třídy, na kla-
vír je doprovázela paní učitelka Mottlová. Překvapilo mě
(i ostatní), jak všichni žáci této třídy uměli krásně zpívat.
Dětská opera mě velice zaujala. Bedlivě jsem sledovala celé
představení od začátku až do konce. Zazněly „chytlavé“
písničky, jejichž melodie byly příjemné. Když představení
skončilo, potlesk pro účinkující trval téměř pět minut.
Melodie se nám divákům tak líbily, že jsme se všichni spo-
lečně naučili jednu písničku z představení a jako jeden vel-
ký sbor jsme si ke svému svátku zazpívali. Budulínek byl
hezkým dárkem od žáků páté třídy ke Dni dětí.

Karolína Hrubá

Zotavovací pobyt žáků Masarykovy ZŠ
Většina žáků druhého stupně Masarykovy ZŠ Obecnice

se 4. června 2012 vypravila na zotavovací pobyt se spor-
tovním zaměřením do lokality, kterou někteří z nich
už znali. Fahnrichův mlýn u Stráže nad Nežárkou byl
už osvědčeným místem, kde mohlo 42 dětí prožít příjemný
týden. Kdo chtěl (a byl správně vybavený), mohl se věno-
vat cykloturistice, ostatní chodili pěšky. Ti, kteří jezdili
na kole, samozřejmě navštívili víc míst, dostali se do vět-
ších vzdáleností a najezdili kolem 200 kilometrů, ale i pěší
turisté se činili (i když počet nachozených kilometrů byl
podstatně nižší). Obdivovali jsme přírodu, faunu (např. je-
leny, muflony, pávy) i rostliny. Učili jsme se orientovat
v přírodě, na mapě, v terénu. Navštívili jsme také některé

Beseda se spisovatelem
(dokončení ze str. 4)

rečné diskotéce nikomu nevadily. Týden rychle uběhl a če-
kala nás cesta domů. Odjížděli jsme s pocitem, že jsme si
pobyt opravdu užili.  Jindřich Lukáš

CESTA KOLEM SVĚTA
V pátek 8. 6. 2012 proběhl v Masarykově základní škole

Obecnice projektový den „Cesta kolem světa“. Žáci z 1. až
5. třídy si připravili krátké prezentace zajímavostí z oblas-
ti pohádek, sportu, gastronomie a ze světa zvířat. Mimo
jiné se děti například dozvěděly, že na suschi si pochutná-
me v Japonsku, že nejmenší savec v Africe je bělozubka, že
příští olympijské hry budou pořádány v Londýně. Žáci
1. třídy při svém prvním čtení prozkoumávali pohádky
a zjistili, že některé pohádky mohou mít pozměněný obsah.
Při své cestě po světě jsme samozřejmě nezapomněli ani na
Českou republiku. Žáci 4. třídy hrdě ukazovali tradiční
české výrobky a pyšnili se našimi sportovci. Na závěr moh-
ly děti ochutnat dobrůtky z české kuchyně, které připravi-
li rodiče našich čtvr�áků. Projektový den byl dětmi i učite-
li velmi dobře hodnocen.  Mgr. Eva Bízová

památky, např. zámek
Jemčina, Jindřichův
Hradec, regionální
muzeum, ve kterém
byly slavné Krýzovy
jesličky. Někteří si ne-
nechali ujít ani pohled
ze dvou věží (Černé a
Městské) do okolí Jin-
dřichova Hradce. Poča-
sí si s námi během týd-
ne také pěkně pohrálo
– déš�, chladno, pak
zase vedro. Turista se
ale nesmí ničím nechat
zaskočit. Po návratu
z túry jsme ještě měli
energii na pře-
h a z o v a n o u
nebo fotbal. Čas
na odpočinek
jsme měli také.
Po týdnu šlapá-
ní do pedálů
a chození v růz-
ném terénu byli
všichni dost
utahaní. Obje-
vily se i puchý-
ře, ale na závě-
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• Jako každoročně navštívily 14.5.2012 děti z MŠ místní
Obecnický hasičský sbor. Velitel hasičů, pan Juříček, dě-
tem přiblížil, co hasiči dělají a co všechno musí umět,
dále jim hasiči ukázali hasičskou  techniku, děti si zku-
sily volat vysílačkou a na závěr se děti svezly v hasič-
ském voze. Tímto chceme poděkovat místnímu hasičské-
mu sboru za pěkné přijetí a vřelý přístup k dětem.

• 30. 5. 2012 se byly děti podívat u paní Vyšínové na daň-
ky, na tůňky a jezírka s rybami, na japonskou zahradu
a okrasné keře. Děkujeme paní Vyšínové za umožnění
prohlídky našim dětem.
Poděkování patří panu Lukášovi, který nám při výletu
na Daňky (MŠ) perfektně vysekal (doupravil) cestu.

• Za pomoci pana Rittera, Lindnera a pana Laipolda děti
vytvořily na zahradě školky  bylinkový záhon. Naši malí

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

zahradníci pracovali s obrovským nadšením, vypleli zá-
hon, zasázeli bylinky, které dostali od pana Lindnera,
přidali kolem mulčovací kůru a vše poctivě zalili. Zatím
jim všechno krásně roste.

• 7. 6. 2012 se v MŠ uskutečnila rodičovská schůzka.

• Mateřskou školu 11. 6. 2012 opět navštívil dramatický
kroužek při MZŠ Obecnice a zahrál dětem pohádku
„Kocour v botách.“ Dětem se pohádka velice líbila.

• 12. 6. 2012 byly děti z MŠ na školním výletě a navštívily
tvrz Hummer. Počasí se vydařilo, byl pro nás připravený
zajímavý program. Všichni si odváželi spoustu zážitků
ze středověku. ☺ R.M.

Návštěva dětí
z Mateřské školky
v hasičské zbrojnici
v Obecnici
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Výsledky staré gardy TJ Slavoj Obecnice
– rok 2012
Za SG v roce 2012 nastoupili a asi nastoupí: Zdeněk Bráz-
da, Josef Dolejš, Aleš Hladký, Miloš Hrubý, Marian Jurík,
Jan Karas, Štěpán Kadlec, Martin Kasl, Jan Kocanda, Zde-
něk Kocanda, Zdeněk Kocanda ml., Zdeněk Kozák, Pavel
Kratochvíl, David Musil, Ondra Sladký, Zdeněk Smrček,
Jiří Stočes, Jaroslav Střeska, Martin Šrámek, Zdeněk
Uzel, Milan Vacek, Pavel Valta, Martin Voborník, Jaroslav
Vörös, Jaroslav Zapletal, Martin Zemek.

12. 5. 2012   Obecnice – Obořiště 1 : 5 (0 : 1)
První zápas sezóny se nám proti papírově nejslabšímu sou-
peři vůbec nepovedl a po vzoru slavnějších a lépe placených
fotbalistů ho nazvu zápas „blbec“ a raději nebudu moc ro-
zepisovat. Do čeho soupeř kopl, to nám tam spadlo. Nutno
ale přiznat, že se jednalo o výstavní a přesně umístěné
střely. To uvádím proto, aby hodně děsný výsledek s Obo-
řištěm nepadl na vrub našeho gólmana. Sestava: Kocanda
Zdeněk ml. – Hladký, Hrubý, Karas, Kasl, Kocanda Jan,
Kocanda Zdeněk, Kratochvíl, Uzel, Vacek, Valta, Vobor-
ník. Branka: Kocanda Zdeněk

3. 6. 2012   Obecnice – Tochovice 4 : 4 (1 : 2)
V druhém domácím utkání jsme přivítali silného soupeře
z Tochovic a po kontrole statistik pro ilustraci předchozí-
ho tvrzení doplním, že naposledy jsme Tochovice porazili
v roce 2008!! Oproti předchozím duelům se v dresu hostů
představil David Havrlík, který hraje pravidelně 1B třídu
v Tochovicích a předtím kopal krajský přebor za Spartak
Příbram. Naše sestava byla rovněž posílena o kanonýra
Martina Šrámka a do branky jsme povolali Davida Musila
z našeho áčka a tak na hřišti byla k vidění celkem pěkná
kombinační kopaná okořeněná i góly. Škoda, že středová
řada lépe nepomohla obraně a často nechávala velký pro-
stor ve středu hřiště, který přesně potřeboval nejlepší hráč

SLAVOJ OBECNICE - Kopaná

hostů David Havrlík ke
svým výletům z pozice
stopera. Pochvalu si za-
slouží oba naši střelci
a zejména gólman, kte-
rý dostal příležitost ně-
kolikrát vyniknout
a navíc chytil i jednu
penaltu. Roli arbitra
utkání vzal na sebe Ka-
mil Matuška a pouze po-
znamenám, že proti
nám písknul penalty
dvě (z toho jedna byla
naprosto jasná, ale
u druhé se nechalo při-
mhouřit oko). Toto je
fakt, který by mohl být zohledněn v rámci závěrečného
účtování při dokopné. Po krásném výsledku jsme ještě na-
víc splnili společenskou událost a to předání daru generál-
nímu sponzorovi SG Milanovi Vackovi k 50. naroze-
ninám. BLAHOPŘEJEME!! ! (pokračování na str. 8)

TJ SLAVOJ OBECNICE • KOPANÁ
vás zve na 12. ročník turnaje

v malé kopané ,,REZERVACE CUP“

v sobotu dne 7. července 2012 od 8.00 hod.
na hřišti v Obecnici

PŘIHLÁŠKY s i  můžete  vyzvednout
v Obecnici „RESTAURACE KOUPALIŠTĚ“
Startovné činí 1 000 Kč za mužstvo,

nejvíce 11 hráčů na soupisce, hraje se 5+1,
počet mužstev je limitován na 20.
Závazná přihláška a záloha 600 Kč

se musí odevzdat do 1. 7. 2012, doplatek ve výši 400 Kč
a soupiska hráčů se odevzdá v den turnaje

při prezentaci v 8.00 hod. Záloha se vrací pouze
při zrušení turnaje pořadateli. Občerstvení zajištěno.

Informace na tel. 603 878 693
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Za normálních okolností máme na hlavě asi
100 000 vlásků. Muži jim nevěnují až tolik po-

 

 
Lékař a vy  /  Hlava jako koleno

zornosti jako ženy, stačí trochu upravit hřebenem. Pro-
blém nastává, když už je jen málo co k upravení. To pak
mužské sebevědomí dostává zabrat. Vlasy stále průběžně
rostou a vypadávají, denně povyrostou asi o půl milimet-
ru a za rok asi o 17 cm. Celý porost hlavy se obmění jed-
nou za 4 - 6 let. Vzhled a kvalita kštice závisí především
na tom, co jsme podědili, v jakém stavu se nachází náš
organismus a jak vypadá náš jídelníček. Zevní faktory
zahrnují prostředky péče o vlasy a zevní prostředí, ve
kterém se převážně pohybujeme. Vlas je zrohovatělá bíl-
kovina, která vyrůstá z vlasového váčku.Vlákno vlasu
tvoří tři vrstvy: zevní obal – kutikula chrání vlas před
poškozením, vlasová kůra – kortex určuje elastičnost
a pevnost vlasu a současně v ní jsou uložena pigmentová
zrna, určující barvu vlasu. Vlasová dřeň – medula je pří-
tomná jen v silných pigmentovaných vlasech. Počet vla-
sových váčků ( foliklů ) je založen ještě před narozením,
maximálně aktivní jsou v pubertě a těsně po ní a pak vla-
sy pomalu, ale přece jen, ubývají. Vlas má svůj vlastní
cyklus růstu. Stále dokola se střída fáze růstová, pře-
chodná a klidová. Na konci celého tohoto procesu vlas
vypadne. Zhruba 90% vlasového porostu se nachází
v růstové fázi, pokud převáží zánik vlasů, dochází k úbyt-
ku, odborně k alopecii. Barva vlasů je dána pigmentem
melaninem, který vzniká v tzv. melanocytech a přesouvá
se do dřeně a kůry vlasu. Podle množství, typu rozmístě-
ní ve vlasovém stvolu vzniká barva vlasů. Celosvětově je
nejčastější černá, nejméně častá je zrzavá. Pokud pigmen-
tu ubývá, vlasy šediví, což je přirozený jev stárnutí. Ně-
kdy dojde v důsledku genetické dispozice k šedivění před-
časně. Vypadávání vlasů má několik příčin. Pokud je
úbytek vlasů znatelný, je na místě navštívit lékaře.
Bude ho zajímat, zda je vypadávání postupné a dlouho-
dobé nebo zda vzniklo náhle, prověří sled událostí cca za
poslední 3 měsíce zpět, zjistí, zda se nejedná o onemoc-
nění štítné žlázy, kůže, autoimunitní problém nebo psy-

SLAVOJ OBECNICE - KOPANÁ
(dokončení ze str. 7)

10. 6. 2012   Bělčice – Obecnice 6 : 4 (3 : 1)
Ke třetímu utkání jsme zajížděli do Bělčic a utkání se hrá-
lo v nedělním upršeném dopoledni. Balon byl proto dost
rychlý a hřiště hodně klouzalo. Do poločasu jsme odcháze-
li za nepříznivého stavu, který nevypovídal o stavu naší
hry. Přesto, že hrálo 11 gardistů i s juniorem Štěpánem
Kadlecem, dokázali jsme si balon celkem slušně dávat a na
rozdíl od našeho soupeře jsme neproměnili jasné gólové
šance. Do druhého poločasu jsme nastoupili již utahaní
a náš soupeř těžil ze silné střídačky a naši zálohu přehrá-
val. Přes všechny nepříznivé okolnosti vzal na sebe další
průběh zápasu Martin Šrámek a zasadil se o velké zdrama-
tizování zápasu. S jeho technikou měl soupeř hodně sta-
rostí a z jeho nabídky si připsal gólový zápis svým důra-
zem Štěpán Kadlec, když jeho přihrávku předtím odmítl
Milan Vacek. Za připomínku stojí nádherná asistence Jar-
dy Zapletala, který z pozice brankáře vyslal Martina Šrám-
ka do gólového zakončení kolmicí přes celé hřiště. Za vý-
sledek a především bojovnost patří poděkování všem našim
přítomným 11 borcům. Sestava: Zapletal – Brázda, Kadlec,
Kasl, Kozák, Kratochvíl, Smrček, Střeska, Šrámek, Va-
cek, Vörös, Branky: Šrámek 3x, Kadlec

Sestava: Musil – Brázda, Dolejš, Hladký, Kocanda Jan,
Kocanda Zdeněk, Kozák, Kratochvíl, Střeska, Šrámek,
Uzel, Vacek, Valta, Vörös, Branky: Kocanda Zdeněk 2x,
Šrámek 2x
Komentáře Pavla Kratochvíla uprav. pro OZ red.

Další  zápasy staré gardy
Sobota 23. 6. Turnaj mk Drahlín, sobota 30. 6. Slavoj –
Herci, sobota 14. 7. Slavoj – hokejisté

chiatrické onemocnění. Vyšetří stupeň prořídnutí vlasů,
zda je proces ohraničený nebo difuzní, vyšetří krevní
testy a výsledek všeho by měla být informace, zda je stav
trvalý, protože došlo k poškození vlasových kořínků,
nebo zda je šance, že se kštice obnoví. Nicméně vyšetřo-
vání vlasových cibulek je složité. Tzv. androgenní alope-
cie není onemocnění, ale geneticky podmíněný jev, který
se projeví v různém věku. U někoho začnou padat vlasy
již po pubertě u jiného ve středním věku. Typickým zna-
kem je ústup vlasů z čela a temene hlavy, mužům často
zůstane podkovovitý pruh vlasů kolem hlavy. Souvisí
s mužskými pohlavními hormony a malé riziko této ztrá-
ty vlasů má negroidní a orientální rasa, největší pravdě-
podobnost je u bělošského typu. Difuzní alopecie je výpad
vlasů bez ohraničených ložisek. Může jít o následek in-
fekčních onemocnění s vysokými teplotami, vliv nadměr-
ného stresu, drastických diet, některých chorob, např.
špatně kompenzovaný diabetes nebo vliv léků. Tento vý-
pad vlasů bývá obvykle přechodný a je ovlivnitelný lokál-
ními prostředky. Lokalizovaná alopecie je výpad vlasů jen
v určitém místě vlivem zánětu, kožních onemocnění, ne-
vhodným účesem, dredy… Z lokalizovaných alopecií je
nejčastější tzv. alopecia areata – okrouhlá ložiska s rych-
lým výpadem, která patří k autoimunitním onemocně-
ním. Může postihnout kterékoliv ochlupené místo a léčba
patří do rukou kožního lékaře. Na kvalitě vlasů se vždy
projeví kvalita výživy, to ví nejlépe ženy, které drží různé
drastické diety. Důležitý je každodenní příjem minerálů
a vitaminů, zejména skupiny B. Máte pocit, že vaše štěstí
a sebevědomí závisí na hustotě a kráse vlasů? Vzpomeňte
na řadu charizmatických herců a známých osobností,
u nichž byste marně hledali vlásek na hlavě. Přesto jsou
úspěšní, žádaní a zdravě sebevědomí. Ve vlasech štěstí
nespočívá, elegantním řešením je např.oholení celé hlavy.
Symbolicky tím odhodíte všechny starosti s vlasy a často
se pak otevře prostor pro nové vnímání sebe sama i svě-
ta kolem vás. Pro všechny s pleší či bez upravila podle
časopisu Moje zdraví Drsvo
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VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA / V. DÍL / Včela – léčitel
V tomto 5 .díle si, vážení čtenáři, popíšeme druhy

a účinky dalších včelích produktů, které včely samy pro-
dukují nebo sbírají v přírodě a následně upravují.

něčných membrán a poškozování krvinek. V místě vpi-
chu se vytvoří otok a začíná zánětlivý proces. Bodnutý
člověk poci�uje intenzivní bolest. Větší počet žihadel
může vyvolat alergickou reakci, která má vliv na dýchá-
ní a nervový systém. Jed tvoří přibližně 65 % vody, 27 %
bílkovin a 8% připadá na ostatní látky. Nemá stálé che-
mické složení. U včel je žihadlo opatřeno zpětnými za-
hnutými háčky, kterými se při bodnutí fixuje do tkáně.
Při odletu si včela vytrhává celé jedové ústrojí a hyne.
Tvorem, který je však na účinky včelího jedu nejcitlivěj-
ší, je samotný hmyz. Na rozdíl od útoku na savce může
včela bez obtíží své žihadlo z chitinového krunýře jiného
hmyzu opět vytáhnout a mnohonásobně použít. Včelí jed
se v lékařství užívá na revmatické onemocnění kloubů
a svalstva, tenisový loket, odstranění otoku při podvrt-
nutí. Doporučené dávkování je až 25 žihadel denně, což
v podstatě nic není, že? Včelí jed má baktericidní účinky,
léčí záněty, snižuje krevní tlak, zvyšuje odolnost
a ochranu proti škodlivému záření. V lidovém léčitelství
je známé jeho využití od artritidy až po záněty spojivek.
Včelí jed se získává tak, že včely se elektrickým prou-
dem vydráždí k bodání do gumové fólie. Je-li tenká, ži-
hadlo v ní neuvízne a jed ulpí na podložním skle, kde se
po uschnutí seškrábnou jeho krystaly.

Včelí biozáření. Včely vyzařují vlastní druh záření,
které vzniká při jejich činnosti v úle. Tohoto záření vyu-
žívají při sterilizaci celého úlu od choroboplodných zá-
rodků. Podstata není dosud spolehlivě objasněna, ale
zřejmě spočívá v posunutí molekul vody v molekulární
mříži i ostatních na toto záření citlivých látek. Tato
skutečnost způsobí změnu vlastností chemických látek,
které působí na člověka (např. je jiná propustnost bu-
něčné stěny látky normální a ozářené). Zřejmě zde záro-
veň působí i účinky včelí bioplasmy na bioplasmu lidské-
ho těla. Dnešní člověk se pohybuje v prostředí syntetic-
kých látek a konzumuje stále více mrtvé potravy a kon-
zervantů. Tento stresový způsob života je v ostrém pro-
tikladu s poklidnou činností včelaře, který si odloží
po příchodu na včelnici svačinu na úl, aby mu ji včely
ozářily, a při práci se včelami vstřebává vše prospěšné,
co atmosféra úlů nabízí. Po skončené práci odchází osvě-
žen a odpočat, ačkoliv má  za sebou třeba těžký pracovní
den.

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

Všechny tyto popsané látky a jejich účinky činí ze včel
všestranně užitečné tvory pro přírodu i člověka.

Va ž m e  s i  j i c h ! Bc. Jiří Roub

V prvé řadě
je to pyl z kvě-
tů různých
rostlin a dřevin.
Pylová zrna
(viz obr.) jsou
v podstatě mik-
rospory  semen-
ných rostlin.
Vznikají v praš-
níku, který je
součástí samčí
květové tyčin-

ky. Jejich velikost se liší od 5 až  do 250 mikromilimet-
rů. Tvar a barva pylových zrn jsou u každé rostliny
jiné. Včely pyl donášejí do úlu jako svou potravu v rous-
kách na zadním páru nohou. Aby rouskovaný pyl neklí-
čil, přidávají k němu včely látku, která klíčení zabrání.
Nutriční hodnota pylu z entomofilních rostlin je velmi
vysoká, např. z vrby, jetele a ovocných stromů. Obsahu-
je velké množství bílkovin, vitamínů, aminokyselin a li-
pidů. Pro lidskou výživu mísíme pyl s medem, který na-
ruší buněčnou strukturu pylu a je poté lidským organis-
mem využitelný. Pyl má kyselou povahu a ve spojení
s medem vytvoří hodnotnou, dobře stravitelnou potravi-
nu sladkokyselé chuti, která je u konzumentů ve veliké
oblibě, při rekonvalescenci je to neocenitelná strava.
Podle druhu pylových zrn v medu se dá také přesně ur-
čit druh medu a místo jeho původu, což je výborná po-
můcka např. pro celní laboratoře při dovozu podezřelé-
ho medu z některých států mimo Evropskou unii, kde si
s jeho ošetřováním, skladováním a léčením včel příliš
starostí nedělají. Včelař odebírá včelám pyl zvláštní
mřížkou, která se nazývá pylochyt.

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

Mateří kašička je krmná š�áva, kterou produkují hl-
tanové žlázy dělnic. Krmí s ní matku po celý její život.
Je to produkt bohatý na cukry, bílkoviny, minerály
a tuky. Obsahuje i peptid, který má podobné hormonální
účinky jako inzulin. Obsahuje také všechny známé vita-
míny. Díky této potravě se zvýší hmotnost matky v lar-
válním stadiu až 2 200 krát. Pro potřeby průmyslu se
mateří kašička lyofilizuje (sublimačně suší) nebo se
uchovává v alkoholu. Využívají se její regenerační účin-
ky v kosmetických výrobcích působících na ple� a od-
straňování vrásek, také jako doplňková výživa a léčiva.

Včelí jed je
produkt jedové
žlázy, kterou mají
včely dělnice v
zadečku a je při-
pojena na žiha-
dlo. Při vpíchnu-
tí žihadla (viz
obr.) do těla způ-
sobuje včelí jed
popraskání bu-



10 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2012

VÝPRAVY ZA KULTUROU
V tomto období probíhá v Praze několik pěkných výstav.

Zatím se mi podařilo shlédnout výstavu Poslední koruno-
vaný český král Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby.
Probíhá až do 9. září a je otevřena od 10 do 18 hodin.
Na jednu vstupenku uvidíte výstavy dvě. Jednu v císařské
konírně Pražského hradu, kde jsou vystaveny obrazy,
sochy a další umělecká díla, která Ferdinand V. získal bě-
hem pobytu v Čechách. Nádherná je umělecky tepaná Zla-
tá růže, kterou dostala jeho žena Marie Anna od papeže
Řehoře XVI. Když projdete krásně upravenou zahradou do-
stanete se do Královského letohrádku (Belvederu), kde
uvidíte grafické listy, medaile, kopie korunovačních kleno-
tů, původní kočár, textil, nábytek – vše co souvisí s panov-
níkem, který byl 7. září 1836 korunován českým králem,
byl jím do roku 1848 a pak až do své smrti r. 1875 žil
na pražském hradě.

Magdalena Kolářová z Obecnice vystavuje
Mníšek pod Brdy
Skalka – Kostelík sv. Maří Magdalény
v barokním areálu Skalka

Magdalena Kolářová

OBRAZY, PLASTIKY

PODĚKOVÁNÍ A BLAHOPŘÁNÍ

Český červený kříž Obecnice,

Obec Obecnice, starosta obce Josef Karas

a ostatní přátelé děkují

při příležitosti životního jubilea

paní Antonii Šeflové

za její celoživotní činnost v Červeném kříži

a přejí jí k osmdesátým narozeninám pevné zdraví,

neutuchající elán a rodinnou pohodu

Vernisáž se konala v pátek 15. června 2012

Výstava bude přístupna
ve dnech 16. 6. – 15. 7. 2012
(o víkendech a svátcích od 10 do 17 h., v úterý až pátek
na požádání u služby v areálu).

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ bude věnováno
na opravu areálu.

 Další výstava, kterou
mohu vřele doporučit, je
ve Valdštejnské jízdárně.
Jmenuje se Jakub Schi-
kaneder 1855 – 1924,
trvá do 21. října  2012
a je otevřena denně od
10 do 18 hodin. O oblibě
tohoto malíře svědčí to,
že i ve všední den byla
výstava plná návštěvní-
ků. Obrazy zachycují
krajinu, moře, postavy,
lidskou bídu i utrpení,
smrt ale i interiéry, nádherné snové podvečerní krajiny,
idylická pražská zákoutí. Je to můj nejmilejší malíř, takže
se mi líbí všechny jeho obrazy. Tentokrát mě nejvíce zaujal
obraz „Interiér s otevřenými dveřmi“.

ET
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DIVADLO SKALKA Jubilea v červnu s l a v i l i  a  s l a v í
Emílie Šefflová  90 let

Dagmar Procházková  60 let
Lenka Horáčková  50 let

Josef Průša  60 let
Miroslav Klíma  75 let
Pavel Jiroušek  60 let

Jaroslav Zelenka  70 let
Antonín Berger  70 let

František Steiner  80 let

Jubilea v červenci b u d o u  s l a v i t
Antonie Šeflová  80 let

Eduard Kříž  80 let

 Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

Vážení a milí příznivci Diva-
delního souboru Skalka a les-
ního divadla v Novém Podle-
sí, v letošním roce jsme z růz-
ných důvodů nestihli pro vás
nastudovat divadelní před-
stavení. Moc se omlouváme
a doufáme, že nám svoji přízeň zachováte i nadále
v příštím roce.
Přejeme příjemné prožití prázdninového času na jiných
akcích podobného rázu.

Děkujeme za shovívavost, vaši ochotníci.

Fotoreportáž ze Staročeských májů v Obecnici 2012
(foto Milan Štamberk internet)
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