*28.3. 1795

† 26.2.1866

František Vogl

F rantišek V ogl žil v létech 1795 až 1866. Jako kněz a farář působil v
Obecnici u Příbrami. Ještě před rokem 1848 založil vzdělávací spolek L ípa v
němž byli sdruženi včelaři a pokrokoví zemědělci.

V roce 1875 si nechal v obecní huti Aglaia zhotovit kovový lis na mezistěny. V
průběhu 19. století docházelo k rozvoji
nejen

úlů,

ale

souběžně

s

nimi

se

zdokonalovaly pomůcky pro včelaře. Objev
lisu

na

mezistěny

je

připisován

německému stolaři Johanessi Mehringovi,
který jej představil také v roce 1857. Jeho
lis byl vyroben ze dřeva. Málo se už ovšem
ví, že voskové mezistěny se objevují ve stejné době také u nás. Kovový lis na
mezistěny Františka Vogla byl vyroben stejně jako Mehringův roce 1857 a nechal
jej odlít pravděpodobně na základě dřevěného modelu, který získal od svého
přítele Václava Černohouze. Ten si jej údajně koupil za 50 tolarů. Dřevěný lis tak

2

musel být staršího data. Podle těchto informací si lze logicky domyslet, že
prvenství výroby lisu na mezistěny by mohlo připadnout nikoliv do Německa, ale
právě do Čech.

F rantišek V ogl byl prvním obecnickým farářem. Do Obecnice přišel
v roce 1842 jako lokalista a místní kaplan. Z lokalie se stala v roce 1856 fara a
František Vogl se stal prvofarářem. Založil místně chudinský ústav, který přešel v
roce 1874 do obecní správy. I proto dostal přezdívku

A poštol lidu. Po celou

dobu působení v Obecnici obýval dům čp. 97. Zprvu proto, že v obci nebyla fara
a když byla v roce 1864 postavena, Vogl se tam nenastěhoval. Zůstal ve svém
domku, kde také 26.2. 1866 zemřel.

14.srpna 1892

se konala velkolepá slavnost k 50. jubileu založení

farní osady, při které byla zasazena deska prvnímu faráři Františku Voglovi na
staré i nové farní budově čp. 57 a čp. 152.
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