NAŠE NOVINY
měsíčník obce Holubice-Kozinec
duben 2009

ročník VI.

Na Babinci se dámy rozjely

Páteční Babinec skončil skutečným akrobatickým a gymnastickým
cvičením.
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Veřejné zasedání zastupitelů
Zastupitelé zasednou ke svému
veřejnému zasedání v úterý
28. dubna od 18 hodin v budově
obecního úřadu.
Životní jubilea
V březnu oslavili své narozeniny:
Eva Alexandrová – 60 let
Jana Helebrantová – 70 let
Josef Svátek – 84 let
Marie Zemanová – 82 let

Dětský lékař dva kilometry od Holubic
Dětské středisko Otvovice, kde ordinuje MUDr. Renata Levová se
sestrou Romanou Volfovou, sídlí v budově Mateřské školy Otvovice.
Ordinační hodiny jsou v úterý, čtvrtek a pátek, a to v úterý od 9,30
do 11,30 hodin, ve čtvrtek od 9,45 do 11,15 a v pátek od 12,10 do
13,10. Telefonní číslo je 315 783 204.

Úklid v obci pokračuje svozem železa
Rybářský spolek uskuteční 18. dubna svoz starého železa: železný
šrot, pračky, sporáky a jiné železo. Sraz brigádníků je v osm hodin
u rybníka v Holubicích.

Naše obec bude žádat o dotaci
z Programu fondu rozvoje obcí
Zastupitelé obce na svém posledním zasedání odhlasovali podání
žádosti o dotaci z Programu Fondu Rozvoje Obcí (=FROM) v roce
2009. Termín podání žádosti je do 16. dubna 2009. Současně
schválili požadovanou spoluúčast v rámci dotačního titulu ve výše 5
procent. Maximální požadovaná výše dotace činí 10 milionů korun.
Zastupitelé schválili v případě získání dotace zrekonstruovat místní
komunikaci včetně chodníků (viz obrázek dole). Jedná se o
komunikaci v úseku od Proška, č.p. 188 až k rybníku.

Noviny mají novou adresu
Naše noviny mají svou e-mailovou
adresu. Veškeré své příspěvky, dotazy,
komentáře nebo stížnosti, prosím,
směrujte na adresu
nase-noviny@email.cz.
Fotografie z Vítání občánků
jsou na úřadě
Fotografie z Vítání občánků si mohou
rodiče vyzvednout v budově obecního
úřadu v Holubicích. Jednotlivé
fotografie je možné ještě přiobjednat.

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny!
Odstávka elektrického proudu ve staré
zástavbě na Kozinci bude v úterý 28.
dubna od 8 do 16 hodin.
Z hlediska bezpečnosti je nutno
zařízení distribuční soustavy i v této
době považovat za zařízení pod
napětím.
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Jde o komunikaci od Proška (č.p.188) k
rybníku.

Holubičtí zastupitelé projednali ...
Zastupitelé obce zasedli ke svému zasedání v úterý
31. března letošního roku.
Pozemkový fond
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s Pozemkovým
fondem na pozemku KN 73/6, k.ú. Holubice,
z důvodu vedení přeložky vodovodu. Cena za zřízení
věcného břemene je stanovena paušální částkou 200
Kč. Věcné břemeno podle této smlouvy bude zřízeno
za jednorázovou úplatu ve výši, která bude
stanovena na základě znaleckého posudku.
Zatoulaní psi
Schválilo se uzavření smlouvy s Eugénií
Sychrovskou, která se zavazuje obstarat péči o
zatoulané psy, kteří budou odchyceni v obci Holubice
- Kozinec. Odměna obstaratelce za poskytované
služby činí 20 Kč (vč. DPH) na jednoho obyvatele.
Pro naši obec to činí v současné době
22 200 korun za jeden rok. V případě že odchyt
bude proveden a obstaratelka psa umístí v útulku,
vzniká tímto majiteli při vyzvednutí psa povinnost
uhradit náklady spojené s odchytem, a to odchyt
(500 Kč), umístění (300 Kč/den) veterinární
prohlídka (300 Kč), případně použití narkotizační
pušky (cena dle velikosti psa).
Povinností obce je zajistit psí kotec, kde bude
odchycený pes umístěn po dobu 6 až 12 hodin.
Poté bude předán obstaratelce.
Peníze pro obec
Dále schválili uzavření darovací smlouvy se
společností Refido a.s. - investor lokality Holubí háj.
Jedná se o to, že společnost Refido poskytne obci
peněžitý dar ve výši 100 000 korun na její rozvoj.
Splatnost peněžitého daru je 30. dubna 2009.
K tomu ještě uzavření darovací smlouvy se
společností SPRÁVA s.r.o. - investor lokality Holubí
háj. Obec Holubice obdrží dar za účelem rozvoje
obce, a to ve výši 219 000 korun, který je splatný do
30. dubna 2009.
Modernizace CzechPOINTU
Zastupitelstvo obce Holubice schválilo podmínky
Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci
pracoviště CzechPOINT. Celkové způsobilé výdaje
etapy činí 68 540 korun, kde 15 procent přijde
z obecního rozpočtu, a to 10 284 korun a 85 procent
z Evropské Unie, a to 58 259 korun. Za tyto
prostředky v případě uznání dotace bude zakoupeno
multifunkční zařízení pro agendu obecního úřadu.
Zamítnutí žádosti
Zastupitelé zamítli žádost pana Kubelky ze dne
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13. ledna 2009, která byla doplněna dne 6. března
2009. Jedná se o odkup obecního pozemku p.č. 601,
katastrálního území Kozinec za účelem rostlinné
výroby. Pozemek je v územním plánu obce určen
k zalesnění. Využití pozemku k rostlinné výrobě je
v rozporu s platným územním plánem obce.
Převod vlastnictví školky
Zastupitelé vzali na vědomí předložený návrh o
převodu vlastnictví jednotky - jedná se o objekt
Mateřské školy Holubice - její projednání je
přesunuto na pracovní schůzi, kde bude přizvána
ředitelka Mateřské školy a právní zastoupení obce,
aby byla smlouva doplněna o provozní řád mezi
majiteli bytových jednotek a provozem MŠ.
Volby do parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat
v pátek 5. června 2009 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 hodin. V
neděli 26. dubna 2009 bude otevřen Obecní úřad
Holubice z důvodu možnosti nahlášení voličů jiných
členských států EU v čase od 10 do 15 hodin.
Okrsková volební komise pro tyto volby do EP bude
5členná.
Dotace na opravu rotundy
Podařilo se získat dotace od MKČR ve výši 300 000
korun na další část oprav rotundy Narození Panny
Marie. Rekonstrukce bude probíhat v letních
měsících letošního roku, bude se jednat o část nové
hlavní rotundy - přilehlá k hranolové věži, bude
provedeno nové úžlabí mezi hranolovou věží a
rotundou a následně bude zajištěna chemická
impregnace krovů hranolové věže. V opravách bude
pokračovat odborná firma Status stavební a.s.
Humpolec.
Stížnost na průjezd náklaďáků
Zastupitelé vzali na vědomí stížnost na průjezd
těžkých nákladních automobilů v areálu lokality
Holubí háj. Komunikace jsou stále ve vlastnictví
investora a proto je nutné výše uvedenou
problematiku předložit investorovi. Doporučujeme
nahlédnout do dopravní studie, která musela být
vypracována ke stavebnímu povolení.
Nová autobusová zastávka
Dále vzali na vědomí stížnost na řešení dopravní
situace a nedostatečné osvětlení některých částí
obcí. Konkrétně v místech, kudy dochází obyvatelé
Holubího háje na autobusovou zastávku Kozinec.
Obec vyjedná s investorem urychlené zkolaudování
vybudované zastávky a poté zažádá u dopravce
o licenci o zařazení zastávky do jízdního řádu.

Přívítali jsme nové občánky Holubic a Kozince
V sobotu 28. března přívítali na obecním úřadě nové
občánky našich obcí Holubic a Kozince. Protože bylo
v plánu uvítat osmnáct dětí, musely být rozděleny do
dvou skupin. Nakonec jich dorazilo jen patnáct,
dvojčata Kryštof a Viktorie Královi a Adam Čada se
omluvili.

Balíčky, přáníčka a růži tedy dostali Kristýna
Ďuricová, Adéla Filipová, Eliška Filipová, Sabina
Houdková, Adam Mikudin, Anežka Nováková,
Alžběta Podhorská, Jan Bareš, Jiří Beneš, Jakub
Cvrk, Eliška Fojtíková, Jakub Kostřáb, Jáchym Krejčí,
Tereza Výborná a Marie Korecká.

Na snímku Kristýna, Adéla, Eliška, Sabina,
Adam, Anežka a Alžběta.

Na snímku Jan, Jiří, Jakub, Eliška, Jakub,
Jáchym, Tereza a Marie.

Na hřbitově jsou dva nové roubované jasany
Barbora Benešová

Okrasné jasany rostou těsně vedle pařezů.
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Na začátku března letošního roku byly konečně
pokáceny nebezpečné jasany na hřbitově, které
ohrožovaly nejen náhrobní kameny ve svém okolí,
ale především návštěvníky hřbitova. Na místě
zůstaly pařezy, ve kterých je vyřezáno datum
pokácení. Pařezy nebyly odstraněny z toho
důvodu, že kořeny zasahují až do prostorů pod
jednotlivými hroby. Kdyby byly kořeny vyňaty,
mohly by se hroby propadnout a náhrobky
poničit.
„Obec si neobjednala odstranění pařezů, dají se
odstranit, ale je to velmi nákladné,“ vysvětlil pan
Libor Lesák ze specializované firmy, která
zajišťovala odstranění původních napadených
jasanů.
Na holubickém hřbitově byly znovu vysazeny
mladé okrasné jasany těsně vedle těch původních.
„Nové stromy budou s naroubovanou žlutou
kůrou, které dorostou maximálně do výšky šesti
až sedmi metrů,“ dodal pan Libor Lesák.

Kastraci své kočky teď můžete mít zadarmo
Barbora Benešová
Bezplatná kastrace koček je možná, bude hrazena
z dotací. Zajémci musí kontaktovat paní Novákovou
na telefonním čísle 733 550 296 nebo Grétu
Tobiášovou na čísle 604 162 678, kde si můžete
dohodnout i dopravu ke zvěrolékaři. Vlastní kastraci
provádí MVDr. Pochobradský z Veltrus, ale nejprve je
nutné kontaktovat paní Novákovou nebo Tobiášovou.

Vykastrovaná kočka více přilne k majiteli a
přestane toužit po záletech.
Pět důvodů proč nechat kočku vykastrovat
Feline immunodeficienci virus (FIV) a leukemie
koček jsou pro kočky nebezpečné nákazy, které
ohrožují jejich život. Jsou přenášeny slinami. Když se
kočky perou, možnost přenosu nákazy je větší.

Vykastrované kočky se tolik netoulají, nebrání své
území a neperou se s ostatními kočkami. Proto
pravděpodobnost poranění a přenosu infekce slinami
je minimální. K těmto nemocem se v poslední době
přidává i onemocnění FIP (infekční zánět
pobřišnice), které je smrtelné.
Nevykastrovaný kocour si značkuje své území silně
páchnoucí močí. Bude to dělat, jak v domě, tak i
venku na zahradě. Často zmizí na celé týdny a vrátí
se poraněný, někdy s infikovanými ranami. Většina
koček, které skončí pod koly aut, jsou
nevykastrovaní kocouři!
Již půlroční kočka může zabřeznout. Může mít až tři
vrhy za rok, každý po pěti až šesti koťatech. To
znamená, že každým rokem je třeba najít až 18
nových domovů pro koťata jedné kočky.
Kastrace není příčinnou tloustnutí koček. Pouze
nadbytečné překrmování vede k tloustnutí.
Vykastrované kočky neztratí schopnost lovit myši.
Drží se blízko domova, tam se cítí být v bezpečí.
Jsou také přítulnější.
Není nutné, aby kočka měla před kastrací alespoň
jeden vrh koťat. Z čistě finančního pohledu je
nákladnější březí kočky a potom i koťata krmit, než
zaplatit za kastraci.
Problémem je také páření v jedné kolonii. Dochází
tak k přenosu genetických chyb a zvířata bývají
zdravotně i fyzicky neodolná.

Čarodějnice se blíží, už víte, jak je poznáte?
Barbora Benešová
Ve čtvrtek 30. dubna se
budou v Holubicích pálit
čarodějnice. V šest hodin
sraz u rotundy pro děti
zdarma buřtíky a nápoje a
lampiony s sebou.
Upalování čarodějnic patřilo a dosud patří k velmi
živým zvykům. Magická noc z 30. dubna na
1. května bývala jednou z nocí, kdy prý zlé síly vládly
větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem
a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit
lidem, se daly nalézt zakopané a ukryté poklady. Aby
se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně
bránit, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou
křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří
poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na
sabat. Proto se této noci říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými
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mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech
létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z
jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při
reji byla volena královna sabatu, která potom vládla
hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se
tančilo pozpátku.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem
proměnila v pověru, ze ďábel může moc na zemi
uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a
někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často
podezřívány, že jsou spojené s ďáblem a před
uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými
praktikami, před vrata domu i chlévu se pokládali
narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit
dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí
trvalo až do rána, kdy její moc pominula. Existovala
řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět,
případně potrestat. Dámy, tak pozor na poslední den
v dubnu.

Ministerstvo kultury přeje našemu klenotu
Eva Ježková
Obecnímu zastupitelstvu se
podařilo již potřetí získat dotaci
na rekonstrukci holubické
rotundy Narození Panny Marie.
Jenom pro připomenutí zastupitelstvo obce požádalo
vlastníka rotundy
Římskokatolickou farnost
v úplném začátku našeho
působení v obci o převod rotundy
do vlastnictví obce. Bohužel jsme
ve vyjednávání neuspěli, ale
budiž nám útěchou alespoň
uzavřená smlouva o výpůjčce na
dobu 15 let.
V roce 2007 nám ministersto
kultury poskytlo na základě
žádosti příspěvek ve výši 150 tisíc
korun, tyto finanční prostředky
byly použity na opravu a výměnu
střešní krytiny z prejzů, doplnění
některých klempířských prvků, byla provedena
chemická sanace dřevěných konstrukcí a podobně.
V roce 2008 jsme obdrželi 200 tisíc korun a tímto
jsme pokračovali v rozsahu prací podle vypracované
projektové dokumentace od Ing. Jindřicha Rineše,

byla zahájena úplná demontáž a odklizení dosavadní
střechy a zahájení stavby krovu střechy nové
(viz foto)
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Neváhali jsme proto a podali jsme žádost o dotaci
pro letošní rok a byla nám přidělena částka ve výši
300 tisíc korun. Tato částka bude použita na část
nové hlavní rotundy - přilehlá k hranolové věži, bude
provedeno nové

úžlabí mezi hranolovou věží a
rotundou a následně zajistíme
chemickou impregnaci krovů
hranolové věže. Práce bude
zajišťovat odborná firma Status
stavební a.s., Humpolec, která již
zajišťovala opravu rotundy v loňském roce. Tyto
práce budou zahájeny v letních měsících letošního
roku.

Zpravodajství přímo ze školních lavic
Vít Šolle
Ve středu 4. března letošního roku jsme navštívili
hornický skanzen Mayrau ve Vinařících u Kladna.
Jedná se o důl na černé uhlí, kde se s těžbou
skončilo asi před deseti lety. A od té doby, jako by se
tam zastavil čas.
Dozvěděli jsme se něco o práci horníků, o historii
dolu a prohlédli si technická zařízení, která pomáhala
uhlí těžit. A protože jsme byli pozorní, čekala nás
závěrem stezka odvahy strašidelným podzemím v
hornické helmě a s baterkou. A opravdu tam strašilo.
Kdo tomu nevěří, ať tam sám běží.

Děti v hornickém skanzenu.

Fotbalové zpravodajství
Příprava A-mužstva
Holubice – Otvovice
Dubí – Holubice
Holubice – Kaučuk Kralupy

1:1
2:4
8:4

Mistrovská utkání A-mužstva
Rudná – Holubice
1:1
Jedinou branku Holubic dával Jakub Židoň.

Příprava Dorost
Holubice – Stodůlky
Dolany – Holubice
Zápasy v dubnu
A-mužstvo
sobota 4. dubna – 16,30
sobota 11. dubna – 16,30
Dorost
neděle 5. dubna – 10,15

1:5
6:3

Kazín – Holubice
Holubice – Zbuzany
Holubice - Libčice

Beseda se Slávkou Kopeckou se vydařila
Barbora Benešová
Besedu s českou spisovatelkou Slávkou Kopeckou
navštívilo čtyřiadvacet lidí. Spisovatelka nejprve
vyprávěla o sobě, o setkávání se se známými
osobnostmi, jak sbírala profily herců a nakonec
zúčastnění pokládali otázky. Beseda trvala asi hodinu
a půl a návštěvníci si nakoupili několik jejích knížek,
které tu prodávala s velkou slevou.

Beseda se vydařila.
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Beseda s Magdou Pivoňkovou
Ve středu 29. dubna od 17,30 nás čeká další beseda,
tentokrát s režisérkou Magdou Pivoňkovou. Vstupné
bude dvacet korun. Magda Pivoňková režírovala
celou sérii filmů Jiřího Trošky Slunce, seno, jahody, a
pár facek a erotika. V současné době pracuje na
seriálu Ulice a žije na Okoři.

Páteční večer patřil jen ženám a dívkám
Barbora Benešová
V pátek 3. března patřil kulturní dům jen ženskému
pohlaví. Na tradičním Babinci si mohly vyzkoušet
nové úpravy nehtů, numerologii, očichávat vzorky
parfémů nebo zhlédnout předváděčku nádobí či
břišní tanečnice. V pozdějších večerních hodinách se
zábava skutečně rozjela, tančily všechny věkové
kategorie. Všechny přítomné dámy se zapojily.

Jediným mužem byl DJ Koki, který dokresloval
úžasnou atmosféru. Potom se kulturák proměnil v
tělocvičnu. Skákalo se přes kozu, houpalo na laně,
na kruzích, tančilo na stole nebo s florbalovými
hokejkami. Není úplně jisté, že druhý den bylo v
domácnostech navařeno k obědu, možná si pánové
uvařili sami.

Večer se to opravdu rozjelo.

Břišní tanečnice se rozvlnily hned v začátku.
Kejklíř dámy pobavil.
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Šibřinky – Rej masek v kulturáku
Rej masek na Šibřinkách v Kulturním domě v Holubicích navštívili Červená Karkulka, Beruška, muslimové,
čerti, Mach s Šebestovou, Božena Němcová, havajská tanečnice Lulu a mnoho dalších. Bohatá tombola
potěšila všechny soutěžící a kapela A-Klub hrála k tanci i poslechu.

Pionýrky dorazily bez své vedoucí, také to tak vypadalo.

Na šibřinkách se ukázaly i muslimky.

...možná proto si Ferda našel jinou.
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Beruška si Ferdy Mravence vůbec
nevšímala...

Karkulku nedoprovázel vlk.
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Kaleidoskop z Holubic a Kozince
Vyprávění 35.
Jednou to přijít muselo, co? Loučení a odchod z
Holubic – po pěti leté službě u Havlojů. Po Štěpánu
přijel mlíkař Poláček. „Strejčku, prosím vás, přijel
byste mi pro truhlu?“ Ale von, že má malý sáně,
„pošlu ti sem pro to Havlika.“ Havlik přijel. Já si
všechno dala do truhly, abych na Novej rok nenesla
velkej ranec. Havlik mi to vodvez. Pajmáma myslela
do poslední chvíle, že si přeci dám říct a že tam
vostanu. Nechtěla se ptát, až teď ta truhla to
dodělala. Do pajmámy jako dyž naleje jedu!. „To sem
se na tebe nikdy nenadála! Já myslela, že vostaneš,
než se nová zapracuje.“ Já mlčela, byla sem
rozhodnutá, že budu vandrovat.
Vo Silvestra ráno sem všecko namyla, aby neřekli.
Vzkázala sem mamince ať počká Na vrškách, že
vyjdu ve tři hodiny. Maminka už čekala s nůší kam
sem všecko přendala. „Kadlo,“ domlouvala mi
maminka, „někdy ste se spolu hádaly, ale přeci
jenom dycky ti dost dala, tak se s ní pořádně rozluč
hezky se s ní rozejdi.
Přišla sem do statku, poklízim. Pajmáma nabručená,
pantáta nahněvanej. Myslím si: „Do rána se tady
vyspim a potom ajť si tady dělají, co chtějí.“
To byl poslední Silvestr v Holubicích. Šla sem dojit.
Votevřou se dveře a tady pajmáma, napumpovaná
vztekem. Spustila, v životě sem jí tak neviděla: „Sem
ráda, že se tě zbavim. Dobře, že pudeš, kam by to
vedlo. Řekla sem, že každý děvečce řeknu jak to
tady chodí a co se z pajmámy vyklubalo.“ „Běž kam
chceš, takovou, jako si ty, dostanu dycky.“ „Takový
volové jako sem já se hledají svíčkou.“ Vzpomenou
co se jich v Holubicích vystřídalo, a já sem na
jednom fleku. Mě je už jedenadvacet let, a tady bych
se ani nevdala.“
Selka byla rozpálená jako trajfus a poslala na mě do
chlíva pantátu. Přišel: „Co si měla s pajmámou? Vona
tam pláče.“ „Co měla pajmáma se mnou? Dyž sem
pět let dřela jako vůl, to neplakala ani jednou.
Pantáto, co sem se pro nich nachodila do hospody!
Nic mi nebylo za těžký. A teďkon se máme takhle
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rozejít? „Žádná děvečka nedělala chlapský práce jako
já. Sedlák řval jako pavián, já taky řvala – mysleli, že
se snad budem prát. Pantáta vodešel, prásknul
dveřma. Poklidily sme, zavřel se chlív, šlo se do
kuchyně. Pajmáma celá ubečená. Při večeři nikdo ani
necek. Pantáta zadumanej nad knížkou, pajmáma
slíkala malou Bětušku, dávala jí spát.
Voni vypadli voba do pokoje a Nanda mi šeptá u
dřezu: „A nesmíš prej spát v kuchyni, pajmáma to
zakázala.“ „Ták? Pět let sem tady spala, flintu v
posteli sem skovávala, dyž byl steklej – a teď tady
nesmim spát? To je vodměna, to je vodplata!“ Ráno
bez řikání sem vstala a voblíkla se. Zas se nemluvilo.
Z kostela na Tursku sem přišla k vobědu. Pajmáma
ubečená, vztek v ní řval. I malou Bětušku navedla:
„Viď, že u nás zůstaneš!“ „To víš, že jo.“ Najedli sme
se a pantáta přines knížku - „Poď sem!“ na mě.
„Tajdle máš čtyřicet zlatejch za služby a dvacet
zlatejch za pečení chleba.“ Tolik a tolik si uložila, tolik
a tolik si měla dostat šestáku za připouštění bejčka,
ale nedám ti nic.“ Jo sem řekla: „No, dyž si s tim
pomužou, tak já neschudnu a voni nezbohatnou.“
„Vyplatěji mi, co mi patří a basta fidli.“
Dal mi peníze, ty šestáky za bejčka si nechal. Šla
sem k Bětušce, rozloučila sem se s ni. Šla sem k
pajmámě: „Pajmámo, tak já jim děkuju za všecko, co
pro mě udělaly, a přála bych jim, aby dostaly
takovou děvečku a byla tady pět let, jako sem tady
byla já.“ Ani nemukla. Já sem si sebrala saky paky,
měla sem to připravený v síni. Vyšla sem z kuchyně,
ale nedalo mi to, když sem se vohlídla k chlívu,
viděla sem těch pět let a rozplakala sem se. A pak už
sem šla, ani sem se nevohlídla. Franta vod Straků na
mě čekal, pomoch mi to nést, daleko, daleko do
Voříšek. A zpívali sme si: Dyž sem vandroval, muzika
hrála...
Rozloučili sme se až u Oujezdce.
Když sem šla do nový služby, celou cestu sem
plakala. Jen ty holý šípky podle cesty jako když mi
říkají: „Karolíno, nic se neboj, musíš, holka, vydržet!“
M. Sedlář

