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Slunce se usmálo a mně se zdálo, že z úst mu svítí místo
paprskových nití pár ostrých slunečních zubů, co kou-
šou do kůže a člověk se před nimi schovat nikam nemů-
že... a prázdninový čas probudil se v nás. Umordován
vedrem v očekávání buřin a u sklenice moku jsem se
přistihl, jak si broukám text písničky Mikyho Ryvoly:
Já jsem tak línej, tak překrásně línej, a nejhezčí na tom,
že nechci bejt jinej... Nejspíš se na nás sluncem tropic-
kým přenesla, kromě ohromné žízně, i atmosféra jižních
krajin. Jak tak, zpocen po celém těle, lením ve stínu
v houpacím křesle na zahradě, motají se mi hlavou myš-
lenky a slogany kamaráda Jirky. Kde on, takový praco-
vitý člověk, sbírá ty svoje moudra. Například říkal, že
když se na všechno dneska vykašleš, můžeš se na to
vykašlat i zítra a hned máš dva dny volna. Ten výrok se
hodí zrovna v čas horkem umordovaných pracantů.
Mužští lenochové dokáží vymýšlet samá logická odpo-
činková moudra. Další z jeho výroků jsem začal použí-
vat při domácí spolupráci s manželkou. Prý, když chlap
řekne, že něco udělá, tak to udělá. A není potřeba mu to
každých půl roku připomínat. To je úžasné, kam jenom
na to chodí. Několikrát jsem si to doma vyzkoušel. Ne-
vím jestli jsem už o téhle životní příhodě nepsal, ale hodí
se mi jako příklad. Když jsme se před lety nastěhovali
do nedokončeného baráku, slíbil jsem ženě, že všechno
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brzy doma dodělám. První byl na řadě zvonek. Když mi
to manželka po půl roce připomněla, cítil jsem se docela
dotčen. Vždy� o tom přeci vím. Ovšem ženským to pře-
mýšlí. Jen tak mezi řečí podotkla: Neklepal někdo na
dveře? Šel jsem se podívat. Nikde nikdo. Když mě touhle
svojí fintou nachytala asi potřetí, došlo mi a šel jsem na
ten zvonek. Byl za deset minut hotový. Já jsem tak lí-
nej, tak překrásně línej... Miky to holt znal. Přece jen
abych nevypadal jako naprostý lempl (vy moji dobráčci,
nechte si pošklebování, jste na tom stejně, jen se nepři-
znáte), vypravili jsme se užít si aktivně prázdninového
času na Šumavu. Zabalili jsme svoje (vlastní) kola, já
i s blatníky, že? Ano přátelé rypatí, koupil jsem si blat-
níky, abych nevypadal jako pan Svěrák v Obecné škole.
Poprvé jsem vyjel z chalupy, kde jsme bydleli, přední
blatník byl nakřivo a já, vědom si nemístných pozná-
mek kamarádů o estetice mého kola, jsem se jej za jízdy
pokusil narovnat. Nezkoušejte to, přátelé. Jel jsem po-
malu a měl velké štěstí, že jsem si jen trochu odřel loket
a hodně narazil kyčel i část zadku. Slova sprostá létala
kolem mé hlavy jako hejno much. Měl jsem prostě za-
stavit nebo se vykašlat na estetiku. Snad se to stalo jen
tím horkem a nebo proto, že každej chlap je tak línej, tak
překrásně línej...

bs

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dotace pro SDH Obecnice
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Obecnice obdržela účelo-
vou dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana na zmírnění
následků živelních katastrof v rámci „Podpory hejtmana“
ve výši 30.000,- Kč na dovybavení zásahového vozidla.

Co s trávou a dalším odpadem ze zahrádky
Toto je v poslední době častý dotaz. Co se týče odpadu, jako
je tráva, odkvetlé květiny a další rozložitelný rostlinný
odpad, ten je možné doma na zahrádce zkompostovat. Za tím-
to účelem byly zájemcům zapůjčeny domácí kompostéry.
Ten, kdo takový kompostér nemá nebo má rostlinného
materiálu více, může zbytky rostlin a trávu odvézt k čističce.
V žádném případě nelze trávu vyvážet na břehy Obecnického

(pokračování na str. 2)
Koupaliště s občerstvením v Obecnici - především v letních
dnech každý potřebuje to správné osvěžení...
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(pokračování na str. 3)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE

potoka popřípadě na jiné, a� už obecní či soukromé, pozem-
ky. Nejenom, že se tím zanáší koryto potoka a zvyšuje se
tak možnost záplav, ale tráva, která tu hnije, nevytváří
zrovna příjemné prostředí a vzhled naší obce.
Další odpad ze zahrádky, jako jsou větve a různé dřeviny,
je možno též uložit k čističce.
Je ale nutné dbát na to, aby se materiál rozložitelný uklá-
dal na jednu stranu a větve na stranu druhou, aby se obě
tyto složky nemíchaly dohromady. Při odvozu to dělá pro-
blémy a třídění je velmi pracné a nepříjemné. Současně
není možné plést si toto místo pro uložení rostlinného od-

Co s trávou a dalším odpadem ze zahrádky
(dokončení ze str. 1) padu se skládkou odpadu komunálního. Bohužel i toto se

děje.
A ještě jedno důležité upozornění. Na tuto skládku lze ulo-
žit pouze rostlinný materiál, který vznikl na území obce
Obecnice a Oseče, protože náklady na likvidaci odpadu
jsou hrazeny z rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že si sem
navykly jezdit i firmy, které se zabývají údržbou zahrad
(a mají cenu za likvidaci tohoto odpadu započtenu v ceně
za údržbu), a to nejenom ty, které udržují zahrady v obci,
bude na přístupovou cestu dána závora. O době, kdy bude
závora otevřena, bude obecní úřad včas informovat.

J. Karas

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Jeden měsíc plný horkých letních dnů je za námi, a tak

se opět dozvíte pár informací o činnosti vašich hasičů. Jak
to už bývá několik let, i letos jsme byli pozváni na Zámecké
slavnosti do ozdravné léčebny v Bukovanech. A tak jsme
tedy v sobotu 22. června v odpoledních hodinách vyjeli.
Po příjezdu do Bukovan jsme naše auto Sobol zaparkovali
vedle kolegů ze Zalužan, kteří tam byli s jejich Tatrou 148.
Program během dne rychle utíkal a po prohlídce léčebny,
na kterou jsme se šli  skoro všichni podívat, byla vsuvka
hasičů. Kolegové se Zalužan  ukázali funkci hydraulické-
ho vyproš�ovacího zařízení a poté se natáhl jeden proud
„C“ pro děti, a abychom vytvořili vodní mlhu, vodu jsme
stříkali před ventilátor. To samozřejmě bylo něco pro děti.
Ještě štěstí, že den byl opravdu velice teplý, takže voda ne-
vadila. Mohli jste nás tam vidět ve složení P. Zima, M. Ku-
chař, M. Rössner, P. Juříček a J. Lukáš. Už te� se těšíme
na příští rok, pokud budeme pozváni, rádi se opět zúčast-
níme.

 Druhý den po Bukovanech jste během odpoledne mohli
vidět ruch okolo hasičárny. Někteří z nás dělali přípravy
na chystaný den pro školu, jiní zase uklízeli v hasičárně
i v okolí. Nakonec se dostalo i na úklid vozidel, což je po
nějaké době určitě potřeba. Všem zúčastněným patří velký
dík, že celé odpoledne věnovali dobrovolné činnosti.

V pondělí bylo 24. června a s tím i další akce. Možná si
někteří z vás pamatují, že minulý rok jsme si asi v pěti li-
dech udělali letní Vánoce. Letos byly opět, a to zrovna
v pondělí 24. června. Te� už to ale nebylo jen o malé  ko-
morní akci. Po domluvě s hospodským Pájou a p. „šéfo-

vou“ Evou se hospoda ve tři hodiny otevřela. Nejdříve
jsme nazdobili stromeček, připravili dvoje elektronické
klávesy a začali hrát a zpívat. Postupně se hospoda zaplni-
la, že nebylo kam si sednout. Po šesté hodině jsme si spo-
lečně dali „štědrovečerní večeři“- bramborový salát a ří-
zek. Po večeři nás přijel až z Ameriky navštívit Santa
Klaus, kterému mohli všichni říct své přání, a pak dostali
snad všichni nějaký dárek. Protože tam bylo i spousta dětí,
bylo hlasování o pohádku, a tak jsme se všichni koukali
na „ S čerty nejsou žerty.“ Po pohádce šly děti spát, a my
jsme pak  opět s pomocí elektronických kláves začali zpí-
vat všemožné písničky. Jsem rád, že všem se tento večer
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líbil a doufám, že i příští rok se nám podaří oslavit letní
Vánoce v tak hezkém duchu jako letos.

Protože většina z nás si jak na Vánoce tak i na příští den
zařídila volno, snažili jsme se ten den trochu využít. A pro-
to jsme na úterý naplánovali „Hasičský den“ pro první stu-
peň základní školy. Den  začal od 10:00 v tělocvičně školy
prezentací činnosti hasičů. Hlavní slovo měl P. Zima, na
některé záběry či videa si vzal slovo velitel JSDH P. Juří-
ček. Po prezentaci, která trvala skoro hodinu, se děti moh-
ly ptát. Sami jsme se divili, kolik dětí se zajímalo o různé
detaily. Celkem jsme byli v tělocvičně až do dvanácti.
Vzhledem k počasí, které nám dopřálo déš�, jsme byli nuce-
ni druhou část programu zrušit. Druhá část totiž spočíva-
la v soutěži v hasičské tématice mezi třídami. Měla se ode-
hrávat na hřišti, ale nechtěli jsme děti tahat na déš�. Chtěl
bych poděkovat všem zúčastněným na tomto dnu, a to P. Zi-
movi, P. Juříčkovi, M. Kuchařovi a J. Lukášovi.

V úterý 2. července si určitě mnozí z vás všimli, že jsme
se v obci potulovali s naším Sobolem. P. starosta nás požá-
dal, abychom vyčerali studnu u rodinného domu a nedáv-
ná povodeň do ní nanesla bahno. Paní domu totiž volala
starostovi, zda by to bylo možné. Po příjezdu jsme tedy
vzali naše kalové čerpadlo a po provaze jsme ho spustili.
Studnu jsme vyčerpali a domácí si vybral bahno. Celkem
jsme čerpali třikrát, protože studna, i když je hluboká asi
pět metrů, má velice silný průtok. Zde jste nás mohli vidět
ve složení P. Juříček, M. Rössner a P. Zima.

protékat. Čistili jsme jak kanály povrchové vody, tak i ka-
nály kanalizace, ale nebylo to tak těžké jako v některých
případech, kdy na kanalizaci strávíme celé odpoledne. Aby
toho nebylo málo, večer jste mohli vidět odjet našeho Sobo-
la směrem na Příbram. Byli jsme požádáni kolegy z Příbra-
mi, zda bychom jim nepomohli udělat asistenci v letním
kině, kde byl koncert Olympicu. Naštěstí diváci byli klid-
ní, a tak se nemuselo zasahovat.

V neděli 7. července jste mohli naší Tatru vidět jet do
Oseče. Opět po výzvě p. starosty jsme jeli pročistit kanály,
tentokrát do Oseče. Zde jsme pročistili propustě a kanály,
které byly plné bu� kamínků po zimně, či listů a jiných
nečistot ještě z podzimu.

V den, kdy píši tento článek, tj. 13. července určitě mnozí
z vás zaznamenali větší ruch kolem hasičárny. To jsme za-
čali s malováním v hasičárně. Jelikož se musí sem a tam
stěhovat nábytek, musíme postupně. Je tedy pravděpodob-
né, že nás tam te� uvidíte často.

Občas můžete ještě vidět, jak jede naše Tatra směrem
na Drahlín. Jako každoročně, i letos dovážíme vodu do tá-
bora, aby se měli táborníci kde mýt.
Pro další informace můžete navštívit naše stránky
www.obe.webnode.cz.
S přáním mnoho slunečních dní a hezky prožitých
prázdnin. Petr Zima

velitel SDH Obecnice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(dokončení ze str. 2)

Ten, kdo se trochu zajímá o hasičské soutěže, určitě ví,
že každý rok na Cyrila a Metoděje se koná zápolení o Vran-
čický tuplák. Letos tato soutěž byla jiná v tom, že se soutě-
žilo s historickou technikou. Nejde tedy o to, jak rychle ji
uděláte, ale jaké divadlo uděláte, jak umíte techniku obslu-
hovat a nakonec jak dobově na tom jste. My jsme tedy vza-
li naší koňskou stříkačku z roku 1888 a oblékli se dobově.
Škoda byla, že nás jelo jen šest, a tak se nám nepodařilo
udělat lepší divadlo. I s touto bídou jsme dokázali „utrh-
nout“ páté místo z celkových šestnácti družstev. Opět po
pěti letech jsme si mohli prohlédnout spousty historické
techniky, jak ruční, tak i motorové. Možná, že se nám za
pět let podaří přemluvit některé lidi z divadla, aby nám
pomohli v divadélku. Letos jsme se sešli ve složení P. Zima,
T. Handl, M. Rössner, J. Lukáš, J. Danda a přidal se k nám
kamarád M. Mottl. Dále jste tam mohli spatřit i P. Juříčka.

V sobotu 6. července jste si určitě všimli naší Tatry
v obci. Ten den jsme byli čistit kanály, aby mohly dobře

ĎÁBLÍCI OBECNICE
Chceš se stát malým hasičem? Naučit se požární sport,
účastnit se soutěží a zažít mnoho zážitků s hasiči?
Chceš se věnovat něčemu, co muže být v životě i uži-
tečné? Prožít chvíle, které jsou u mnohých dětí snem?
Mnoho zábavy, kolektivní spolupráce a nové kamará-
dy, se kterými se budeš snažit uspět v různých disci-
plínách, s námi můžeš zažít každý týden jedno odpo-
ledne.
SDH Obecnice nabízí možnost přihlásit se do nově
vznikajícího dětského hasičského družstva.

Jsi kluk nebo holka ve věku od 6 do 11 let?
Tak neváhej a přihlas se na:
dablici.obecnice@gmail.com
Se zájemci bude uskutečněna informační schůzka
po předchozí dohodě na dané e-mailové adrese.

Petr Zima
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DIVADLO SKALKA

S KA L KA

D
IV

ADELNÍ SOUBO
R

V letošním roce si divadelní spolek
Skalka připravil pro své příznivce diva-
delní hru Zdeňka Kozáka Zapeklitá
komedie aneb Kdosi brousí nad
Pa�ousy. Podle ohlasů diváků měla hra velký úspěch a di-
váci se dobře bavili. Dokonce i malé děti, i když to byla
spíše pohádka pro dospělé. Po menších úpravách pojedná-
vala skoro o současnosti... Že byl divácký zájem veliký,
je možné usoudit i z návštěvnosti. Z mých propočtů byla
průměrná návštěva kolem 430 diváků na představení.
Pro ilustraci publikuji jen některé momentky z představení.

bs
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REZERVACE CUP 2013
Dne 13. 7. 2013 se uskutečnil tradiční
obecnický turnaj v malé kopané
REZERVACE CUP.
Přihlásilo se 12 týmů, které byly rozděle-
ny do 2 skupin, ze kterých postupovaly
čtyři nejlepší do čtvrtfinále. Turnaje se
zúčastnilo mnoho nováčků, přičemž nej-
více vzbuzoval pozornost tým Hradní stráže. Nicméně mu-
síme také ocenit družstvo Betonářů, které ve svých řadách
mělo jedinou hráčku Nikol Spoustovou. Již od prvních zá-
pasů bylo zřetelné, kdo má letos nejvyšší ambice. Byly to
družstva EFCÉ, MUCHACHE BUCHACHE a HRADNÍ
STRÁŽ, která ve skupině neztratila ani bod. Konečným
vítězem se stalo družstvo EFCÉ, které ve finále porazilo
HRADNÍ STRÁŽ. Třetí místo překvapivě urvalo družstvo
ALKOHOLIKY DRALÍN, které na penalty porazilo MU-
CHACHE BUCHACHE.
Nejlepším střelcem se stal ŠRAIN V. (EFCÉ) s úctyhodnými
16 zásahy.
Nejlepší brankář se vybral až po finále, poněvadž jak
ŠEDIVÝ (EFCÉ), tak MUSIL (HRADNÍ STRÁŽ) obdrželi
do finále pouhé 3 branky. Po finále bylo jasné, že nejlepším
brankářem turnaje se stal ŠEDIVÝ z EFCÉ.
Skupina A

1. Hradní stráž 5 0 0 14:3 15
2. EFCÉ 3 1 1 23:3 10
3. Muchache buchache 3 1 1 10:6 10
4. Digest 1 1 3 8:11 4
5. Spartak Příbram 1 0 4 2:21 3
6. Betonáři 0 1 4 3:16 1

Skupina B
1. Alkoholika Drahlín 3 1 1 8:5 10
2. Pobřeží kocoviny 2 2 1 12:5 8
3. Dark players 2 1 2 4:12 7
4. FC Never best 2 1 2 5:6 7
5. FC Janci 1 2 2 5:6 5
6. Profi group 1 1 3 6:6 4

Čtvrtfinále
Hradní stráž – FC Never best 1:0
EFCÉ – Dark players 4:0
Muchache buchache – Pobřeží Kocoviny 3:3 (4:3)
pokutové kopy
Digest – Alkoholika Drahlín 1:2
Semifinále
Hradní stráž – Muchache buchache 2:0
EFCÉ – Alkoholika Drahlín 2:0
O 3. místo
Muchache buchache – Alkoholika Drahlín 1:1 (5:6)
pokutové kopy

Finále
Hradní stráž – EFCÉ    1:3 David Musil

Slavoj Obecnice Stará garda

pořádá 4. ročník

Turnaje starých gard
v malé kopané

„O pohár starosty Obecnice“

24. srpna od 9 hodin
v Obecnici na hřišti Slavoje
Zveme všechny příznivce kopané

a „zkušených mladíků“

24. srpna 2013 od 9 hodin
se uskuteční na hřišti v Obecnici

TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
pod záštitou starosty obce Josefa Karase

JUNIOR CUP OBECNICE 2013
Srdečně Vás zveme a doufáme, že přijdete

podpořit místní naděje.
Účast na turnaji přislíbila družstva Rožmitálu,

Březnice, Dobříše, Podlesí, Blatné, Zaječova, Drahlína,
Dalekých Dušnik a Bohutína.
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POUŤOVÁ AKCE - neděle 21. 7. 2013
SG SLAVOJ OBECNICE - HOKEJISTÉ 2:2 (1:1)
Branky SG: Valta, vlastní
Branky hokejisté: Hochmann, vlastní
Komentář SG: Letošní derby s hokejisty Slavoje jsme
zahájili rozšířením klubu padesátníků o Jardu Střesku,
kterému dárkový dres jménem gardy předal Milan Vacek.
Do zápasu jsme nastoupili pouze s jedním náhradníkem
a vzhledem k věkovému rozdílu (za hokejky nastoupili
jako dříve narození pouze Olda Srch a Jarda Střeska)
a horkému odpoledni to byla pro nás pěkná makačka. Ve-
dení v zápase nám zajistil Pavel Valta, ale soupeř do pře-
stávky z brejkového útoku stačil srovnat stav. V druhé po-

lovině zápasu jsme si na začátku vytvořili několik pěkných
gólových šancí, ale bohužel je neproměnili a navíc si Milan
Vacek vsítil gól do vlastní branky. Celkově jsme se ke kon-
ci zápasu dostávali pod tlak (záloha se už nestíhala vracet)
a několikrát jsme nechali vyniknout našeho gólmana.
Ke konci zápasu se k nám ale nakonec naklonilo štěstí
a soupeř si rovněž dal vlastní gól. Zápas jsme ukončili spo-
lečnou fotografií do alba a posezením s oslavencem.

Převzato ze stránek  Slavoje Obecnice Hokej:
http://hokej-obecnice.webnode.cz/ red.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Podél řeky Metuje rovnou do Pekla

Dříve, než se do toho Pekla vypravíte, tak nejprve svojí
pozornost zaměřte na výchozí bod tohoto výletu, kterým je
Nové Město nad Metují, protože si tu pozornost zcela urči-
tě zaslouží. Město bylo založeno 10. srpna 1501 hradeckým
hejtmanem Janem Černčickým z Kácova jako hrazené
Nové Město Hradiště nad Methují a po jeho dokončení sem
byly přeneseny všechny výsady z nedalekého Krčína, jako
bylo právo tržní, mýtné i právo vařit pivo. Centrum města
leží na vysokém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou
Metují. Z doby založení města pochází velké obdélníkové
náměstí o rozměrech asi 140x60 metrů. Domy lemující ná-
městí mají ze tří stran nepřerušené přízemní podloubí
a mázhausy, místnosti byly sklenuty převážně hřebínko-
vou klenbou. Kouzelnou atmosféru novoměstského ná-
městí pomáhají vytvářet i renesanční měš�anské domy
s jednotnou úpravou průčelí a atikovými štíty – tzv. vlaš-
tovčími ocásky. Za náměstím probíhají oběžné ulice zv. Zá-
domí. Po obvodu městského jádra jsou k vidění zachovalé
hradby, původně se dvěma branami, zpevněné věžemi a půl-
kruhovými baštami. Městské brány byly zbořeny na přelo-
mu 19. a 20. století – roku 1878 severní Krajská brána
a roku 1904 jižní Horská brána. V severní části se docho-
vala kruhová hradební věž Zázvorka. Náměstí se pyšní
i dalšími památkami – raně barokním mariánským slou-
pem z roku 1696 a sochou Nejsvětější Trojice z roku 1767.
Ve východním rohu náměstí se vyjímá pozdně gotický kos-
tel Nejsvětější Trojice, který byl postaven v 1. polovině
16. století. K němu přiléhá čtyřboká věž s ochozem, která
sloužila jako hláska. V protilehlém rohu náměstí, tedy
v jeho západním rohu, však nelze přehlédnout dominantu
náměstí a celého města – místní zámek. Ten stojí na místě
původní gotické tvrze, která byla začleněna do pevnostní-
ho městského okruhu. Tvrz byla později přestavěna na
opevněný zámek s nárožními věžemi – z okrouhlé věže zv.
Máselnice se otevírá nádherná vyhlídka jak na město, tak
do podhůří Orlických hor, východních Krkonoš i do rovi-
natého Polabí. Na věži jsem se byl podívat dvakrát a ten
pohled do kraje se opravdu neokouká. ☺ V polovině 16. stole-
tí byl zámek rozšířen a renesančně přestavěn, v polovině
17. století pak proběhla jeho přestavba do podoby barokní.
Dnešní podoba zámku pochází z let 1909-1915, kdy byl
na přání velkoprůmyslníka a místního mecenáše Josefa
Bartoně z Dobenína upraven podle plánů Dušana Jurkovi-
če. Tento architekt také navrhl originální zámeckou za-
hradu s dřevěnými stavbami, která je komponovaná v du-
chu italské renesance. Nové Město nad Metují je svým
unikátním palácovým náměstím s řadou jednotných rene-
sančních štítů perlou evropské renesanční architektury,
což bylo stvrzeno už v červenci 1950 usnesením vlády vy-
hlášením historického jádra města státní památkovou re-
zervací, tento statut byl obnoven výnosem ministra kultury
v prosinci 1969 a od 1. 1. 1970 je historické jádro Nového
Města nad Metují městskou památkovou rezervací. Město
si oblíbili nejen turisté, ale i velikáni české kultury. Takto
se o městě vyjádřil spisovatel Alois Jirásek: „A� hledíme na
Nové Město ze strany kterékoliv, odevšad je pohled na ně
milý a velice pěkný.“ Jan Neruda město popsal těmito vzlet-
nými slovy: „Malebným, zcela zvláštním hnízdečkem je to
Nové Město nad Metují. Kolem města otáčí se romantické
š�avnaté údolí zarývající se kolem hor jako temně zelené pa-
prsky s kadeřavými stráněmi“. Není divu, že město si vy-
sloužilo přízvisko „Český betlém“ či „Brána Orlických hor“.

No a pokud jste se již pokochali krásami novoměstských
pamětihodností, tak je na čase vyrazit do toho Pekla.
My jsme se na náměstí napojili na červeně značenou turis-
tickou značku a po ní jsme prošli bývalou Krajskou brá-
nou na náměstí Republiky. Odtud jsme po této značce po-
kračovali až na křižovatku ulic Komenského a Sokolská.
Po Sokolské ulici, která se záhy začne svažovat k řece Me-
tuji, jsme vyšli ven z města. Tato značka nás pak dovedla
až k betonové lávce přes řeku, kterou jsme přešli a proti
proudu Metuje jsme krásným údolím pokračovali až do
Pekla. Nečekejte tady nějaké strašidelné prostředí, spíše
naopak. Jedná se o malebný, romantický kout na soutoku
řeky Metuje a Olešenky. Však také bylo toto území vyhlá-
šeno v roce 1997 přírodní rezervací, která se rozkládá na
výměře 320 ha. Samotná osada Peklo se připomíná již
v roce 1415, v roce 1527 zde již stál mlýn Pekelec. Ten byl
v roce 1901 přestavěn na výletní restauraci, další úpravy
se dočkal v roce 1912, kdy byl Dušanem Jurkovičem pře-
stavěn pro Josefa Bartoně, majitele novoměstského zám-
ku. Podle svého majitele byl objekt nazván Bartoňova útul-
na, ale nikdo této stylové výletní restauraci neřekne jinak
než Peklo. Jak jsem již předeslal, strašidelné prostředí zde
určitě nenajdete, přesto dvě strašidla se v blízkosti restau-
race vyskytují. Prvním je oboustranná dřevěná socha čer-
ta od řezbáře Ivana Šmída, druhým strašidlem je zaduma-
ný vodník, sedící u jezírka pod restaurací. Asi přemýšlí
o tom, proč už se tady neprovozuje mlynářské řemeslo. ☺
Po povinné zastávce a občerstvení ve výletní restauraci
jsme se stejnou cestou vrátili zpět na náměstí do Nového
Města nad Metují. V nohách jsme měli 12 km, procházka je
to nadmíru příjemná, přímo stvořená pro odpolední výlet.
P.S. Opravdu vzácné rarity si cestou okolo Metuje všimla
moje kolegyně s velmi osobitým smyslem pro humor –
objevila zde sedátka pro veverky – to ale vysvětlím až poz-
ději. ☺ Z cest vás všechny zdraví

Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY  / Poruchy spánku
Nespavost je stará jako lidstvo samo a je jed-

nou z potíží, které řeší, zejmnéna senioři, nejčas-
těji. Důvody jsou (stejně jako u střední generace) často
duševní. Starosti se vyklubají na povrch hlavně v noci
a nespavec se snaží najít nějaké řešení v té nejméně vhod-
né chvíli. Ne nadarmo se říká „ráno moudřejší večera“.
Člověk, který je k nespavosti disponován, se začne obávat,
že zase nezaspí, zase bude v práci unaven a postupně se na
myšlenky na probdělou noc soustředí. Nemůže z toho
usnout a už to jede do kola. Ve starším věku k nespavosti
přispívají i některé zdravotní problémy, např. noční moče-
ní, bolesti kloubů, potíže s dýcháním, srdeční arytmie, ná-
valy horka u žen, zvětšená prostata u mužů atd. Krom
toho existují i některé nemoci, jak bylo uvedeno v předmi-
nulém čísle, které ruší spánek, např. syndrom neklidných
nohou nebo Parkinsonova choroba a spánek ruší i námě-
síčníctví. Jednou z příčin nespavosti je tzv. spánková ap-
noe, tedy několik desítek sekund trvající zástava dechu
provázená chrápáním. Bývá příčinou nekvalitního spán-
ku, člověk si ráno připadá unavenější než večer, někdy trpí
bolestmi hlavy a denní spavostí. Docela nebezpečná je po-
rucha, při které je člověk schopen realizovat něco ze svých
snů. Za normálních okolností jsou během spánku svaly
uvolněné, ale při poruše v jedné z jeho fází sebou člověk
během emočně napjatého snu hází, křičí, mluví, rozhazuje
rukama... a může snadno dojít k úrazu. Odpočinek během
dne není u zdravého člověka nic proti ničemu. Ale člověk
trpící nespvostí by si měl hlídat, na jak dlouho, třeba
po nedělním obědě, „zabere“. Spánek by neměl trvat déle
než deset až dvacet minut, jinak hrozí další probdělá noc.

A co když je spánek přeru-
šen a ne a ne usnout? Ne-
spací chvilka není tragédií,
tělo odpočívá i při bdění,
ale pokud opravdu nemů-
žeme usnout, dá se po-

VÝSTAVY od E. T.
V letošním létě je v Praze několik zajímavých výstav, na
které jsem se zajela podívat. Vybírám tři, které mě zaujaly
nejvíce.
V Glarii U Betlémské kaple je do 8. září denně od deseti
do osmnácti hodin otevřena prodejní výstava obrazů Ka-
mila Lhotáka. Stejně tak denně v tomtéž čase je do 22. září
v Muzeu Kampa výstava kreseb tří umělců, kteří krátce
působili ve Vídni. Přestože letošní povodeň opět muzeum
zatopila, v přízemí jsou doposud mokré stěny do výšky jed-
noho metru, opravuje se elektrické vedení apod., v prvním
poschodí jsou vystavena díla Gustava Klimta, Františka
Kupky a Alfonse Muchy. Úžasný obraz G. Klimta „Judita“
na výstavu zapůjčila  galerie v Ostravě.

P R Á Z D N I N OV Ý  K V Í Z
– JAK ZNÁTE SVOJE TĚLO?
1. Ve kterém orgánu se tvoří žluč?

a) játra, b) žlučník, c) slinivka, d) dvanácterník
2. Kolik % těla tvoří voda?

a) 30, b) 50, c) 70, d) 80
3. Kolik červených krvinek je kapce krve?

a) 100 000, b) 1 000 000,  c) 3 000 000, d) 5 000 000
4. Jak velkou plochu pokryje rozložená plocha

plicních sklípků?
a) fotbalový stadion, b) tenisový kurt,
c) pingpongový stůl, d) jeden čtvereční metr

5. Tenké střevo měří u dospělého:
a) dva metry, b) pět metrů, c) sedm metrů,
d) deset metrů

6. Lidský nos rozezná různých pachů:
a) 50, b) 100, c) 1000, d) 10 000

7. Kolik % váhy těla tvoří kostra?
a) 30, b) 20, c)15, d) 10

8. Kolik potu vypotí obvykle dospělý člověk denně?
a) 0,5 litru,  b) l litr, c) 1,5 litru , d) 2 litry

9. Kde probíhá nejdůležitější část trávení?
a) v žaludku,  b) ve dvanácterníku,
c) v tenkém střevě, d) v tlustém střevě

10. Nejmenší kost v lidském těle najdeme:
a) v páteři, b) v zápěstí,  c) v uchu, d) v oku

Odpovědi najdete na poslední straně Zpravdaje :-)) Evas

slechnout chvilku rádio, přečíst něco lehkého a do hodiny
se spánek obvykle dostaví. Krátkodobou nespavost může
vyvolat nějaká stresující událost, stěhování, pobyt v ne-
mocnici, změna zaměstnání atd. Jakmile příčina pomine,
kvalitní spánek se obvykle vrátí. Přechodně si lze pomoci
léky, které navodí hluboký spánek, ale vzhledem k nebez-
pečí návyku je třeba s nimi zacházet velmi opatrně. U chro-
nické poruchy spánku je třeba pátrat po její příčině, a to
patří nejprve do rukou prakického lékaře. Kvalitní spánek
mohou narušit i některé léky, např. k léčení vysokého tla-
ku, astmatu, alergií atd.

A co můžeme pro svůj dobrý spánek udělat sami? Do po-
stele žádné jídlo, plný žaludek brání plynulému usnutí.
Před spaním lze vyzkoušet krátkou procházku na čers-
tvém vzduchu, stačí deset minut.Vstávejte a uléhejte, po-
kud lze, ve stejnou dobu. Neřešte před spaním nic složité-
ho nebo emočně vypjatého. Vyhněte se nočnímu bloumání
po internetu. Nevyužívejte ložnici k odpolednímu odpočin-
ku. Nikotin mozek spíše nabudí a ani alkohol k hluboké-
mu spánku nepomáhá. Teplotu v ložnici si vyla�te v niž-
ších stupních nežli v obývacím pokoji. Odstraňte z ložnice
tikající budík a TELEVIZI!! V ložnici by se měl provozovat
jen spánek nebo sex. Tak dobrou.
Podle časopisu „Moje zdraví“ 4/13 upravila Drso

Třetí výstava otevřená
denně krom pondělí  od
deseti do osmnácti hodin
je v Galerii Rudolfinum
a trvá do 15. září. Jsou vy-
staveny práce z posledních
let indického umělce Raqi-
ba Shawa. Narodil se
v roce 1974 a v současné
době žije a tvoří v Londý-
ně. Obrazy jsou barevné,
třpytivé, místy až mystické a zajímavé. Umělec používá
zvláštní techniku, při níž emailové průmyslové barvy na-
náší dikobrazími ostny do příčkami vymezených políček.
Doplňuje akrylem, olejem, štrasem a třpytkami.

E.T.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Karel Čapek
Narodil se v Malých Svatoňovicích

v rodině lékaře Antonína Čapka.
Matka sbírala slovesný folklor. S ro-
diči se brzo přestěhoval do Úpice, kde
byl v místním kostele 13. ledna 1890
pokřtěn. Studoval na gymnáziu
v Hradci Králové, odkud musel (po
odhalení jím organizovaného protira-

ho velmi ovlivnila vědec-
kotechnická revoluce,
v mnoha dílech vyjadřoval
obavu, že jednou technika
získá moc na člověkem.
Typickým znakem jeho děl
je využívání obrovské
slovní zásoby, používání
neobvyklých slov, několi-
kanásobných větných čle-
nů a rozvitých souvětí.
Čapek uměl velmi dobře
využívat českého jazyka
a jeho zvláštností. Jeho
dílo je velmi obsáhlé, a tak
bývá z praktických důvo-
dů děleno na dvě základní

Tvořivé kurzy s paní Blankou Sýkorovou
Od září 2013 se budou konat ve Spolkovém domě tvořivé
kurzy s paní Blankou Sýkorovou. Zde je nabídka kurzů.
Korálkování, decoupage, pedig, papírový pedig, ovčí
rouno, dekorace, enkaustika, fimo, malování pravou
hemisférou, práce s papírem, automatická kresba.
V případě zájmu o některý z těchto kurzů, nás prosím kon-
taktujte na tel. číslech knihovny 313 105 842, 605 986 955,
nebo Obecním úřadě 318 614 056. Děkuji. Šefflová

kouského spolku) přestoupit na gymnázium v Brně. Roku
1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UK v Praze,
poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži. Pro svou nemoc
nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v první světo-
vé válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukon-
čení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické ro-
dině (v roce 1917 byl domácím učitelem Prokopa Lažan-
ského na zámku Chyše), brzy však přešel k novinařině.
Jako vychovatel údajně působil pouze tři měsíce. Působil
jako redaktor v několika časopisech. Národních listech
(1917 – 1921), Nebojsa (1918 – 1920), Lidových novinách
(od r. 1921). Z Národních listů odešel v roce 1921 na pro-
test proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politic-
kému (protimasarykovskému) směřování listu.V letech
1921 – 1923 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského
divadla. V letech 1925 – 1933 byl prvním předsedou Česko-
slovenského PEN klubu. 26. srpna se oženil s herečkou
a dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou.

Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace zna-
menaly pro Karla Čapka zhroucení jeho dosavadního svě-
ta a osobní tragédií. Po vzpamatování se z prvotního šoku
se snažil o ospravedlnění vládních a prezidentových kroků
v situaci, která dle Čapka nenabízela jiná ospravedlnitelná
řešení. Jako nemístné viděl v tehdejší situaci hledání viní-
ků. Snažil se svou činností zabránit rozdělení národa
a usiloval o jeho jednotu. Po abdikaci prezidenta Beneše se
však stal jediným viditelným symbolem první republiky
a často plnil roli obětního beránka. Součástí této kampaně
se tak stávaly nejen četné urážlivé anonymní dopisy a tele-
fonáty, ale i vytloukání oken Čapkova domu apod. V reakci
na útoky na svou osobu zveřejnil úvahu Jak to bylo otiště-
nou 26. listopadu 1938 v Lidových novinách, kde se poku-
sil vysvětlit své aktivity v roce 1938. Poslední tři roky své-
ho života prožil ve Staré Huti u Dobříše. Dnes je zde jeho
památník. Zemřel na plicní edém několik měsíců před plá-
novaným zatčením gestapem. Byl pohřben na Vyšehrad-
ském hřbitově v Praze.

 Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G.
Masaryka. Čapek byl mimořádně dobrým amatérským fo-
tografem, o čemž vedle známých fotografií v Dášence, svěd-
čí řada dalších dochovaných snímků, včetně portrétu zná-
mých osobností (mj. prezident Masaryk a další pátečníci).
Paradoxně amatér Karel Čapek byl autorem nejprodávaněj-
ší fotografické publikace období první republiky. Dášenka
čili život štěněte z roku 1933 vyšla v několika desítkách
vydání. Celkem byl sedmkrát nominován na Nobelovu
cenu za literaturu, v letech 1932 – 1938. Svoji literární
tvorbu zahájil před první světovou válkou, z počátku tvo-
řil se svým bratrem Josefem, který byl především malířem.
Na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filosofické a estetické
vzdělání, především pragmatismus a expresionismus, dále

části. Část zabývající se vnitřním životem člověka jako je-
dince, jehož prostřednictvím se Čapek pokouší zkoumat
možnosti i hranice lidského poznání a utopická část, kam
řadíme jeho utopické romány a dramata. Jeho novinářská
činnost je velmi zajímavá. Novinařina mu poskytla řadu
tvůrčích podnětů a ovlivnila vnitřní organizaci jeho lite-
rárních děl, jejich jazyk, sloh, ale i výraz a tvar.

Některé z Čapkových děl jsou k zapůjčení v naší knihovně.

Knihovna - výtvarná výstava dětí
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Brdy a Vojenské lesy a statky Hořovice, s. p.
V prvním díle jsem psal o historii Brd jako pohoří a vlast-

ně jsem začal povídání o Vojenských lesích a statcích Ho-
řovice k jejich letošnímu výročí. Vrátím se proto k povídá-
ní o VLS. Začnu u počátků samostatné Československé
republiky, kdy vládní nařízení č. 206 ze září 1924, kterým
se prováděl zákon o úpravě hospodaření ve státních zaří-
zeních apod. se za podniky spravované podle obchodního
hospodaření prohlašují mimo jiné státní lesy a statky
a Voj. dřevařský podnik ve Velkých Levárech. Ten se na-
hrazuje v roce 1928 názvem Vojenské lesní podniky a
od listopadu 1928 začíná pracovat Ředitelství vojenských
lesů, které bylo od roku 1927 prozatímně umístěné v Jin-
cích, v zakoupeném a opraveném zámku v Hořovicích. Již
jsem popisoval v předešlých článcích celkový zábor pozem-
ků a nyní v návaznosti na lesnictví trochu podrobněji:
V roce 1927 byl zakoupen majetek velkostatku Rožmitál
jednalo se o lesy a arcibiskupské revíry Vranovce, Bor,
Nepomuk a části revíru Varta a Nepomuk cca 3300 ha.
Některé pozemky byly předávány i mimo dělostřeleckou
střelnici. K vykoupenému majetku se musely převzít i pří-
slušné služebnosti. Používání cest, umožnění převádění
dobytka, otevřené vedení vody a další. Vojenské správě
dokonce náleželo právo kutací v kutiskách.kú. Záběhlá,
Nepomuk a Buková.

Další velká část lesních pozemků byla převzata od velko-
statku Zbiroh. Jednalo se o lesní revír Padr� (i část Kol-
vín), Dobřív a revír Strašice (části Sv. Dobrotivá, Tři trub-
ky, Těně). S tím samozřejmě i věcná břemena jako byly
např. dávky dřeva pro augustiánský klášter ve Sv. Dobro-
tivé, jímání vody a její vedení pro městský vodovod pro
Rokycany, služebnosti pro vodovody obce Dobřív, užívání
cest apod. Trhová smlouva z ledna 1928 řešila předání
a výkup velkostatku Dobříš se stejným majitelem jako vel-
kost. Zbiroh s Josefem Colloredo – Mansfeldem. Do majet-
ku VLS přešly revíry Obecnice a Skelná Hu�, zde si vlast-
ník vymínil z důvodu zašetření dřeva mýtních porostů tě-
žit lesní hmotu dalších šest let. Na VLS přešly povinnosti
jímání, shromaž�ování a odvádění vod z údolí Pilského
rybníka. Předtím bylo uděleno právo Státním báňským
a hutnickým závodům v Příbrami a později smlouvou
v roce 1932 Březovým Horám. V roce 1934 převzala VLS
v katastrálním území Drahlín a Sádek asi 560 ha z majet-
ku továrníka Kolaříka a také byla „z volné ruky“ přikou-
pena myslivna Drahlín s pozemky. V Obecnici byly zakou-
peny pozemky bývalé pily od Středočeského dřevařského
průmyslu. Část byla prodána na rodinné domky a na části
postavena v roce 1937 budova lesní správy. V roce 1927
byly převzaty lesní části od velkostatku Hořovice a „z vol-
né ruky“ byla zakoupena budova lesní správy v Jincích.
Právně se vše však potvrdilo až v letech 1934 a 1936. Vy-
vstala k tomu pro vojenskou správu i břemena např. pat-
ronát k farnímu kostelu a hřbitovu v Jincích včetně dávek
pro faráře, ředitele kůru a šlapače měchů. Také dodávala
materiál k výrobě dřevité vlny a další služebnosti se týkaly
cest a míst pro ukládání dřeva apod.

Roky 1927-28 se dají považovat za vznik lesních správ.
Vznikají lesní správy Jince, Obecnice, Nepomuk, Padr�,
Dobřív a Strašice. Budeme se věnovat naší obecnické Les-
ní správě Obecnice, která byla vytvořena většinou z majet-
ku převzatého od velkostatku Dobříš, část z revíru Jinec-
ké Baštiny a z bývalého majetku velkostatku Hluboš. Roz-
loha byla cca 4640 ha, z toho cílová plocha Tok 440 ha.

Lesní správa sídlila nejprve v čp. 16 a poté v nové budově
od roku 1937 až do dnešní doby. Organizačně se dělila na
polesí Drahlín (hájenství Drahlín, Planiny, Dlouhý ká-
men), na polesí Obecnice (hájenství Octárna , Klobouček,
Třemešná), na polesí Skelná Hu� (Slanina, Pilka, Prokop,
Brdce). Tato struktura vydržela do německé okupace, kdy
byla zrušena lesní správa Nepomuk a území bylo připoje-
no k LS Obecnice. V roce 1950 se brdská část VLS Hořovi-
ce rozdělila na větší počet malých lesních správ, ale v roce
1952 se organizační rozdělení vrátilo k osvědčené podo-
bě(polesí Drahlín. Octárna Skelná Hu�). V roce 1955 byla
k LS Obecnice přičleněna z Jinců tři oddělení (Dominikál-
ní Paseky).

Podstatná reorganizace nastala v roce 1974, kdy byla
zrušena polesí a byly zřízeny lesní obvody a ty se dělily na
lesní okrsky. Poté se sestávala lesní správa Obecnice z les-
ních obvodů Láz (Láz, Pilka, Třemešná), Octárna (Klo-
bouček, Dlouhý kámen, Drahlín). V dalších letech se reor-
ganizovalo v roce 1983,1992, 1998. Po tomto roce bylo or-
ganizační schéma Vedoucí lesní správy, technik v lesnictví
- nadlesní, který řídil šest lesních.
Pokračování  př íště bs

Použité materiály:
publikace 70 let Vojenských lesů a statků Hořovice 1988
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POVÍDÁNÍ O KŘÍŽI
Jak jsem se k takovému tématu dostal? Přišli kluci

z Německé, že kdysi stával křížek někde na křižovatce
u potoka, a že se dali dohromady a křížek obnovili. Kdy-
si jsem se pídil po osudu takových křížků u cest v Obec-
nici, ale poté jsem téma založil a pozapomněl na něj.
Určitě se na téma křížků zaměříme s pomocí pamětníků
a přátel, které to zajímá.

Te� na úvod trochu historie kterou přejímám z růz-
ných pramenů z internetu.

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů,
který užívá několik náboženství, a to zvláště křes�an-
ství.

Symbol kříže může označovat rozdělení světa na čtyři
elementy či světové strany, případně popisovat spojení
božského (vertikála) a lidského či světského prvku
(horizontála). Kříž (lat. crux) však také označuje po-
pravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féni-
čany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali
Římané (neužívali jej však Egyp�ané a Řekové). V řím-
ské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, politických
buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany. Ježíš Kristus
byl popraven na kříži a snad i díky tomu se stal typic-
kým znamením křes�anství. Kdy byl zhotoven prvý ob-
razec kříže asi není známo, ale mnoho různě tvarova-
ných křížů pochází z kultovních jeskyní Evropy. Napří-
klad raná keltská symbolika zobrazení kříženemá nic
společného s křes�anskou kulturou jejím významem při
zobrazovaní křížů. Jiné časné představy o křížích byly
nalezené v centrální Asijské stepy a některé zase v po-
hoří Altaj.

Jubilea v srpnu slavili a slaví
Dagmar Havelková  60 let
Bohumila Škvárová  60 let

Mária Ježková  60 let
Pavel Kasl  75 let

Jubilea v září budou slavit
Hana Zelenková  65 let

Eva Krylová  60 let
Irena Šilhanová  60 let
Růžena Průšová  70 let

Alois Boháč  65 let
Libor Handl  50 let

Miroslav Sýkora  50 let
Vladimír Kříž  55 let

Jaroslav Pozděna  70 let
Jaroslav Šilhan  60 let

Zdeněk Vojíř  50 let
Václav Pachole  65 let

František Horáček  60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VZPOMÍNKA

Dne 18. srpna 2013 tomu bude 7 let,

co už s námi není náš milovaný tatínek

a dědeček Zdeněk Čáp.

S úctou a láskou stále vzpomíná

Katka s Pepou a Lukášem a rodina Hoškova

Někdy v dalších zpravodajích bych se tomuto zajímavému
tématu chtěl věnovat. Pokud by měl někdo zájem spoluprá-
ce při mapování a shánění informací o křížkách a jejich
historii v Obecnici nebo Oseči, jsem k dispozici. Nabízí se
i téma kamenných, smírčích a jiných  křížů po Brdech.
Na internetu se naleznou docela zajímavé informace.
Rád se o práci s někým podělím. ☺ bs

VZPOMÍNKA

S velkou láskou a stálou bolestí v srdcích

vzpomínáme na našeho milovaného

manžela, tatínka a dědečka Jardu Krumphanzla.

Bohužel už jsou to 3 roky, kdy nás opustil.

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami
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Prázdninový kvíz – jak znáte svoje tělo? (ze str. 8)
Správné odpovědi :
1. a) / 2. c) / 3. d) / 4. b) / 5. c) / 6. d) / 7. c) / 8. a) / 9. c) / 10. c)
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