sT/EKADLCE
Yétženíobčané,

dovolte mi, abych Vás seznámil s činnostíobecního úřadu aptací zastupitelstva, které se sešlo
18. srpnana 19. veřejném zasedánía20.Ťíjnana}}' veřejném zasedání.
Bylo schváleno rozpočtovéopatření č, 212005 a dáIe čerpánírozpočtu k 30. 9. 2005.
Dohodli jsme se s majitelkoulesního pozemku č.I17 o ýměře 145I m2,paní Marií Křenovou,
na jeho odkoupení. Jedná se o les u hřiště. Byl vypracován znalecký posudek a následně by měla
bý sepsána kupní sm]ouva'
Pokračujípravidelné odběry pitné vody z obecního vodovodu. Mikrobiologickým rozborem
bylo zjištěno překročenílimitu u intestinálních enterokoků. Zvýšeným chlorováním vody se v
posledním rozboru ukéza|o, že je vše v pořádku.
Probíhají práce na revítalizaci krajinného útvaru Kostelík' Na části je proveden prořez akátů.
V nejbližšíchdrrech by mělo byt usazeno pět laviček a vysázeny stromky a keře. Zpevn1|a se také
přístupová cesta ke Kostelíku.
Zastupitelé schválili nového kronikáře obce, pana Jana Kozu.
Vyšla publikace Malá muzea, která upozorňuje na třicet tři muzeí - obecních, městských a
soukromých z oblasti Domďlicka, Klatovska, HoraŽďovicka, Sušicka a Prachaticka' Dále publikace
Putování Prácheňskem. obě týo publikace jsou k dispozici na oÚ.
občanémají možnost využítbezdrátové připojení internetu v domácnostech' Hlavní osazení je
umístěno na vodárenské kouli. ohledně ceny se *oho.' zájemci informovat na oÚ.
Je provedena'roční technická prohlídka prolézaček na hřišti a v mateřské škole.
U budovy oU byly instalovány nové informačnískříňky.
V obecních lesích byl proveden nátěr malých stromků, proti okusu.
Na závěr zvu občany na posledrrí veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 15'
prosince 2005.
Wadimír S mit ka, star o s ta

N,q'ŠtJUBILANTI
V měsících říjrru, listopadu a prosinci oslaví ýznamná jubilea několik rrašich spoluoběarrů. Přejeme jim

hodně zdraví a polrody do dalšíclrlet!

Řiien
Jírovec Kare|

Listopad

Kábová Zdeřka
Škudrna Karel

Prosinec

Brejchová JarosIava
Cervený Josef
Průchová HeIena
Korbelová Miluše
BroŽová Marie
Langrová Libuše

l8. října

84 let

l. listopadu 60 let
listopadu 79 let

19.

4. prosince
5. prosince
7. prosince
14. prosince
14. prosince
21 .

prosince

6'7

let

l5let

75let

78 let
62 let
70 let

Brejchová BoŽena

23.října

Vojtová Marie
Krlišová Jitka

28. listopadu 66 let
28. listopadt 62let

Srníšek František
Klečková Eva
Pavlovec Josef
Větrovcová Božena
Červená odlie
ŠtěchJaroslav

25.
25.

26.
27.
28.
29.

prosince
prosince
prosince
prosince
prosince
prosince

77 |et

79 let
60 let
78 let
84 let
77 let
64 Let
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JSME Ho PRoŽlt'l

Dne 28. zálři 2005 byl den volna. V kalendáři zapsán červenou barvou jako Den ěeské státnosti,
strítnísvátek. Sváteční den na poěest svatého Václava, ěeského knižete, jehož Život a osud je obecně
znám a jeho památka takýznamná,že se na vyhlášení statního svátku dokonce nakonec dohodli i naši
političtípředstavitelé.
Ve Svéradicíchbyla k poctě svatého Yáclava slouŽena mše svatá v Kostelíku sv. Bartoloměje.
Začína|av 16 hodin odpoledne a kromě pravidelných účastníků
bohosluŽeb se jí zúěastnilo i mnoho
přátel zesnulého pana Josefa Smitky, za kterého byla mše svatií obětoviína. U kapličky, postavené v r.
2000 panem Josefem Smitkou a jeho kamarády na památku sv.Václava, jsme se pomodli|i a zazpívaIi
svatováclavskou hymnu. Vlastní bohoslužba probíhala jiŽ v Kostelíku. Mši sloužil P. Stanislav Bušta a
z kuru se linul krásný zpěv tří sester Strolených z Kvášňovic. Bylo nám hezky. Co by asi svatý Václav
řekl současnémustavu českéhostatu a světu vůbec? Co schází dnešnímu světu? Asi nejvíc to, o čem se
zpivá ve svatováclavské písni zr. 1918: ,,Za své vrahy prosil vposledním svém vzdechu: Bůh ti
odpusť bratře, šeptal jeho ret. Nikdy nezahyne plémě věrných Čechů,dokud bratr bude bratru

odpouštět..
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ti, zaj ím avo sti, s tř íp lcy
Svéradická pouť' která se konala poslední ýden v srpnu' proběhla za teplého a slunného
počasí.Proto návštěvníky o to více zauja|a plná náves pout'ových atrakcí a stánků, vyhlídkové
lety soukromým letadlem, jízda v kočďe skoňským spřeŽením, několik fotbaloých utkríníi
nedělní mše v kostelíku sv. Bartoloměje.
obec Svéradice nabizi za standardní cenu, videokazetu (VHS i DVD) z loňské říjnové návštěvy
skupiny Američanů- potomků rodu Kovďíků, Dudů a Smíšků.
Američanka' česky hovořící dvaaosmdesátiletá paní se svým synem z Arizony se v zátři ohlásila u
pana starosty Vladimíra Smitky a zajíma|a se o předky svého tchiína, který se jmenoval Karel
Klečka apocháze| ze Svéradic. Byla velice šťastná, že zdeještě našla potomky
do
',svojí..rodiny,
které byla i v den návštěvy pozvána. Jednalo se o Klečkůz čp. 63.
Informujeme majitele občanských průkazu vydaných občanůmnarozeným před 1. lednem 1936 ,
že pokud nemají v občanských průkazech dobu ukončeníplatnosti vyznačenu konkrétrrím datem,
nemusí takové doklady měnit.
Tradičníposvícenská zábava se skupinou orchidea se vydďila, stovka platících občanůse dobře
bavila i když stále někteří občanéčekajíza rohem v hospodě, ď se přestane vybírat vstupné ajdou
si zatančit ,,zadaÍmo,,. Pořadatelé děkují za darované hnětynky pro dámskou volenku' sešlo se jich
os

devadesát.

Vítaníoběánků v obci Svéradice je naplanované na 5. listopadu. obec uvítá ve 14.00 hodin ve
vestibulu Kulturního domu Svéradice deset nově nnozených détíza poslední tři roky' Krátký
doprovodný program připravuje ochotná ředitelka MŠNaďa Kučerová s dětmi.
V našíobci je možnévyužítbezdrátové připojení internefu v domácnostech. Jedná se o
bezdrátovou technologii na frekvenci 2,4 GHz. Rychlost připojení přes den aŽ 256 kbps, v nočních
hodinách 512 kbps. Měsíčnípaušál 500,- Kč , bez DPH. Cena zÍízeníse odvíjíod pouŽitého
zařizeni:

1.

2.
3.

varianta _bezzŤizovacího poplatku,zďkazník si bezdrátovézařizení odkoupí _cenabez
DPH kolem 3 500,- Kč
varianta _ wi-fi karta (do 5 m PC od antény), anténa koax- vše je majetkem firmy'
připojovací poplatek 1 000,- Kč, bez DPH
varianta wi-fi klient (zařízení umístěné blízko antény, datový kabel až do PC), anténa
koax - vše je majetkem firmy, připojovací poplatek 1 500,- Kč, bez DPH
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2005 /2006

Seznam dětí z obce Saéradice, kteří
naaštěaují ZŠ,Blatenská 540,
Hotažďoaice o roce 2005 - 2006

Třída

Seznam dětí z obce Saéradice, kteří
naaštěaují Zš, Komenského 277,
Horažďozlice a roce 2005 - 2006

čp.

Třída

r39

Vasková Klara

7.A

1.A

DoleŽal Michal
Doláková Jitka

44

44
109

Třída

149
108

Valach Tomáš
Lacko Patrik

Brožová Kateřina
Klas Martin
Větrovcová Vendula

r49
60
34

149

6.A

Šmrhová Tereza

48

7.4

Bukovanová Jiřina
Marcová Lucie

38
149

8.A

Lciffelmannová Petra

t26

8.8

opďecká Soňa

53

9.B

Jedlička Radek
Vďach Jan

l31
62
79

62

5.4

Vasko Adam

čp.

1.

4.A

Makovec Jaroslav

t49

Seznam dětí z obce Soéradice,
kteří nauštězlují ZŠ,Chanoaice
a roce 2005 - 2006

3.A

Dolak Zdeněk
Jedlička Marek
Marcová Kateřina
Soukup Martin

čp.

109

60

Prokopius Filip

106

4.

Brokeš Pavel
Hájek Martin

rt4
18

5.

BroŽ Vítězslav
Korbelová Krisýna

Pučilová Lenka
Větrovec Karel
Větrovec Michal

131

1s0
128
79
65

6.

Prokopiusová Šrárka
Tichý David

106
11

7.

Brokeš Daniel
KrejčíJan
Michlová Miroslava
Vlěková Denisa

t14
l5s
26
127

8.

Vlček Petr

Celkoý

nák|ad neinvestičních n:ákladů najednoho žÁkaZšv Horaždbvicích
v roce2004
odeětení dotace krajského úřadu
náklad obce najednoho žÁka
Za žáky rravštěvující ZŠChanovice obec žÁdnénákladyneplatí.
jka

127

5 186,- Kč
- | 22|,- Kě
3 965'- Kč

AusrnalŠÍpĚvct vp SvÉRADICÍcH
Přic|tázíte-|i ze svéradickénávsi kolem Šrámkůsměrem k hřišti, uslyšítepravidelně ptačíštěbetani. Čim
a
více postupujete do kopce, stavá se zpěv jasrrější, lrlava se otočídoprava a tušíte,odkud se asito zpíváni bere
jsem
po
se
lydala
a
ze to nemón-ou bý na8i staří ntámí vraběáci. Také jájsem letos v zimě tudy š|a sdětmi
jejím levém okraji jsme zjistili,
hlasu těch zpěváčků.Došli jsme k zadni straně plotu Korbelů zahrady a hned na
Nebylo vidĚt nic, ale veselé štěbeání neusťávalo' přesto, Že tep|ota vzduchu byla hluboko pod
že jsme u
"il".
jak mohou bý v zimě tak
boáem mraz1. Že se jedná o cizokrajrr é ptaky mi bylo jasné, ale vrta|o mi hlavou,
a Janu Korbelů o svo|ení
Jardu
manŽe|e
jsem
požádám
si, Že někdy
spokojení a vůbec 1'ou zač. Řekia
"ó
podívat se na tu zpívajícízáhadu.
Podařilo se mi to |etos o prázdnináclr, kdy jsem spolu s vnoučaty nakukovala za hradbou anapozvánípani
a už stály u voliéry, ve
e|y jéééé
Jany, abychom šli dál, jsme se přiblížili až k,,mís
í velcí a zase úplně malí, pro mě
kteij se na houpačkáctr, větvíclr a stěnách neusťá|e
. Děti se nechtěly vůbec od této
zni
jsme
nevěděli na kterého
1aika, barevni ptáěci, že
jestli
s uveřejněním článku o
souhlasil
by
podívané ootoůoit a já jšern při odchodu poŽáda|a pana Jaroslava,
tomto jeho krásnérn koníčkuv našich rrovinách.
V polovině října jsem Se palla Jaroslava Znovu zepta|a,.
rozšířeníchovu jsem začal
,,S chováním arrdulek jsem začínalještě jako ma|ý kluk' ale o opravdovérn
jsem
učit,z knížek,od ostatrríclr
se
hodně
uvaŽovatažv r'1999. Mě| išem tenkrát 4 arrdulky a1 pár kore|. Musel
chovatelů. ale hlavně v|astnírni zkušenostmi'Také jsern zpočátku rreměl často žádnéchovatelské úspěchy, hodně
ptáčkůmi pošlo.
..Po skoro šesti letech mám v současnédobě 14 druhů a celkem 120 ks včetlrě mlád'at...

a mohl bvste nám někteteppiaenpwtZ,
moŽná ještě ve většírnmnožství než naši vrabci' tam je
Žiji
kde
Austra|ii,
původ
v
nrají
,,Tito ptáci
je
obchodníci-odchyávaji a vwitŽesí do cizirry. Většina těchto mýclr ptáků uŽ z ptáků odchovaných v našich
co fu mám, to jsou papoušci. Mám
já
největšich
těclr
od
Začneme
podmínkácli nebó.1sem;e odchoval už sáln.

tud];óoušký-ňaa*1né'-papoušky lrorské, papoušky zpěvavé, papoušky mnolrobarevrré a papoušky, kteří se
jsou korely, kteých márn také hodně.Ty toho
;*énuii.roselá penantová á kakariki rudočelé.Merršía drobrrější
jsou
potonr neofemi, kanáři' holoubci diamantoví,
iaké neJvíc na6ičí,až jsou s tírn protivní. Ještě drobrrější
zebřičky a andullgl...

Ještě suí|e nakupuji, ale všechno je o penézích, jak vlastní cena ptaků, tak i zaÍízeníkjejich chovu a
samoďejmě,Že|evnénení ani krmivo. Nejdražšíptaci, které tu mám jsou papoušci, mládě se prodávátak za 800
re, dospety ptak tak kolem 1200 Kě. Nakupuje se na burách nebo přímo u chovatelů. Už o sobě víme. Horšíje
poznat ů mláděte pohlaví, samcijsou ýrazněji zbarvení než samice, a|e až v dospělosti,takže zase je třeba mít
zkušenosti aby se nesta|o, Že chcete pářit dvě samice nebo dva samce.
Papoušci snašejívejce jedenÝ'rát zz rok, proto se jim musí věnovat velká pozornost'V době paření, na jaÍe,
to už pózrráme,kdyŽ začnou námluvy. Samci změní svoje chování, začnou kolem samičky ,,taněit,,,je to jako u
lidí.V této době musí mitkaŽdý pár svoji voliéru.Třeba šest ýdnů sedí na vejcích samice papouška nádherného
a samec ji krmí .U papouška korely se samec se samicí střídajív sezení tak, že samice sedí v noci a samec ve
drte. Po vylíhnutíse o mlád'ata starají ještě asi dva měsíce. Pak se mlád'ata odstaví do samostatné voliery.
Papoušci dospívajíve dvou letech.
I

To víte, ěas, kteý tady strávírn se nesmí počítat,jako u všelro co má člověk rád.V létě mi ěistění vo|ier a
krmení trvátak okolo jedné hodirry. V zimě krmíme dvakrát t'ýdně. Uvnitř dřevěných vo|iér ničímnetopíme,
stěny jsou zztep\etlé. Ptáci jsou uŽ zvyk|i na naše podmínky, dokonce když v zimě vysvitne s|uníěko, vyletí si
na chvilku i do venkovní voliery. Sami dobře ví, co mají dě|at' A krrnivo? Každý rok ptáci zkonzumují kolem
pěti metráků krmiva.Něko|ik drulrů prosa, s|unečnice, lesnice, senegals[ých klásků a musí se kupovat také
vitaminy, bez nich to nejde. Knnivo je drahé, roěně za něj vydáme kolem 5 tis.Kč. Snažímse ptaky také
prodávat, ale příjern z jejich prodeje tak sotva pokryje nák|ady na krmivo.
]ak se k vašemu
krásné ptákv ukradne?,,
Všechno, co tu vidíte jsem si dělal sám' Něco jsem nastudoval z|<nižek, něco jsem okouka| u ostatních
chovatelů, něco jsou moje vlastní vylepšení. A manže]ka? Ta je tolerantní, pomáhá mi, ani moc nenadává,Že
jsem se jí sptáčky nastělroval i do místrrosti vsuterénu' kterou chtěla vyuŽít pro svoje potřeby. Děti pomáhají
ási jako jiné děti, zatím mají spoustu svých zájrnů, ale když je třeba' tak se dovedou také postarat. A jest|i
n"'''á' strach, Že nám někdo ptáky ukadne? Za prvé je na noc zavíráIne do dřevěné voliery a pak máme
dobrého a ostrého |r]ídače'Sousedy máme jen zjedné strany, i když zrovnazté,kdejsou vo|iery. Už si zvykli,
že je budí australská příroda...
Nakonec se ptám Kristynky Korbelové, jest|i pomáhá taťkovi. Vede mě k volieře a ukazuje mi korelu, které
pomálrá |ééitzánět vočičku.Dává jí do něj kaŽdý den rnastičku' Její zájem se dá|e ukazuje tin, Že loudí na
latkovi a malnce' aby jí dovoli|i si vzít dovnitřjednolro ptáčka, kterému říká pírko, protože lro ochoěuje.To oba
jednomyslně zamítají. Asi jim stačítj ptáci venku.
Děkuji manže|ůmKorbelovýrn za rozhovor i podívánína spokojerré a veselé ptačíosazenstvo a všichni'
kdo chcete vidět a s|yšet austra|ské pěvce, mižete navštívit Korbelovic zahradu' Nikdo vás určitě nebude
vyhánět a vrčet na vás bude z

volieryjen

pes.

maš

DEKOVNY DOPIS Z USA
Y ážený starosto Smitko,

obdržela jsem překrásrré video Se Vzpomínkami na 9' říjen 2004 a chtěla bych poděkovat Vám a lidem
ze Svéradic za tento překrásný dar pro rodinu Kovďíků. Připravili jste pro nás ten nejhezčíden, co si
lze představit - my nikdy na tento den a na ty, kteří nám toto umožnili, nezapomeneme.
Při této příleŽitosti bych také chtěla vyslovit Vám a Vašírodině upřímnou soustrast nad ztrátou Vašeho
otce. Bez něj by nic z tohoto nebylo moŽné. Pomohl mi znovu objevit rodinu ve Svéradicích,o které

jsem nic nevěděla a jeho genialita přivedla dohromady dvacet potomků Kovďíka

k nezapomenutelnému setkání. Byl to ušlechtilý muž a musel mít radost, kdyŽ Vás viděl pokračovat ve
svých šlépějích.
Doufam, Že se ještě někdy vrátím do Svéradic a těšímse, že vás všechny uvidím - nyní uŽ své staré
přátele. Často na Vás myslím a modlím se, aby jste Vy a celá vesnice žili v míru.

Ještějednouděkuji zavše,cojsteudělalaprosím,předejtemédíkyavděčnosttakézastupitelům.
S pozdravem
Lois Smíšekowen

FOTBALOVY PODZIM

2OO5

B1ížíse konec fotbalového podzimu a proto se slušítak trochu bilancovat a zamyslet se nad
jak
si naše jednotlivá mužstva vedla.
tím,
Nejsledovanější je a největšípozornost na sebe samoďejmě v kaŽdém klubu pout.rí první
muŽstvo muŽů a nejinak je tomu i u nás. Jeho výsledky a postavení v tabulce jsou vždy takouým
barometrem úspěšnosti celého oddílu a proto je třeba mu věnovat nejvíce místa' Tým zača| soutěŽ pod
vedením nového trenéra Petra Doležala trochu rozpaěitě a to z toho důvodu, že již tak i:zb,hráčský
kádr opustil zkušený Michal Petrášek a dalšíchněkolik hÍáčůby|o ze zdravotních nebo rodinných
důvodůmimo hru. Do zÁpasi museli naskočit mladí, nezkušení dorostenci, kteří se sice snažili, ale
by|o znát, že přechod do vyššíkategorie je pro ně obrovský skok a museli si zvykat na daleko tvrdšía
rychlejší fotbal. Velloým problémem byla také dochěnka hráčůna tréninky a trenér pak do poslední
chvíle nevěděl kolik vlastně lidí mu přijde na samotný zápas a to pak opravdu není záviděnihodná
pozice. BohuŽel nastal i případ, že pŤed odjezdem na utkarrí do Lub nebyla k dispozici ani celá
jedenáctka a na poslední chvíli vše zachraňovali místnídorostenci a muŽsfuo nakonec mohlo, sice bez
nahradníků, k zápasu odcestovat. Problémy jsou však proto, aby se řešily a to se myslím během
podzimu zveIké části povedlo. Tým se postupně podďilo doplnit (na hostovarrí přišli David Pavlovský
z Chanovic a Pepík LinhaIt z Kasejovic) a konsolidovat tak, žejeho současná hra i výsledky jej opět
Íadímezi elitu okresního přeboru a to určitě ještě neřekl poslední slovo. V posledních letošních
zápasechje třeba naplno bodovat a v jamí části pak ještě můŽeme hodně potrápit dosavadní ,,lídry..
tabulky a trochu jim vše zkomplikovat.
Náš rezervní tým si vede opravdu skvěle a po slabším začátku se trvale zabyd|e| mezi pěticí
nejlepších. Přesto, že kádr našeho ,,béčka..ěítá kolem dvaceti jmen, ke dvěma zápasům odjel pouze

devíti, respektive s osmi hráči, ale díky obrovské bojovnosti dokáza| v prvním případě
v Hartmanicích získat cenný bod a ve druhém případě v Chanovicích prohrát ažv nastaveném čase! Je
s

vidět, že toto mužstvo má obrovský herní potenciál, neprodává svou kůŽi lacino, a proto má své místo
ve svéradickéfotbalové hierarchii.
Daleko většístarosti jsou do dneška s kaŽdoročně úspěšnýmdorostem. Po skončeníloňského
ročníkuopustilo kádr sedm fotbalistu a úkol zace|it tuto ztráfu se zatim bohužel nepodďilo tak úplně
splnit. MuŽstvo se dávalo dohromady prakticky za pochodu a při prvním mistrovském utkiání se
vlastrrě někteří hráči viděli prvně a neznali se. Herní projev se sice během přibyvajících zápasů
zlepšoval, ale dotáhnout nějaké utkaní k vítěznému konci se zatím nepodařilo, i když jsme některé
soupeře dostali pod velký tlak a přehráli jsme je. Mladíkůmchybí zkušenost a hlavně vitězný duch,
proto se tým nachází tam kde se nachází, na nelichotivé poslední příčces pouhými dvěma body' Léčba
určitě moŽná je, ale chce to čas!
Žáci se v létě posílili o velmi kvalitní minižríky a vyhlasili jednoznaěný cíl _ postoupit v novém
hracím systému do finálové šestičlennéskupiny a na jďe se poprat o celkové vítězství.K tomu vede
velmi náročná cesta, ale současnéŽakovské muŽstvo je opravdu dost dobré a má veškeré předpoklady,
aby na tuto metu vystoupalo. Poslední trochu nepovedené zápasy jsou ovlivněny neúčastníněkolika
zraněných a nemocných opor, to však motivuje ostatní hráěe, kteří tak mají možnost dokázat, že
chybějící fotbalisty dokiíŽou nahradit' Hoši bojují ajdou za sým cílem.
Naši nejmenšítj. miružáci se po odchodu těch nejlepších do vyššíkategorie dávají postupně
dohromady a trenér Venca Běloch zaěíná vlastně opět od zaěátku. Je to vlastně takový kolotoč. Během
2-3 roků se mu vŽdy podďí vybudovat kvalitrrí muŽstvo, ti staršípak odejdou a zaěíná se opět od nuly.
Taková práceje pro trenéry velmi a velmi nevděčná, ale pro náš oddíl je to obrovská pomoc, protože
v současnédobě je tÍeba sázet hlavně na vlastní odchovance a nám se to v posledních letech celkem
dďí. Proto drŽme těm nďim ,,mrňousům.. palce a choďme je všichni hodně povzbuzovat, opravdu to
potřebují!
vdu

VZPOMINKA
Psal se rok 1949. Po silnici směrem na Velký Bor šla řada
děvčat. Ty dvě, které kráčely vpředu si prozpěvovaly' ostatní
přizlukovaly' ale byly okřiknuty: ,,Prodejte písničkua kupte si
notu.., jinak se s vámi v tom zpívánímoc nadřeme. Velkoborský
kostel byl v ten den plný. Věřící čekali na slovo Boži, a|e proslechlo
se také, že budou zpívat nějaké holky ze Svéradic. Jiřina Pádoc a
Ema Ryndoc se moc těšily, ale zžroveň měly i trochu strach. Když
pak zazné|y tóny varhan a kostelem se nesl hlas obou dívek v písni
,,Tisíckrát pozdravujeme Tebe,.. nikdo ani nedutal. A když Jiřina
sólově zazpíva|a,,Svaý Václave, klížečeský slyš, volá Tě Tvůj lid,
dej své zemi požehnání, dej své zemi klid,.. nezůstalo jedno oko
suché. To byl zžžitek! A tak to bylo kaŽdou neděli.
Na zkoušky k varhanici paní Kafkové se chodilo pěšky.
Jiřina zpiva|a při pohřbech i na veselkách. V roce 1953 se vdala do
Bohutína u Příbrani. Na svou vesničku však nezapomněla a dnes,
kdyjejí 78 let napsala tuto básničku.
mav

zleva: Ota Ryndoc,
Jiřina Pádoc, Maruš Kostřáboc

zleva: RůžaStodloc, Maruš Kostřáboc, Maruna Bětákoc, Božka Vojákoc, Aninko Všudybyloc, Hani Kostřáboc,
Jiřina Pádoc, ota Ryndoc, Máňa Hajnejch, Mdňa Šinloníkoc,Aninkn Petroc, Ema Boubelákoc
a Jarka Hájkoc z Bezděkova - děvčata při cestě z kostela
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Vesničko moje milená,
ýs v celém světě jediná'
j si jako vzácný kamínek,
vyrytý do mých vzpomínek
jsi moje celá rodina'

Náves je jako na dlani,
kolem se vršky naklání,
do chaloupek se dívají,
co z dávných dob tu skrývají,
ta stará známá stavení.

Cesty co vedou do polí,
nad nimi skřivan hlaholí
aznámé stuhy pěšinek,
se vrací do mých vzpomínek,
až srdce steskem zabo|í.

Uprostřed malá kaplička'
pod kaštany je celičká,
tam modlit jsme se chodili,
o lásku, štěstí prosili,
kďyž odzv onilo klekání.

Kostelík bí|ý za námi,
k modlitbě tíševyzv ání,
v létě tu voní akáty,
v ziměje sněhem zaváÍý,
jak z pohádky mé vy znáni.

Dávno je všechno pryč,
je tu staří a vzpomínky'
na domov drahý jediný'
na náruč našímaminky'
vesničko moje milená'
za všechno vřelé díky!

A co ta alej iipová?
A ten hájeěek vedle ní?

Co viděl, slyšel, ukrýval,
se nikdo nikdy nedozví,
jen lípy, ty to nepoví.

mav

UpozonruĚní PRo vŠecnNY oBČANY ZEJMÉNAMLÁDEŽ
Vstup na hlavní hrací plochu fotbalového hřiště jebez výjimky pro všechny přísně zakénanýl
Kolem hřiště budou umístěny cedule s nápisy, které budou zakazovat vstup na hřiště, a proto Vás
všechny prosíme' aby toto bylo dodrŽováno. Kdo si chce ve volném čase zahrát fotbal, můŽe kdykoliv
přijít na horní tréninkovéhřiště. Dále bude přísně zakfzán vjezd veškerých motorových vozidel do
óbjettu areálu. RovněŽ prosíme občany, aby si nezkracovali cestu přes hřiště a normálně ho obešli.
vdu

Poznámka:
Redakčnírada se omlouvá vnučce pí. ŠrámkovéDiance, které jsme v minulém čísleomylem
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