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Zpět do školních lavic

Prázdninové měsíce uběhly jako voda a všichni
už s napětím očekáváme začátek nového školního
roku. Nervozita tentokrát nepostihuje pouze děti
školou povinné, nýbrž celou společnost. Všichni
budeme s obavami sledovat, zda opět nedojde
k rychlému šíření koronaviru a zavedení podobně
drastických omezení, která jsme zažili na jaře.
Zářijový termín vydání Zloboje nás vybídnul
k připomínce historie školy ve Zlobicích. Obě kronikářky připravily krásné texty, ze kterých se dozvíte mnoho zajímavostí od okolností založení školy
až po její zánik v roce 1978. Jsme velmi rádi, že

v tradici školství ve Zlobicích může pokračovat alespoň
mateřská škola. Jak věděli už naši předkové, pokud má
mít mladá generace dobrý vztah ke své rodné obci, je
třeba zapojit školu do všech aktivit a přirozeným způsobem děti seznamovat s krásami a bohatstvím našeho
regionu. Všechny pracovnice naší školky se o to snaží
a patří jim za to poděkování. Kromě tématu školy najdete v tomto vydání pozvánku na bojanovské hody, reportáž ze zastupitelstva a informace Sboru pro občanské
a kulturní záležitosti, TJ Sokol i MAS Hříběcí hory. Tak
tedy příjemné čtení.
František Lízal

Reportáž ze zasedání zastupitelstva 22. 6. 2020
aneb Máme jasno ohledně výstavby domů ve Zlobicích?
Jak jsem avizoval na konci reportáže z minulého jednání zastupitelstva, přinášíme nyní
informace ze zasedání, které proběhlo po uzávěrce minulého čísla
Zloboje. Na programu byla kontrola minulých usnesení, informace
z obecní rady, závěrečný účet za
rok 2019, financování chodníku
do Bojanovic, osud pošty Partner,
záměry výstavby domů ve Zlobicích, rozpočtová opatření a na
závěr obecné informace. Původně
se schůze měla konat na obecním úřadě. Protože se ale v týdnu
mezi neveřejným a veřejným jednáním zastupitelstva objevila silná
reakce veřejnosti na navrhovanou
výstavbu 20 domů (ačkoli původně zastánci výstavby tvrdili, že to
nikoho z občanů zajímat ani nebude), bylo místo konání změněno na sál staré hospody. A účast
byla opravdu hojná, za což všem
zúčastněným děkujeme.
Oproti vyvěšenému programu
došlo ke změně pořadí jednotlivých
bodů, takže nejprve přišel na řadu
závěrečný účet. Paní hospodářka
uvedla nejpodstatnější informace
o hospodaření a po krátké diskusi
byl závěrečný účet schválen. Také
bylo schváleno převedení zisku
mateřské školy do rezervního fondu.
Poté již začala diskuse výstavby
domů. Ačkoli pozvánka vyznívala
tak, že záměrů bude představeno více, uveden byl pouze záměr
stavět 20 domů na poli na pravé
straně za Zlobicemi směrem na
Kroměříž. Bylo jasně patrné, že se
velmi pozitivně projevilo zapojení

veřejnosti a informování (někdo by
řekl humbuk) na sociálních sítích.
Některé excesy, které zazněly na
neveřejném jednání zastupitelů
o týden dříve (jako například tvrzení, že se v daném místě dá stavět
bez změny územního plánu) byly
samotným vlastníkem odmítnuty.
Je třeba zmínit, že daná lokalita je
v platném (na konci roku 2019 všemi přítomnými zastupiteli schváleném) územním plánu označena
jako rezerva R2. Podle stavebního
zákona rezerva slouží k tomu, aby
se zabránilo znehodnocení plochy
pro plánované další využití. Změnit územní rezervu na zastavitelné
území lze jen na základě změny
územního plánu. A o to jde především. Všichni zastupitelé souhlasí
s tím, aby se stavělo. Jenže podstatné je, aby výstavba proběhla
v souladu se stavebním zákonem
a s platným územním plánem.
Aktuální územní plán vymezil pro
výstavbu plochy jiné (plocha č. 8
naproti bytovkám, a plocha č. 10
„za humny“ selských usedlostí
na pravé straně cesty na Popovice, tedy zjednodušeně řečeno
od potoka vedle hřiště směrem
k Falcmanovým). Je prakticky jisté,
že pokud by zastupitelstvo chtělo
změnit plochu současné rezervy
R2 na zastavitelné území, musely by naopak pozemky, které nyní
zastavitelné jsou, být vyjmuty. Tím
by došlo ke snížení jejich hodnoty
a jejich vlastníkům by to muselo
být kompenzováno.
Ve zdůvodnění územního plánu
se také píše, proč je daná plocha
pouze v rezervě (z důvodu zábo-

ru příliš velké plochy nejkvalitnější zemědělské půdy) a za jakých
podmínek by bylo možné případnou změnu z rezervy na zastavitelné území zvážit (doslovná citace:
„Podmínky pro prověření možného
budoucího využití plochy:
- plocha bude prověřena po zastavění části stávajících rozvojových
ploch ve Zlobicích -tj. min. 50% ze
součtu výměry ploch č. 8, 10,
- nebo prokáže-li se, že plochy č.
8, 10 nelze pro navrhovaný záměr
využít (např. pro nezájem vlastníka či z objektivních územně-technických důvodů“)).
Problémem pak také je, že
zastupitelům nebylo jasně sděleno, o čem přesně by měli hlasovat.
Projektantky najaté vlastníkem
vznesly pouze obecný dotaz, zda
zastupitelstvo s výstavbou v dané
lokalitě do budoucna souhlasí. Na
to jsem odpověděl, že právě proto, aby kdokoli z občanů i vlastníků
půdy věděl, jaké záměry má obec
ohledně výstavby, tak si nechává
zpracovat územní plán. Ten náš je
čerstvě schválený, všichni přítomní zastupitelé byli tehdy pro a nikdo
nevznesl námitku, že by měly být
vyhrazeny plochy jiné. Proto mě
udivuje, že několik zastupitelů
nyní tvrdí, že by se v rezervě mělo
stavět hned. O celém záměru se
pak vedla diskuse, nicméně jejím
závěrem bylo pouze usnesení, že
zastupitelstvo odkládá hlasování
na další zasedání. Je důležité, aby
do té doby měli zastupitelé k dispozici jednak jasně definovaný návrh
usnesení, o němž by měli rozhodnout a také dostatečné podklady

pro rozhodnutí. Svůj osobní názor
na celou věc jsem popsal na svém
blogu, pokud máte zájem, vyhledejte si v googlu: „Co se děje ve
Zlobicích“.
Dalším bodem jednání byla
stezka pro chodce a cyklisty do
Bojanovic. Na konci roku 2019
měla obec na účtu 9 mil. Kč, nicméně v současnosti kvůli koronaviru, jeho dopadu na ekonomiku
a výběr daní není peněz nazbyt.
Proto po krátké diskusi zastupitelé
schválili financování stezky z úvěru, který si již dříve obec sjednala.
Zastupitelstvo také pověřilo radu,
aby provedla rozpočtové opatření právě v souvislosti s čerpáním
úvěru pro stavbu stezky.
Rozsáhlá diskuse se strhla
také kolem pošty Partner. Současný provozovatel oznámil, že do
budoucna nebude schopen poštu
sám udržet a žádá, aby ji převzala
obec. Antonín Večerka zmínil, že
nevidí vhodný obecní prostor. Eva
Diblíková dodala, že do Bojanovic
by lidé těžko chtěli zajíždět. Ptala
se také na personální zajištění.
Paní starostka odpověděla, že tuto
otázku má vyřešenou (konkrét-

ní jméno nezaznělo). V reakci na
můj dotaz, zda je ve hře možnost
provozovat poštu v budově, kde je
nyní, vlastník navrhl, že by budovu
nabídl obci k odkoupení. Nicméně
představu o ceně neměl. Pronájem vyloučil. Vyslovili se i občané.
Zaznělo, že pošta patří k základní
vybavenosti a měla by být každopádně zachována. Na dotaz, zda
je možné využití prostor pošty staré (v budově staré hospody) paní
starostka odpověděla, že stavebně není v dobrém stavu. Závěrem
zazněla výzva, aby rada pozvala
provozovatele pošty na své jednání, prodiskutovali případnou koupi
a zvážili další postup.
Při kontrole usnesení z minulého zasedání se zastupitelé vrátili ke stavbě komunikace kolem
„Ohrady“ k hlavní cestě na Kroměříž. Paní starostka uvedla
celou řadu detailů k průběhu stavby. Občané vznesli dotaz, jak se
bude řešit situace se zničeným
povrchem cesty vedle potoka (od
hlavní silnice na protější straně od
nové komunikace) – kousek dál je
nová asfaltka, proč není až k hlavní
silnici (tam, kde byla cesta nejvíce

Prožijte odpoledne s místní akční skupinou

poškozena stavební technikou)?
Také byl zabetonován příkop
a nyní tam stojí voda. Paní starostka uvedla, že obec to bude muset
napravit. Dále se občané ptali
na plochu zahrádky v sousedství
nově postavené cesty a možnosti
parkování. Poté byli přítomní informování o usneseních a jednání
rady, konkrétně o výsadbě zeleně v okolí poldru – obec schválila
technický dozor, aby výsadba proběhla v potřebných parametrech.
Panovala totiž určitá nejistota,
zda za nízkou cenu nabídnutou ve
výběrovém řízení lze výsadbu kvalitně provést. Jiná cesta než fundovaný technický dozor však, zdá
se, neexistuje. Technický dohled
potřebuje také samotný poldr,
jako vodní dílo 3. kategorie. Příští zasedání zastupitelstva bude v
září, přesný termín nebyl dosud
stanoven. Nicméně, jak bylo dobře vidět na červnovém jednání,
přítomnost veřejnosti je prospěšná
jak pro samotné občany, kteří se
mohou přímo dotazovat zastupitelstva coby nejdůležitějšího orgánu obce, tak i pro celkový průběh
jednání. Proto jste všichni srdečně
zváni i příště.
František Lízal

Místní akční skupina Hříběcí hory zve malé i velké na zážitkové odpoledne, které se uskuteční v sobotu
3. října od 14 hodin na Novém zámku ve Zborovicích.
Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku MAS a poznat místa, která díky ní prošla
zajímavou proměnou. Kromě putování po projektech na návštěvníky čekají hravé soutěže, tvořivá dílnička
nebo ochutnávky regionálních
výrobků.
Odpoledne zpestří také kulturní program, nebude chybět
například vystoupení dětí ze
základní umělecké školy. Vrcholem akce pak bude vyhlášení
vítězů fotosoutěže a následná
vernisáž sestavená z nejlepších a nejzajímavějších snímků
z regionu.
MAS Hříběcí hory sdružuje
obce, spolky, zemědělce i jednotlivce, kteří žijí nebo pracují na
venkově. Pomáhá jejich nápadům od vzniku, přes financování
až po realizaci. Podporuje rozvoj podnikání, pečuje o krajinu,
rozvíjí vzdělávání a sociální programy.

mi pozemky „Čtvrtě“. Školní rada
povolila rozšíření jednotřídní školy
na dvoutřídní a školní budova byla
vysvěcena 25. srpna 1889. Kromě
stávajícího správce školy Aloise
Pažouta se stal dalším učitelem
v nové školní budově Augustin
Kropáček.
Z knihy Kronika Františka Michálka sestavila Martina Belatková

Škola ve Zlobicích
„…Císař Josef II. projevil přání, aby každému obyvateli bylo
umožněno nabýt základního vzdělání. Tím dal ušlechtilý podnět
k zřízení škol nejen při farách,
nýbrž i v obcích v jejichž obvodě
na půl hodiny cesty jest 90 – 100
dětí školou povinných bez školy.
Tomuto předpokladu odpovídal
obvod Zlobice, Bojanovice a Koválovice, kde se napočítalo 123 dětí
(ve Zlobicích 60, v Bojanovicích
41, Koválovicích 22), které chtěly
školu navštěvovati a přitom vzdálenost naší vesnice od farní školy
v Hradisku jest ¾ hod., Boj. a Kov.
ještě více.
Školská komise uznala 8. května 1785, že se pro tyto tři vesnice
může škola zříditi…“ Původní plány na zřízení školy předpokládaly
umístěním školy do Bojanovic, přičemž jediným kritériem byla poloha. Nakonec však byla škola zřízena ve Zlobicích.
Prvním učitelem dle farních matrik byl Filip Toman. V matrice byl
Toman označován též jako domkař a podepisoval se třemi křížky.
Druhým učitelem na naší škole byl
Jan Sassin. Tohoto pana učitele
rádi si brali novomanželé při svatbě za svědka, snad pro jeho milou
či veselou povahu, ale v matrice jest podepsán rovněž třemi
křížky.“ A přece máme doklad, že
psát uměl, když se v září 1795 rozmýšlí, má-li ve Zlobicích zůstat: „…
Poniže ruky libam a známost gim
čžinim, že dalibu Zítra na Wečir že
tam pugdu do tich Kiselowitz se
přeptat gak ta služba vypada…“

„… 1803 se objevuje na naší škole
nový učitel Václav Hanousek. Lze
ho považovati za prvního řádného
učitele.
Škola zdejší, která byla umístěna v obecní pastoušce č. 2 a 3,
kde bydlela obecní chudoba,
invalidé, tam měl bývání i učitel.
Původní škola v pastoušce č. 2 pro
pokročilou dobu určitě nevyhovovala. Obec hodlajíc postaviti novou
školu směnila svůj obecní domek
č. 64 na Husýnku za chaloupku
č. 3, patřící sirotkům po Severinovi
Zlámalovi. Zlobice nesly dvě třetiny nákladu na stavbu nové školy,
obce Bojanovice a Koválovice jednu třetinu. Nová škola byla vystavěna sice dobře o pevném zdivu,
ale na křižovatce čtyř silnic, tudíž
na místě velmi rušném.
12. července 1870 svolávají představený obce Zl. Tomáš
Řezáč, př. z Boj. Martin Večerka…
schůzi stran špatné dlažby v učební světnici, stran škodného učební
světnici otoku a stran zbořeného
chléva pro uschování dobytka učitelova…“
„…Ke škole patřila zahrádka
na Husýnku proti „kovárně“, kterou učitel užíval. ..  pro velký počet
žactva a nedostatečný stav učírny
nařídila zem. škol. rada ve svém
sezení 27. srpna 1888 dočasné
polodenní vyučování.
Počínaje jarem 1888 dala místní školní rada ve Zlobicích k stavbě nové dvoutřídní školy vyrobiti
140.000 pálených cihel. Stavební
plán a rozpočet sestavil stavitel
Josef Ryšavý v Kojetíně. Základní
kámen položen 28. března 1889.
Za staveniště uznány vhodný-

Od r. 1904 měla škola  již 3 třídy se 150 –160 žáky. Na počest
60 let panování císaře Františka
Josefa I., v roce 1908 zasadili žáci na Větřáku tři lípy (později
byl mezi lípy umístěn pomník padlým v l. světové válce). V období
1. světové války sloužila řada škol
jako lazarety či obydlí pro vojsko.
Ve Zlobicích bylo zachováno polodenní vyučování.
    Po první světové válce, za školního správce K. Doležela (1899 –
1920) se začalo hrát ve škole divadlo. K prvému výročí osvobození
národa uspořádalo představenstvo obce, školní rada a TJ Sokol
„Manifestační tábor lidu“ před školou a v budově školy byla odhalena
deska se slovy J. A. Komenského:
„Věřím v Boha, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí Tvých k Tobě
zase se navrátí, ó lide český“.
Dne 22. 12. 1922 se konala slavnostní   promoce bývalého
žáka školy Aloise Diase na doktora veškerého lékařství a v lednu
1923 pan doktor provedl lékařskou
prohlídku žáků.
Od školního roku 1923/24 byly
zavedeny nové předměty: občanská nauka a výchova, vlastivěda,
ruční práce výchovné, domácí
nauky.  Do 3 tříd dochází 106 žáků
z obou obcí. Při návštěvě prezidenta Masaryka  23. června 1928
v Kroměříži jej byli pozdravit i žáci
zlobické školy. Olga Nováková,
v hanáckém kroji, podala panu
prezidentovi, když odcházel od tribuny na Sněmovním náměstí, červenou růži.
Zima roku 1929 byla obzvlášť
krutá (až -35°C). Žáci přivítali
nařízené prázdniny, neboť nebylo možné ve třídách zajistit teplo. Ještě zcela nevymizely doj-

my žáků na návštěvu prezidenta
republiky, když ve čtvrtek 29. srpna 1929 projížděl T. G. Masaryk
našimi obcemi. Pro tuto návštěvu
byla zhotovena slavnostní brána
a tribuna.
Na začátku školního roku
1938/39 přišlo do školy 110 žáků.
Po dobu válečnou byla vzorně
vedená školní kronika uschována
z obavy, že by ji Němci zničili. Školní budova byla 3. 5. 1945 zasažena rumunskou minou mezi oknem
a jižním rohem školní budovy.
Poté zde bylo umístěno rumunské
polní obvaziště. Poválečný školní
rok 1945/46 byl zahájen 3. září. Do
školy nastoupilo 94 žáků. Následný rok 1946, první poválečný, se
opět vrací život do zlobické školy.
Pokud jde o počty žactva, ve školním  roce 1947/48 bylo vedeno 63
žáků a tento počet se přibližně až
do roku 1952 opakuje. V průběhu
měsíce března a dubna 1949 byli
žáci očkováni dánským Červeným
křížem proti tuberkulose.
Od školního roku 1951/52 přichází na školu vyučovat manželé
Antonín a Marie Kuželovi. V listopadu 1951 pro výskyt kulhavky
a slintavky u   dobytka nemohli
z důvodů nařízené karantény  žáci
z Bojanovic v počtu 29 docházet
po dobu 3 týdnů do školy. Ředitel
školy Antonín Kužela docházel do
Bojanovic a učil žáky v místním
hostinci 4 hodiny denně. V předvečer 1. máje se konal   průvod

vesnicí., 9. května pak již podesáté průvod k pomníku padlých.
Ve školním roce 1956/57 bylo
na některých školách v okrese  
pokusně zavedeno vyučování ručním pracem. Na zlobické škole se
tomuto předmětu začalo vyučovat
v 1. až 3. postupném ročníku. Učitelka Marie Kuželová vedla mimo
to kroužek dovedných rukou, ředitel školy Antonín Kužela zase pěstitelsko-technický kroužek.
Od školního roku 1958/59
zaznamenalo školství reorganizaci v podobě zavedení 9leté  povinné školní docházky. V roce 1960
byla prováděna oprava školy stávající z výměny střechy z břidlicové na taškovou a položení parket.
V předvečer 20. výročí osvobození naší obce rumunskými vojáky
proběhla v sále Osvětové besedy
slavnost, při které obdrželo šest
občanů, mezi nimi i ředitel školy
Antonín Kužela, čestné uznání za
zásluhy o výstavbu a zvelebování obce. Na den 18. června 1966
byl plánován Sportovní den, jehož
hlavním organizátorem byl ředitel
školy Antonín Kužela. Bohužel
den před touto sportovní událostí
náhle zemřel. Občané a žáci školy
hojnou účastí na pohřbu vzdali dík
tomuto obětavému člověku a dobrému učiteli.
    Od 1. září 1967 nastoupil na
zdejší školu nový učitel a ředitel
František Skácel. Novinkou bylo
zavedení   mléčných svačinek.
Od 1. 9. 1970 nastoupila na školu
učitelka Anna Vymětalová. Násle-

dující roky   docházelo k úpravám
budovy školy pro zahájení provozu mateřské školy. Od 1. 10. 1973
přesídlili žáci 5. ročníku na III. ZDŠ
u Sýpek v Kroměříži. Ve zlobické
škole zůstalo 37 žáků. Do funkce
ředitelky školy byla ustanovena
stávající učitelka  Anna Vymětalová. Ve školním roce 1974/75 byla
vytvořena kooperace  - vzájemná
výměna žáků mezi školou Zlobice
a Lutopecny. Ve zlobické škole
probíhalo vyučování 2. postupného ročníku a 2 tříd 4. postupného
ročníku. Do Lutopecen dojížděli ze Zlobic a Bojanovic   žáci
1. a 3. postupného ročníku.
V budově fary byla upravena
místnost pro školní jídelnu (jídlo se dováželo z Kroměříže). Od
školního roku 1977/78 byla matematika vyučována v množinovém
pojetí. V tomto   školním roce se
mezi rodiči začíná mluvit o tom,
že škola ve Zlobicích bude zrušena. Na základě vládního usnesení
k rušení malotřídních škol byla  
naše škola ve Zlobicích, založená
roku 1788, od 1. 9. 1978 skutečně zrušena. Všichni žáci začali
dojíždět do Kroměříže na 3. ZDŠ
u Sýpek.
Tím končí po 190 letech historie naší školy.   V rekonstruované
školní budově (č. 77) je od této
doby umístěna pouze škola mateřská. Od roku 1990 má zde sídlo
Obecní úřad.
Zdroj: Obecní kroniky

Letní pozdrav ze školky
Uteklo to jako voda a po 5 týdnech jsme v pondělí 17. srpna opět otevřeli naši školku. Dětí je ve školce
zatím málo, ale jen na chvilku. Než se nadějeme, bude tu 1. září a s ním nový školní rok, kdy se naše školka
opět zaplní dětmi.
S novým školním rokem nás čekají novinky. V naší školce bude od září jedna paní učitelka navíc, a to díky
novému způsobu financování mateřských škol. Třídy budou opět rozděleny na Sovičky a Včeličky. V Sovičkách budou starší děti od 4 do 6 let a ve Včeličkách mladší děti od 2 do 4 let. Ve třídě Sovičky budou paní
učitelky – Marta Faltýnková, DiS. a Mgr. Veronika Machovská. Ve třídě Soviček také zůstává jako asistentka
pedagoga Věra Drábková. Ve třídě Včeliček bude paní ředitelka Mgr. Pavlína Kohoutková a paní učitelka Bc.
Lucie Svobodová. O naši školku a o naše bříška se budou zase starat Andrea Spáčilová a Vlasta Lehkoživová.
V současné době pracujeme pilně jako včelky, aby bylo vše připraveno na nový školní rok, na který se už
moc těšíme. Mějte se hezky a brzy na viděnou.
Mgr. Pavlína Kohoutková
ředitelka MŠ

Bojanovské hody a půlkulaté výročí
V letošním roce   uplyne 825 let od první
písemné zmínky o Bojanovicích. Tento nejstarší dochovaný záznam z roku 1195 je uložen
v Moravském zemském archivu v Brně. K připomenutí   dlouhé historie Bojanovic je plánováno
na podzim přátelské setkání nad kronikou obce.   
Slavnostní hodová mše svatá bude slavena
v Bojanovicích u kapličky Andělů strážných
v neděli 6. září v 11:00. Všichni jste srdečně
zváni.

TJ Sokol Zlobice
Milí čtenáři Zloboje, přiblížily se bojanovské
hody a přesto, že nebudou jako obvykle, přeji
Vám jejich příjemné prožití.
V tomto vydání jako obvykle najdete rozpis fotbalových utkání. Jako vždy se jednotlivé termíny
mohou změnit. Vzhledem k situaci, při zhoršení
pandemie mohou být některé zápasy přeloženy,
popř. zrušeny (budete informováni rozhlasem).
V minulém vydání jsme se ocitli před zlobickými hody, které se nakonec vcelku povedly,
i s kácením máje, muzika nám pěkně hrála, tak
jsme si to užili. Týden předem proběhla na hřišti
„noc fotbalistů“, počasí se umoudřilo, nikdo se
nezranil, takže O.K. V sobotu proběhl také sportovní den.
O prázdninách jsme zahájili rekonstrukci
šaten, podařilo se položit nové dlažby, opravit
stěny u hostů a částečně vymalovat.
Před začátkem sezony proběhla kontrola KFS
a s potěšením mohu oznámit, že zápasy krajské
soutěže dorostu se mohou hrát i ve Zlobicích.
S přáním hezkého zbytku prázdnin
Ant. Večerka
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Zlobické hody 2020
Letošní hody byly, tak jako i všechny ostatní letošní
akce, značně omezeny vládními a hygienickými opatřeními. I přesto jsme zrealizovali upravenou verzi hodového programu.
Společně s TJ Sokol Zlobice jsme vyplnili nedělní odpoledne zábavou. Po celou dobu byl dětem k dispozici skákací hrad. Mohli se také svézt na řetízkáči, nebo se projet na ponících. Jako první z nedělního programu
proběhlo fotbalové utkání naší mládeže, do kterého se ochotně zapojili i někteří z rodičů. Dalším bodem bylo
utkání 'svodných proti ženatým'. Po tomto klání byla vyhlášena bohatá tombola.
Hned po předání poslední ceny brnkli do strun 'Kačka a Ondra'. Zvuk houslí pak přerušila padající májka.
Ta byla ještě několikrát přeříznuta v rámci vyhlášené soutěže o nejrychlejší řez. Chvílemi to vypadalo jako na
finských dřevorubeckých závodech, nejen kvůli rychlosti řezání, ale také díky skvělé divácké kulise.
Po odložení pily se opět chopila nástrojů kapela. Původně usedlé publikum svým uměleckým výkonem
doslova zvedli ze židlí, a tak se zpívalo a tančilo dlouho do noci.
Za SOKULZ Vlastislav Coufalík
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