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První mèsíc v tomto îoce je pro nós také trodíèní

posezeníposledníètvrtek. PopFóníoslovenkyním,
kterimi
jsou Morie Jindrlovóo k pFónízdravío rodostivyslovujeme,
ot' je její vykroèenído roku opèt pevnéa my se pFidóme.
je p. Rokúskovó
DofSíoslovenkyní
i jedne ze stólic
z BFehovo
co pFichózímezinós p. JarosfovoDvoFóè
kovó.Byt' celóléto
jinde, tok podlepFísloví:,,DobFí
procovola
holubise domú
vrocejí", piichózí mezinós. Myslímsi, 2e je jí mezinómi
dobFe.Toto dèvèotose postarofoo pohoStèní.
Noie posezeníse neslo v duchu, co nóm tento rok
pFinese.Nostínilojsem, 2e fetos ?ódnédalekévylety, ale i
okofní vesnicejsme léto nevidèly.Nejen, 2e úprovomi
zkrósnély,alei mnohéstovbysi zochovoly
stolet'i ró2.
sdélilyjsme si dojmyz vónoco probrolyjsme mo3korní
progrom v obci. r trodièní pFónís kytièkou nóm vneslo
poznóní,2e díky Bohu v minulém?oce nikdo jinÍ, ne?
p. LiebfovóneodeSel
do vèènosti.A toto je vyzvomít tento
rok mnohéakce.

únor 2O13
étvrtek ?8.2 byfo posezení,dó se Fíci, bohotà
prostFeno.
jsme byly tFi dèvèotoo chlebíèky,
No pohoStèní
zókuskyo pFípitek.To byfovieho a2 o2.
PFríní
o kytièko byfo dónop. Morii SimkovézBiehovo,
p. JiFinà Jokfovéo p. JoroslovèBoubolové.
Toto dèvèoto
patFído oktivit o snad jen vó2népiekóz\<y
jim nedovofíúèost
no noSem
spoleéenskérn
dèní.
16.2 - Nóv3tèvokinona TroSkovèkomedii- BabovFesky.
Byfoto úsmèvné,jen
ty bobkyno vsi nómpFipodoly
tok jako
v pFírodéj. kFoví.ony toké tu roli mèlydíky v3em,co mají
zdsluhuno tomto filmu, no5ekrojinoo iv3e, co Íivot no
vesnicipFind3í.
A to nómdato,2e éeskévesnièky o v nich lidé
dojí humork poFódnému
zosmónî.
DneSníkonstotovóníuzovírómnóprovouno seznomu
dèvèot, které jsem neschvófnàzopomnèfozopsot

p.

Mozoncovou, p. Pokornou,u p. Bro2ovéjsem nopsofojejí
pFíjmeníza svobodnoo za p. Foienbouerovou
jsem nopsolo
p. Stumbouerovou.
Noprovujio je provdivé,2e jen pón Búh
konódokonole,
uèitefnojednièkuo iók dostóvóznómkuco si
zoslouií.Tokjó osi nomínus,snodje to chybone tok hrubó.

Biezen ?O13
NoSe seniorské posezeníbylo joko vidy poslední
ètvrtek v mèsíci- 28.3.
Prvnímtémotemtentokrót bylouiroèníschúzelednoty
( dohlí2ecívyborpro èfenyJednoty).
P. Kozókopét zostupoval
Jednotu- spotFebnídruistvo.
Jeho informoce byly se zójmemvysfechnuty.opàt zo lofisk'i
rok v zisku.PFipomínky
byly o tom, jak èlenství zalohitèi
èfenství ukonèít

zónikem o vypoFódóní.Té2 f inonèní

pFíspèvek
t 500,- Kè ( to je nó3stófi sponzor)no pohoitèní
èi vyuiitî penézp?ojinouokci- kulturonebocestovdní.
Dàkujeme p.

Kozókovi za

k vysvàllení o také sdèlení

zodpovédnÍ pFístup

Jednoto je pro ty, kteiî

nokupujív Ternuéeskézboíí zónukokvolity.
Oslovenkynètento mèsíc bylo dèvèoto: p. Morie
HouSkovó 81 let, tok tócek se zoéal pfnit krémovymi
vèneèky. P.MorieHólovó( po cholupèHófíkú)- 89 let, i kdyi
mezinósnàjokf èos nepFichózí,
vídy poSlenècodobréhoke
kóvè.Dobroto
její snochytaky
no tócku je prostFednictvím
p. M. Hólové.TFetí je p. Stumfovó T5 let, j"jí domócí
bagetky,to je lqskomino.
òtvrtó o nejmlodSíp. Stondovó ze

ml'ino- 58 let pFineslo
té2 kolóèjok se iîkó ,nedélní".VSem
k pFónídobrého zdroví, ot' se olespofinehorSí,rodosti,
je dónokytièko - tentokrótrúiové korofióty.
spokojenosti
A dolSí èos byl to milé vzójemnépopovídóní zo,
Jednotuz penézbyly udèldnychlebíèky,no zopitíjedineèntí
- Jodík- èeskf promen,vínkono pFípitek
pFírodníminenólko
- tok co vícsi pFót?
dèvèatooslovenkynè
pFineslo
HospodoFíme
o seétenomóm
e 5 7t3,- Kè, co?nómbude
k dobrunorniletyèi kulturu.
U2 aby bylo jaro o my jsme mèfypocit no uisluníje
rodost bit i kdy?toké mómepFedseboubit i dól ne2jen no
svéhodomovo.
,,2ópra2í"
Takot' ui je joro!

Duben?O13
Tento màsíc noSehopravidelnéhoposezeníbylo 25. 4. o
zmènobylo,Íe jsme byfyv místnímpohostinstvt
u àaeAKe,
protoíe místnostnad hasièskouzbrojnicí prochózívnitFní
oprovou.PFestototo posezenípFineslozose jiné poznónî
z prostiedî no terose. Co je neménné
to je to ui trodièní
no dortu" - pFónídèvèotúm,kteró mojítento mèsíc
,,tFeSinko
norozeniny.Jsou to

JiFino rnterholcovó o Zdeúka

Hodirínkovó.
opét se postarolyo nècodobréhoke kóvèo o
pohoStèní.
Díky.ostotní byfozojiStànoponíhostinskou.
PFrínío kytièko korofiótú pFidolono poznóní,
2e i v jiném
prostFedíne2je zasedocí
místnostnod hosièskou
zbrojnící,
vidy dodótu slavnostní
otmosféru.
NoSeplónykomjet jsou zotím uréenéo uvidíme,jakébude
poèosío také dèvèotoFidièky,kdy budoumocijet.
Vzójemnépopovídóní
byfo o zimé,kteró se nóm zdóloletos
nèjokódfouhtío my storSí gene?oce
jsme mèlishodn'inózor,
2ei v tom zimnímobdobíbyfomólostuneònfch
dní.Tokot'to
oprovdovéjoro nómi ty noie dny vîce ozóií. èekómeotè3íme
se!

Kvèten 2O13
NoSe posezeníbylo opèt v místnímhostinci o to 23.5. O
tydendFíve,ne2je nó5stólf èos.Je to z dúvodu,2e urèitó
skupinodèvèotzítro, tj. 24.5 odjíidí no jorní dovolenou
lóznéHorkónyv Mod'orsku.
V místnostech
nod hosièskou
zbrojnicíu2 se oprovablí2íke
koncio pFí5tímàsícu2 opèt usednem
e no svémmístà, kde
zoèínóme
sedm'irok tohoto setkóvóní.
Tento mèsíc mómedvè dèvèoto, kteró se doiívojí svich
nsrozenin.
Je to rodostné,protoie p. Dróbovómó 93 let o
je toké nejstarSíobèqnkoobceo p. Moríe BroÍovóslovilo
kulotich80 let. PFóní
o vèt3íkytièkokorofiótú,to je od nós
ostotníchtou srdeèní zóleíitostí o i to, 2e piichózí mezinós
jok zdrovíèkodovolío v nièem,co je pFínosem
pravidelnè,
ostotním nepolevily.PohoStèní chlebíè
ky o zókuskyo
vezmeme-liv úvohu, 2e 50

60 chlebíèkú o dvo vyborné

zókusky,
to je od nichdor vefmiobdivuhodnf.
To je jej ich iivotní krédo
èfovéko".Dèkujeme.

., dobrotq srdce èiní krósu

DofSí,
cojsmesi dolyzo úkoldo pFí5tího
setkóníje,2edóme
do poFódku
veikerouevidencivècí.No noie vécidostqneme
místnost
sousedící
sespoleèensko
místností.
Tokévyletdo4 sousedních
je pFiproven.
vesnièek
rnformace
pFipravilo
p. Stondovó.
2. èervnose vrocímez Mod'orsko
o potomu2 budemezase
jak nóstento zpúsobuiletfi
cesté".Uvidíme,
,,nospoleèné
zoujme.
Joroje tody,nólodo
dobró- tok 3t'ostnou
cestunóm

vSem
pFej,,ANDÈLr
sTRi2ruú".

èerven 2O13
NoSe,,seniorské
posezenî- posledníètvrtek v tomto mèsíci
byloopét v zosedocí
místnostihosièskézbrojnice.Jok Feklq
dèvèoto- domo.
Opét bylo pohoStèní
od oslovenkyfi.
P. Milu3koMasoFovó
mrí
za sebouosmdesótku,
alelze Fíci,2eZivotji urèitè téèí ,joko
zo mlodo".Druhóoslovenkynè
bylap. Houdkovó
o zdrovíèkoji
ziejmé omezifo,oby toto odpolednestróvilo mezi nómi.
PFestokytièko o pFónípFi5lotentokrót zo ní domú.TFetí
osfavenkyníbylo p. Stumbouenovóo jok my Fíkóme
ní", tedy z Biehovo.U ní lze pFótk sedmdesótceot'
,,pFespof
jsou dof3ílétave spokojenosti
o zdrovíèkoot' je jeStè dobré.
DofSíosfovenkyníbylo BlonkoHólovó.Ui v lofiskémrocese
dèvèotodohodla,2ev éervencije pouzejednooslovenkynà
o
tak pFóníbylo odloíenono do mésíceée?vence.
Stolo se toto
sfovnostnízóleíitost nejen vysfovenímpióní, ale dèvèqto
oslovenkynè
vidy pFichystojínèjokoutu dobrotu ke kóvèo
jsou-lino pohoStèní
dvè,i ten tócekje bohoti.
Vylet do okolníchobcíbyl uskuteènèn
19.ó. rnfo?moceod p.
Stondovéze mffno jsou zoloileny,protoile tento den bylo
nejvèt5íhorko30 oC,tok nósnouilet jelo pouzeosm.

s#d3

CervenecAo.+7-'
Tentomàsícbylo noie posezení
v místnímpohostínství
,, u
LagaKA".A to, 2e bylooprovduhorkéléto,noterose se nós
se5lo 27. Pohostinnost
dèvèot oslovenkyfi
bylo oprovdu
bohotóo ttícky byly prostFené.
BlonkaHólovóo Moruiko
Titzovóno tom mojí zósluhu,tokhe k dobrémupivkuèi
jinémupití byfo co zokousnout.
Kekóvébylydvojí iezy o v3e
byfopFiprovené
nauibornou.
Dèvèoto,
dàkujeme.
To, 2e zo nrfudostonou
tu pozornostkytíèku je vyjódFením,
2e jsme ródi o spokojené.
stóvó se to u2 po nèkoliklet
trodicí.Myslím,
2eje to mifépronósprovSechny.
Popovídóní
mezisebouo pFinèèemdobrémsi zovzpomínóme
napFíjemné
chvíf
e.
vilety - byfomi dónozo pnovdu,
2e tyto horkédny pro to
nejsou zas tok piíznivé, tak2e úlety, které jsme mèly
v pfónujsou vyhledovè
v oèekóvóní.
DolSíposezení
budeopèt
jok mnohéiekly,tady domo.Tokse
nodhosièskou
zbnojnicí,
tà3ímea létu dr2ímepolce,je miléo teplé.
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6u[wa ífrpfl (o ryét vzpomín|ynoútství a íÉpkí
féu, paníLu[mik tPof;prnó
si tu popwí[ak sesvojiújvahu
spotuÈ,aéfrp")
[ominantao6ce- staroílfj f;gstefw.Setraa
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- to nómuyprtívèf
cfrcezpfístuptit vefejnostijnfrp muzeum

pfe[cfrozí
majiufmfua,Rttú za nówipfiíefna fuisfea,lúÈ
r)iút, jaí"zvé[avènaQ&frAjenc
doo6je{gu.
%b to vehni
zajímavé
setfufní,
afeuúífrající
éasnósryfiízefRpoQfoéovóní
v cesté.
uyrazifoo nècofríve,a K6È
Je[noautos ujfetnicemi
dojeh[rufréauto[o zó6oh zji*iú jsmc,Èenaíepvní pofmtina
cfry6í.
. .taí,$ezasófrkpaníJifinaInterfrohovtí
sexrjm moúifem
a 6rzysena nóvsiofijeviboztracenéo
autos ujfetnicenl, frgeré
sí
mnfouol6oéÉg{o cDo6íic,
Zó6ofí6jto rr1frúí"íeno
v roce
"úkú
1995vemicfotu
pamrítforuou
rezen)dn,
afe*oupajícírtuf na
upfoméru.za?ríèinik,
Èevíecfrn1
rrjfetnicezawífi$ rwnou [o
stínumístnífrotpo[l a zílte{ujfetu jsme*róviQ pwíúíním si
nalfiofrarjffiízmrzfrnaujmi
jsmemèúmoÈnost
pofuíry.
flfespoú
[ozvé[ét sezasenècovke o so6é-nefrr{k{ o úspèíné
prwe[enéohí uperaci$étuí{y tEfriúwé.Z [wo[u tropicfrgfro
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sewótify zpét[o Èa6wfesí"

Co nebylo ted', bude jistà pFí3tè.Lze pochopit,2e ne
koidému je k uiitku tokové vedro, jsou-li u2 nèjoké
zdrovotnípotíZe.No dolSívyletse pFejmelepSípoèosí.
Té2 jsme daly do poFódku místnost zvanó ,,kuchyfi
bobincovó".
NejenpoFódek
o evidencevécí,alei 3 ks obrozú
s nóboienskou
temotikoujsme dolyno stànu.Obrozybyly no
vyiazení z dehtóFskékoplièky, tok neskonè
ily nèkde ve
sbèruodpodu.
Todysi zoslouiípodèkovóní
p. starostovia té2
hosièfim,co nómpomohli.SkupinkoZen,kteró pFi3louklízet
ukózofo
svousoudrÍnosto dobróvécse podoFilo.
Véci, které mrímejsou vSechnynejen v evidenci, ale i
zaplacené,byt'
nóbytekbyl jen za symbolickou
èóstku.
Léto pFednómio dolSíposezenídàvèotonavrhlov místním
pohostinství.
Je to také moinostbit ,,venku"
o nejen,,domo"
v hosièskézbrojnici.

Srpen 2O13
Léto bylo tento mésícoprovduteplé, pFestodèvèotopFiSlo
v dosti velkém poètu

27 dàvèot. Lze iíci, 2e ródy

piichózímena toto noie setkóní.U2 tím, 2e ko2dóto pFóní
vyslovía,ne jen to podóníruky, aleje to pocit
oslovenkyním
pospolitosti.
té zvloÉtní
Vídotse, popovídot
si o nepodcefiuji,
2e poho3tèní
od dàvèot co k pFónínóm dojí je vídy velmi
dobré,aleje to ,,svóteèno".
DàvèotoBètkoEliGovdo Moru5
í pFesto horké léto pFineslyno smlsnutíjok
Mozoncovó,
chfebíèky,
tak iten dortík kekóvé.DévèotovFelidík o Vóm
zdravíékoo rodost ze 2ivoto,ot' je Vómten dobni prúvodce
kaídi den.

Tokénóv5tévo
SOLNÉresryNÉ bylopro to co mètyzó1em
-

a

,

a

W . w

néconovéhoo uvidíme,jok bude zójemi nodóle.zatím bylo
nobídkopFesletní mèsíczo 59,- za jedno sezení.2e by to
byfoprospè3nó
véc v období zimnîhoèosupro noSezdravío
to skuteénéje. Aleto je zóleíitostdo budoucno.
Tok jen zóvérem,pohodao soudrinostje mezinómi dóleo
mnohéokceje3tè urèitè uskuteènîme.Tokahoj.

zóií 2013
Mésícsluneè
no o pestrosti, joko v pFírodè.Tok í noèe
pasezení
byfotentokrótetok nèjoknavíce,,5tocí".
Bylov místnímpohostinství
o dèvèotoVèroBórtovóo Mifoda
Pokornóbyly ti, co mélydúvod.Od nós jsme jím popFóly
nejen tu koZdod
enní pohodu o zdroví, ole i pFípitek
s dobrotomo
byl od nichpFichyston,i.
- svàdòío tom,2e piónímèfyno
2e jsmedobréspoleèenství
storostí Bàtui EliGovó o Jona Hólovó, proto2e Jorko
( naie mluvè
Boubolovó
í) bylo s JíFinkournterholcovou
no
sluneènémpobielí Éeckono ostrovàKos.Jok zménanoieho
posezenî- bylo opèt jinde ne2 no stólém místè

nod

hosièskou
zbrojnicí, tqk i u moFeurèitèprospèlo.
Protoíe mnohé probereme po cesté no nókup v noiem
obchod
é, lzejen konstotovot
dobFeí tok. Úsmèvn
é, Ze?
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erczua[ì

Ke v5emujsme dostofy od ObecníhoúFoduno noSi
èinnost3'000,-.tre provdou
,2e mómerodostz éisté vesnice
o je velik'impFínosem,2e
zostupitelézokoupily
troktúrek se
sbèrem listí

o tok tróvníky byly peèlivè po celi rok

vyseèené o nóm odpodfounóroénéhrobóní listí.

Je to

spofuprócevelmiuiiteènó o to je ted' próvévidèt - zeleírjak

móbft.
VSem dàkujeme

jok pFedstovitelúmobce, tok

procovníkovi
obcep. ZdéúkuHnetJitovi.
Pivíèko móme nechanéno noSe poslední posezenî
v tomto?oce,které bude?7. prosince.

Lístopod2O13
Je 28. listopod2013 o moSesetkónídàvèotje tok
trochu ,,vèt3í pohostinství".Tento mèsíc móme èryfi

osfovenkynè
o to Moru5ku
Hólovou
, 88Wft&Kontorovou,
Morii Kubíkovou
o LídkuKrejèovou.
Tok to bylopohoStèní
na
tóckóchvèetnè sklenkydobréhopívo èi vína no pFípitek.
Kytièka bylopro koidouopèt pFichystríno.
DofSídobrépohoitàníbylo o zemédèfského
druistvo zo
to, 2e jsme zometlynóvesod kukuFice.
Selótkobylo krósnà
upeèené i spróvnè ochucenéc noporcované
od JiFinky
Interholcové, profesionólníkuchaFky.Moc nóm vSem
chutnolo.
PFiSel
nómosobnèpodèkovating.Houdeko ekonoming.
fr,!L,
lpivo Plznièky o lóhev
Povf
ík. PFekvop
ením bylo pFeprovko
Becherovky.
Tak tohle posezenív této podobèje ui tFetím
rokema nómto pFinó3í
ten pocit,2e poiódpotFímedo toho
spoleèenského
déníu nós no vesnici.Dèkujemeo jok toto
pohoStànítok i uznóníie pro nós

v noSemvàku tou

povzbudivou
silou o bude-lito zapotiebío v noSichsilóch,
opètpFilo2íme
rukuk dílu.

Odezva bylo no tuto noSi oktivitu tokovd, 2e pon
storosto sice nestihl pFijít mezinrís diíve, pFestojsem èbon
nàhopFijafof inonènípFíspévek
3.000,-.Byloto pFekvopivé
o
dèkujeme.
Té2 zemédélskédruistvo vidí nqii snohu vzhledem
k noSemuvèku o móme pFislíbenona naie listopodové
posezení
opèt vepFovou
peèínku.Je to ui potFetío múÍu iíci,
2e je to pocit velmi pFíjemnf.NoSe próce je nejen ve
prospèchviem v obci,ole i to uznóní,Zejsme
u2iteéné.
Dèkujemeobecnímuzostupitelstvuo pFedstovenstvu
zemédélského
druÍstvo.
JeSté jeden úklid nós éekó o to ten, kterf bude po
skonèenívét3íhoprovozustrojú z polí.Véiímtomu, 2e kdo
budemoci,tok pFiloiírukuk dílu.
Dàvèoto,nodèje, 2e to dokóZeme
je v sílóch no3ich
rukouo vúlevydriet. Snodonoo jó se nemilím.

Prosinec2Ol3
tre posledníètvrtek 27.12 v tomto ?oce o noSe
bylo nynív zasedocímístnosti( tedy nad
seniorsképosezení
hosièskouzbrojnicí).Zmifiujise tokto, protoÍe pFeszimní
obdobíse budemeschózetv místnímhostinciv solonkuPro
hosty. Vzhledem,2e vytópèní v místnosti nod hosièskou
avícokcíse tom nekonó.
zbrojnicíje nóklodné
Zaéótekmèsícebylo na5esnohonècodobréhoupécina
první odventní nedéli. Byla to sice sobota o rozsvícení
punèemod obecního
vónoèního
stromu no nóvsi.Poho5tàní
k slovnostní
nólodà.
úFoduo to noSemlsónímilepFispèlo
Nó5 vylet

nóv5tèvave VróZi, upomínkono vznik

pozemkové
reformyroku 19?9,bylojen pro pór Zen,protoíe
vàt5inodo tohoto lesochodíbud' no úprovusvéhodílu leso
nebojen novychézku.
Doiila
DolSídnyo to 4.I? zemielaponíMorieHouSkovó.
se 83 let. OdeSlodo ochronybo2índhfeo my ji mómeve
suich vzpomínkóchtak, jok bylo: uibornó o procovitó
port'aèko.Kondofenèní
list byf zoslónjejí rodinà.Vîme,2e
stojí nèkdeve stínu svéhostromu o urèitè by nómFeklo:..
àenski, mèjte rodost z ka2déhodne svéhoiití".

Vónoce
o ten pFedvónoèní
shonnósosi zostihnulkoidou
z nós, ot' u2 to peéenícukroví,úklid, ale pFesto no
pFedvónoèní
koncertorgonizovon'i
obecnímzostupitelstvem
jsme si èos udèlofy.Byloto skvélénolodènína ry svótky,
kteréuÍ jsousiceui pomolu
od Fíjno,afeto je jen komerèní
zóleàitost.
tre pótek,po svótcícho noSeposezeníbylo opét o
pFóním
o kytièkou pro p. Jí3ovouo JqnuHófovou.od nich
pohoiténío toké jok jsme si Fekly,ka2dóz nós pFineslo
krobièku vónoè
ního cukroví. Jok pivíèko, které zbylo
z listopodového
hodovóní,
tok slodkostike kóvé udàlofy
vybornfzóvérroku.
Kev5emudèvèotoMarui Broiovó,BètkoElirí5
ovózapély
a i kdochtè|,tok se pFidof.
BylodobFe.
Takíe pFóníot' dqfSírok - zor4 je olespofitok plodnf
joko byl tento,jen to,,teèko"odchodem
no vèènostqt'nós
vynechó.

ROK2OT4

My chcemepevnérrykroèit
do roku2014
A pújde-lindmto, í si trochuposkoè
it...

