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Úvodní slovo ❦ Starosti pana starosty

Doba je překotná změnami. Na to jsme si už všichni zvykli
a víme, že se to asi jen tak nezmění. Když se jedná o změny takzvaně „k lepšímu“, nebráníme se jim a přijímáme je
tak nějak automaticky. Je přece správné, že se máme lépe.
Ovšem když se jedná o změny, které se nám nelíbí, máme
tendenci se změnám bránit. To je prý celkem pochopitelná
lidská přirozenost.

Mladí hasiči na vodě

Ale ruku na srdce. Nestalo se občas každému z nás, že
změna, která pro nás se měla v prvním okamžiku plusové
znaménko, se nakonec ukázala tak trochu otravnou a naopak změna, které jsme se obávali, se změnila v dobrou?
Věřím, že každý z nás podobnou situaci zažil.
Pojďme tedy zkusit nedávat změnám dopředu žádná
znaménka a věřit, že bude dobře.
Pavel Bartík

Sbor dobrovolných hasičů v Soběhrdech pořádal kurz vodní přípravy pro mladé hasiče. Kurz se uskutečnil koncem
srpna a účastnilo se ho 18 mladých hasičů, 6 dospělých
a doprovod. Zásobování nám zajistila výjezdová jednotka.
Zahájení kurzu proběhlo u hasičské zbrojnice v Soběhrdech, následovala cesta vlakem z Čerčan do Sázavy, kde
jsme dostali základní školení, jak správně plout po řece.
Vyzkoušeli jsme si základní manévrování s kánoí, správné
držení pádla, vodácké povely, a především sebezáchranu
na vodní hladině.
Počasí nám přálo, vody bylo dostatek, a tak jsme si celý
kurz velmi užili. Příští rok si celou vodu velmi rádi zopakujeme.
Filip Vykydal

Změny ve svozu odpadů v roce 2020
Likvidace odpadů vzniklých v obci je v posledních letech
jedním z témat, kterými se zastupitelstvo pravidelně několikrát ročně zabývá. Je to dané jednak tím, že se jedná o oblast,
která doznává výrazných změn a v dalších letech nás čeká
naprosto zásadní změna, která by měla ukončit skládkování zbytkového komunálního odpadu a vše, co se nepodaří
zrecyklovat, by se mělo likvidovat ve spalovně. To přinese
významné úpravy systému svozu odpadů, protože budou
muset být vybudována překladiště, ze kterých se bude odpad
odvážet do spalovny vlakem nebo na autech ve velkých kontejnerech po slisování. Doprava běžnými svozovými vozidly
na dlouhé vzdálenosti by nebyla efektivní ani ekologická
a ještě by zvýšila zátěž na silnicích, která je už i tak velká.
S okolními obcemi se snažíme najít vyhovující řešení.
Druhý důvod, proč se jedná o téma, které zastupitelstvo
opakovaně řeší, jsou, jak jinak, peníze. Už nyní nás likvidace
odpadů stojí zhruba 700 tisíc ročně, přičemž zhruba 50 %
této částky dotujeme z obecního rozpočtu na úkor dalších
aktivit. A v dalších letech bude několik faktorů náklady ještě
zvyšovat.

Pro rok 2020 jsme se proto rozhodli udělat dvě větší změny
v systému svozu odpadu:
1. Svoz černých popelnic s komunálním odpadem bude
v létě i v zimě probíhat s frekvencí 1× za dva týdny.
2. Zvýší se poplatky za svoz odpadu, které jsme už několik
let neměnili, takto:
– popelnice 80 litrů, svoz 1× dva týdny 950 Kč ročně
– popelnice 120 litrů, svoz 1× dva týdny
1 800 Kč ročně
Občané, kteří měli v letošním roce svoz 1× dva týdny (asi
dvě třetiny nádob), tedy nemusí nic měnit, pokud nechtějí
přejít z nádoby 120 litrů na menší. Občanům, kteří měli tzv.
kombinovaný svoz (v létě 1× dva týdny, v zimě 1× týdně),
se automaticky změní frekvence na 1× dva týdny. Pokud se
z nějakého důvodu obáváte, že se v zimě do této frekvence
s odpadem nevejdete, spojte se s námi, prosím a budeme hledat individuální řešení.
Všechny změny musí být letos provedeny do 31. 12. 2019.
V lednu již změny možné nebudou. Proto neodkládejte případnou změnu a ozvěte se co nejdříve.
Pavel Bartík

Zemědělské okénko DZV NOVA

Máme za sebou letní měsíce, čas dovolených a odpočinku.
V DZV NOVA tomu bylo naopak. Červenec a srpen jsou jedny
z nejnáročnějších měsíců hospodářského roku. Letos jsme
sklízeli 2.076 ha obilovin a 629 ha řepky. Na Petroupimsku
a Soběhrdsku se sklízelo 500 ha, na Bystřicku 1.285 ha, na
Ouběnicku a Olbramovicku 920 ha. Rok 2019 byl na rozdíl
od dvou předchozích let výnosově lepší na úrovni průměru posledních 10 let. Bylo to hlavně kvůli srážkám, kdy za
duben–srpen 2018 spadlo jen 125 mm srážek a za stejné období 2019 to bylo 270 mm, tedy o 116 % více. Bohužel to mělo vliv
na zlepšení bilance vody pouze v povrchových vrstvách půdy.
Níže uvádím výnosy hlavních plodin:

Na jedné straně radost z poměrně dobré úrody, na druhé snížení cen obilovin oproti roku 2018 o 20–25 %. ČR je
exportním státem, který vyváží cca 2 mil. tun obilovin.
Jednou z příčin je i snížení počtů skotu o cca 60 % a stavů
prasat dokonce o 65 % za posledních 30 let, kdy razantně
klesla potřeba krmivové základny a tím i obilí. I DZV NOVA
se snaží zvyšovat počty skotu. Zatím jsme v přepočtu na 1 ha
velmi nízko a máme zatížení jen 0,24 VDJ/ha. Průměr ČR
je okolo 0,55 VDJ/ha, ale mnoho států v EU má přes 1 VDJ/
/ha a Nizozemí dokonce přes 3 VDJ/ha.
Na farmě v Soběhrdech máme ustájeno 420 ks jalovic
a máme v plánu zvýšit tento stav o 150 ks rekonstrukcí stáje

v Petroupimi. Naše představa a cíl jsou, aby byla lokalita
Soběhrdska a Petroupimska v budoucnu soběstačná, tj.
abychom vypěstovali pro 570ks jalovic dostatečné množství
krmiva (trávy, sena, jetele, vojtěšek), obilí pro krmné směsi,
a tím i dostatek slámy pro stlaní. Na druhé straně aplikovat
veškerou organickou hmotu v podobě hnoje a kejdy od jalovic na polích v této lokalitě. Tato rovnováha přinese mnoho
pozitivních dopadů do krajiny, ať už protierozních v podobě
větších ploch trvalých pícnin nebo zlepšení vlastností půdy
díky organické hmotě.
V posledních letech bohužel přibývá škod na polích a plodinách, kterou napáchá zvěř, hlavně dančí, srnčí a divoká
prasata, která se neúměrnou řadou přemnožují. Totální
škody na jednom hektaru dosahují 40–50 tisíc korun a celkové škody jdou ročně do statisíců korun. Snažíme se být
v součinnosti s myslivci, ale je primárně na nich, aby stavy
zvěře redukovali na únosnou mez.
Zemědělství je specifické a vždy tak trochu prášilo, smrdělo a hlučilo hlavně při sklizňových pracích, a to v minulosti, nyní a bude i v budoucnu. I my bychom chtěli pracovat
přes týden a o víkendu odpočívat, ale náš hlavní „velitel“
je počasí. A proto bych chtěl Vás, občany, požádat o trochu
shovívavosti. Vždyť díky českým zemědělcům máme všichni každý den na stole čerstvé pečivo, máslo, mléko, sýry,
jogurty, salámy a to vše má podstatu v obilí, mléce a mase,
které produkujeme.

Pavel Dvořák, DZV NOVA

Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 3 měsíce
na to, aby nechali svá zvířata u soukromého veterinárního
lékaře označit mikročipem. Od 1. ledna 2020 vstupuje na
základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120–450 Kč
a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární
lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní. Za psa bez
označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením
až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako
kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by
mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
– zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(SVS, PČR, Celní správa, obce atd.)
– účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických
podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů
v případě týrání zvířat
– umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím
obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska
finančních předpisů
– bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité

v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např.
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci
atd.)
– zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho
návrat je operativnější.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných
psů? Funguje již nějaký?
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů.
Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj.
v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. V současné době není zatím řešena oblast jednotné
celostátní evidence psů, obce si mohou povinnost evidence
stanovit vyhláškou.
Po očipování psa je žádoucí, aby byl zaevidován v některém z registru čipovaných zvířat. Registrace je většinou
bezplatná, záleží na typu čipu. Níže uvádíme několik typů:
Seznam registrů čipovaných zvířat na území ČR:
www.narodniregistr.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů, WINVET, s. r. o.:
www.czpetnet.cz
Centrální evidence zvířat a věcí, DATAK, s. r. o.:
www.identifikace.cz
BackHome registr zvířat, GS Partners, s. r. o.:
www.backhome.cz
IFTA registr, Werfft spol.s.r.o.: www.iftaregistr.cz
Další informace najdete na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz
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Jak to vidí děti…

Jana Špidrová se opět zeptala dětí na jejich názory. Odpovídali
Eliška a Natálka Špidrovy, Zuzka Kucharská a Barča a Kája
Baštářovi. Přečtěte si, jak krásně lze vidět svět kolem sebe…
Máme za sebou prázdniny. Co to je ty prázdniny?
Barča B.: že jsme si užili. Nechodili jsme do školy a do školky
nebo do práce.
Natálka: školka skončila a byly prázdniny.
A koupali jsme s v bazénu. Teďka, ale není, protože bude sníh.
K čemu takové prázdniny jsou dobrý?
Eliška: můžeme si užívat a nemusíme dělat úkoly
Barča:
prázdniny si užíváme, tak že prostě neděláme nic. Hovíme
si u moře třeba.
Zuzka: můžeš si hrát doma
Kája:
zůstaneš doma a koukáš jen na televizi
Víte kde teď jsme? Kde sedíme?
(pozn. seděli jsme v zasedací místnosti na obci)
Barča: v ředitelně
Kája: v kanceláři
Eliška: vedle
pana starosty
Barča: posedění
Co myslíte, že tady v té zasedací místnosti dělají?
Kája: hrají na piano
Barča: školení většinou tady dělají
a volby
Zuzka: volby a tak. Takhle tady sedají a povídají si
A o čem si myslíte, že si tady povídají?
Eliška: něco, co by mohli udělat, třeba zbourat starý baráky
a postavit místo toho nový
Barča: třeba si popovídají, co
udělají za zkoušku. Předvádění.
A kdo myslíte, že se předvádí?
Eliška: pan starosta
Jak se předvádí pan starosta?
Eli: že se klání lidem
Barča: něco hasí
Zuzka: mává vlajkou
Natálka: dělá v kanceláři. Může
psát
Kája: počítá lidi
Natálka: může počítat na
počítači
Eliška: taky může zvolit, jestli se ten pán s tou
paní můžou spolu ženit nebo ne
Já: to náš pan starosta asi
nemůže
Natálka: co nemůže?
Já: oddávat
Natálka: co je to oddávání?
Já: svatbu nemůže dělat
Natálka: proč?
Já: to nevím
Kája: já taky ne. A moje mamka ještě víc neví
Tady se schází zastupitelstvo. Víte, co to je?
Eliška: hustý
Zuzka: nevím
Natálka: představení
Zuzka: třeba tady něco dělají
Eliška: někdo tady
něco zastupuje
Kdo myslíte, že je v tom zastupitelstvu?
Eliška: starosta
Barča: starosta, paní Vosická, mamka,
a ještě Honza Šíma
Natálka: maminka moje
Barča:
moje mamka
Blíží se Vánoce. Co to jsou Vánoce?
Eliška: Ježíšek
Natálka: že bude sníh

Co se dělá na podzim?
Barča: připravují se Vánoce a ozdoby
Zuzka: stavějí se
sněhuláci
Kája: andělíčci z podzimu
Natálka: ještě
se dělají dorty kdo má ve sněhu narozeniny
Barča: sbírají
se kaštany. A vyrábějí se z nich třeba zvířátka, z těch kaštanů
Nás čeká lampionový průvod. Co to je?
Kája: Halloween
Eliška: strašidla a dostáváme bonbony. A jsou tam čarodějnice a nosíme lampiónky
Zuzka:
máš takovou tyč a na ní máš jeden lampion
Já: a chodí
se za světla nebo po tmě?
Děti: po tmě
Já: co potkáváme?
Eliška: netopýři a sovy. A potkáváme hvězdy.
Barča: a budou podzimní prázdniny. A na to se těším.
Když se blíží podzim. Na podzim jsou tzv. dušičky. Víte, co to
je?
Děti: neee
Eliška: víly
Kája: v zámku můžou
být
Natálka: dušičky můžou být i lidi
Zuzka: víly
Když se řeknou Soběhrdy. Co vás napadne?
Eliška: Soběhrdy vyhrávají
Barča: Soběhrdy nej.
Soběhrdy nej. Vždycky vyhrajou hej
Natálka: mě napadne tleskat
Kája: Soběhrdy nej
Zuzka: Soběhrdy
hej
Eliška: můj byt
Barča: moje zahrádka
Eliška: moje vesnice
Natálka: moje hospoda
Kája: moje
obec
Zuzka: moje vlajka
Soběhrdy jsou v České republice. Co je Česká republika?
Eliška: že tam jsou samý český lidi
Kája: Československo
Barča: že se tam nemluví třeba slovensky nebo
tak
Kája: nebo tam mluví československy
Natálka:
nebo tam mluví anglicky
Česká republika je stát. Kdo je hlavou státu?
děti: pan starosta
Kdo tam sedí na tom hradě v Praze?
Zuzka: medvěd
Barča: nějaký prezident?
Zuzka:
pan Zeman
Barča: ten pán musí být hrozně chytrej
a chrání to Česko
A koho byste si přáli, aby byl prezidentem?
Eliška: pan starosta
Kája: moje maminka
Zuzka:
můj tatínek
Natálka: maminka a tatínek
Kdo je hlavou rodiny?
Eliška: hlavou rodiny je tatínek
Kája: jooo
Děti: jooo

Zapište si do kalendáře
2. 11.
10. 11.
30. 11.
11. 1.

vítání občánků
brigáda v Třešňovce – sázení stromků
rozsvěcení vánočního stromu v Soběhrdech
hasičský ples v Soběhrdech

Z kroniky obecné školy
Informace, že v Soběhrdech byla ještě před pár desítkami let obecná škola, pravděpodobně není nikomu cizí. Máte ale povědomí
o tom, kdy a jak byla škola založena? Přicházíme s novou rubrikou,
konkrétně autentickým přepisem kroniky obecné školy. Prvním
kronikářem byl v roce 1879 vyučující Václav Jukl, který v této první části popisuje počátky výuky soběhrdských dětí v 1. polovině
19. století, tedy v čase, kdy v Soběhrdech nestála žádná budova
k tomu určená. Snad vás od četby neodradí poněkud náročnější,
téměř 150 let starý text…
Kterak vzat byl počátek školy
Vyučování dítek v Soběhradech povstalo takto: Poněvadž dítky ze Soběhrad všady přes 5/4 hodiny do školy měly, a do Poříče
tenkrát jen, co pamětníci jsou; proto nechodily, že tam bylo pro
www.sobehrdy.cz

dvě třídy mnoho dětí a žádný se po nich nepídil, jako nyní; jen
když naturální dávky obdrželi, ba ani tehdáž sl. úřadové žádní
na to tak nešli.
Ze Soběhrad (prý) od vždy až po 1827 kdo děti do školy posílati chtěl – posílal do Kozmic neb až do Teplejšovic; tak praví ti
naživu jsoucí, kteří tam chodili. V roku 1825/26 nabádali někteří
uvědomělejší občané (zvlášť protestanti), aby žádali na V. Slav.
Gubernium, by jim dovoleno bylo v Soběhradech školu si držeti;
oni že si byt opatří, učitele vydržovati budou.
Poněvadž toho času postoupil p. František Janovský, učitel
v Kozmicích, synu svému p. Michaelovi Janovskému školu; tento
že jej se vším zaopatřit měl, neb třetinu příjmů odvádět; – ale
tenkrát to šlo velmi bídně! I nabízel ten p. Frant. Janovský, že by
1 Pokračování na s. 4
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Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (1930–2019)

My občané obce Soběhrdy jsme měli velké štěstí, že tento
vzácný člověk více než dvacet let žil mezi námi a my jsme mohli čerpat z jeho obohacující přítomnosti. V roce 1986 manželé
Koutečtí zakoupili velmi zchátralý domeček čp. 50 v Mezihoří,
který pak pečlivě zrekonstruovali a zařídili podle svého vkusu
vytříbeného pro umění a vytvořili tím útulný kout pro pohodlné
rekreační pobyty. Ačkoliv chalupaření nepatřilo mezi Profesorovy záliby, Mezihoří se stalo jeho oblíbeným klidným venkovským zátiším, kde nacházel klid a mír pro něj tak blahodárný po
neobvykle psychicky náročném pracovním týdnu. Od jara do
podzimu za příznivého počasí sedával pod velkým ořešákem,
vždy mezi šestou a sedmou večerní se skleničkou v ruce, bafal
doutník a rozjímal. Uznával totiž filozofii koncentrace požitku
v níž se správná pohoda skládala z hudby, skleničky dobrého
moku a doutníku. Procházky po okolí nepatřily k jeho zálibám,
chodil však pravidelně a rád pro potěšení fenky francouzského
buldočka Agáty. Měl vždy po ruce zápisník s tužkou pro možnost kdykoliv si poznamenat zajímavou myšlenku či postřeh.

Po smrti manželky Jitky v roce 2014 přestal jezdit do Mezihoří
nejenom proto, že to bylo místo plné vzpomínek na milovanou
ženu, ale také z ryze praktického důvodu, profesor neměl řidičský průkaz a posléze domek prodal.
Při příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky o Soběhrdech udělilo 26. června 2010 zastupitelstvo obce
Soběhrdy Prof. Kouteckému čestné občanství.
Profesor Koutecký uměl komunikovat s lidmi a rád hovořil
v rozhlase, televizi nebo na veřejnosti. Díky tomu jsme mohli
poslouchat jenom ne v radiu jeho moudré rady podané v kultivovaně formě s obrovským smyslem pro humor a perfektní
češtinou, ale také na besedách v rámci Soběhrdských nedělních
odpolední v klubu firmy AUTO S.V.A. s.r.o. Na první besedě konané 6. května 2007 Profesor pohovořil na téma „O hodnotách
života“, kdy vyslovil hlubokou moudrost, že „hodnotný život
pro mne musí být provázen řádem – pokud není řád, tak vzniká
zlořád, a kdo ho dělá, je neřád“. Na druhé besedě 17. května 2009
„Život od beznaděje k úspěchu“ povídal o své profesní
dráze od těžkých začátků až
k vybudování kliniky dětské
onkologie na světové úrovni.
Třetí besedu konanou 19. června 2011 Profesor pojmenoval
„Krásná setkání“ a poslední
beseda v neděli 22. května
2016 se nesla v duchu „Vzpomínání“. Z každé besedy jsme
odcházeli povzneseni na duchu a plni dojmů ze setkání s výjimečnou osobnosti plnou laskavosti a obohacení o životni moudrost „můžeš v podstatě všechno,
ale ve všem musíš mít smysl pro úměrnost“.
Pan profesor Josef Koutecký bude dál žít v našich vzpomínkách jako vzor ušlechtilého moudrého člověka, celoživotně
úspěšně bojujícího proti rakovině, novodobé metle lidstva.

Maciej Kucharski

v Soběhradech dítky vyučoval,
1 Pokračování ze s. 3
by i Velko-Žíňanští se přidali; on, že jim žádost napíše, by pro
více dítek to obdrželi. Věda snad, že by to nebylo povoleno nebo
i chtěje synu příjem rozmnožiti; napsal, že chtějí tyto dvě obce
do Kozmic přeškolené býti; a tenkrát vše k úřadům se německy
dopisovalo, ani nevěděli občané, nač se podepsali.
Přišla komise, a pro důvody uznané, že do Poříčí z jara pro
rozvodnění potoků a hlinaté cesty se nemůže, a do Kozmic posuchu jíti možno; povolena byla škola ze Soběhrad a Velkých Žíňan
v roce 1827 (což v Kozmické škole v nařízení psáno jest) do Kozmic.
Ten samý učitel p. Frant. Janovský smluvil s občany na faře
v Kozmicích, že jim v zimě v Soběhradech učiti bude; oni že jemu
dají u každého, kdo dítky do školy míti bude, skrze 14 dní stravu,
noclehy a 40 krejcarů stříbra platu z jednoho dítka; též i do Žíňan
z jara chodíval; obyčejně v květnu šel domu. V staveních obyvatelů
se vyučovalo, kde hospodář se svými bydlel; po lavicích po zemi
seděly děti; psaly vstoje neb v kleče, při těch lavicích – domácí
lid dělal svou práci, pak tím jedny druhým byli obtíženi, jaké to
vyučování? Ba i v hospodě prý se po jednu zimu vyučovalo.
Smrt činí všemu konec! Tak se stalo, že ten samý učitel 1837
zemřel. Mělť 74 let. Podepsaný (Václav Jukl, učitel, kronikář,

pozn. red.) tehdáž z čekatelny 1836 vyšlý, nemaje místa; skrze
příbuzné a P. P. Václ. Pohana faráře z Poříčí, který pozoroval,
že by se tam měla škola zřídit, nechtěl, by to vyučování zaniklo;
vymohl, že pan farář Kozmický, co správce školy Kozmické, na
dopis úřadu Konopišťského, uvedl tam nyní podepsaného a jako
učitele tam ustanovil.
Vyučovalo se v najmuté světnici, a živobytí, byt a plat, jak dříve;
a jak se co měnilo, skoro v každém roce, poněvadž libovůle občanů v tom byla; bylo by mnoho popisovati! Děti byly vodívány ke
sv. zpovědi a ku zkouškám do Kozmic; pak též musili dospělejší
žáci chodit dvakrát v týdnu do Kozmic na cvičení náboženství.
Možno si pomyslit, jak to cvičení dopadalo – Když přišly děti, nepřišel pan katechet do školy – a což když přišly zpátky? Netrvalo
to dlouho (jen dvě zimy), nešly tam a žádný jich neposílal; proto
musel učitel náboženství učit, a že bylo znát výsledek, ostalo to
tak, až v roce 1847, aniž vím kým a jak se stalo, bylo Poříčskému faráři nařízeno, že tyto ze Soběhrdské školy žáky do svého
dozoru, a správy přejmouti má, že to jeho osada jest. Od té doby
chodily děti k sv. zpovědi a ku zkouškám zase do Poříčí, někdy
i tam p. Kaplan náboženství cvičit přišel, ale to zřídka.

Barbora Sobotková

V sobotu 6. července nás zasáhla velmi smutná zpráva o úmrtí
významné osobnosti české vědy, medicíny, kultury a zakladatele
kliniky dětské onkologie Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.
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