Obecní úřad Srby pořádá
předvánoční koledování s názvem

U kapličky na tom place…
úterý 23.prosince 2008
od 16,00 hodin
na srbské návsi „U kapličky“
(za každého počasí)
Účinkují:
Děti – malí koledníčci
V. Batovec (akordeon)
J. Burian (akordeon, horna, zpěv)
J. Burian ml. (pozoun)
V. Chaloupek (dudy, trubka, zpěv)
M. Helma (tuba)
A. Mrázová a vnučky (zpěv)
M. Šimandl (housle, niněra, zpěv)
M. Šimandl ml.(akordeon, zpěv)
J. Viktora (kytara, zpěv)
Autoři keramického Betléma a myšlenky
vánočního setkávání u kapličky:
Vesnická kulturní formace Naše Brázda
Osvětlení a ozvučení:
Milan Boubel a František Benedikt
Pořad připravil a uvádí:
Miroslav Šimandl

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Narodil se Kristus Pán
Sláva Pánu Bohu
Malí koledníčci
Vánoční melodie
Kmotr Bouček
Česká pastorela
Špatná byla koleda
Dřímá tiše ptáček
Když panna Maria
Prosinec
Koledníci
Na Vánoce dlouhý noce
U kapličky na tom place

Něco malinko pro zahřátí zajištěno.

Přijďte s úsměvnou náladou,
přineste si s sebou
svíčky a zvonečky.

Poděkování firmám
Stanislav Šelmát KBS SPEDITION
Sedliště
Jan Pondělík Pekařství a cukrářství
Dvorec

… Všechno začalo před deseti
lety, kdy jsme se s Honzíkem
Burianem ze Srb rozhodli, že
obnovíme krásný zvyk koledování po
zdejších chalupách. Nikomu jsme nic
neřekli a po štědrovečerní nadílce
jsme postupně obešli skoro celou ves.
A protože jsme oba muzikanti,
nacvičili jsme pár koled a vánočních
písní, které jsme zazpívali na zápraží
nebo na dvorku chalup. A spolu
s popřáním hezkých Vánoc a zdraví
a štěstí v novém roce jsme tak měli
příležitost tak trochu nahlédnout do
štědrovečerní atmosféry a života
některých rodin. Samozřejmě, že jsme
neopomněli koledovat ani u pana
starosty Františka Špety.
Naše koledování se ujalo
a stalo se určitou tradicí. Někteří nás
už netrpělivě očekávali a často si
kladli otázku: „Přijdou vůbec?“ A věřte,
že jsme je nikdy nezklamali. Několik
ročníků s námi prochodil i můj syn
Mirek, také muzikant a hlavně zpěvák.
Rád na to vzpomíná, i když přiznává,
že to bylo poměrně náročné. A to
po všech stránkách. Zábly ruce,
nástroje se často rozladily a bylo
mnohdy těžké odmítnout nabízené
štamprdličky a pohoštění. Ale ta
štědrovečerní
atmosféra
spojená
s vidinou svátečních dnů před sebou
je přece jen ničím nenahraditelná! Při
našem loňském vánočním koledování

se k nám připojil další zdejší muzikant,
Martin Helma. Hraje na tubu a věřte,
vedl si velice dobře. Když jsme došli
v Srbech „Pod zastávku“, byl nás už
slušný průvod. Tak trochu jsme tím
zaskočili i naše hostitele v chalupě
„U Čínovců“. Štědrovečerní pochůzku
s námi
absolvovala
také
Anna
Mrázová z Blovic. A jaké bylo naše
překvapení, když o ní složila koledu
s vlastním textem a jednoduchou
melodií, kterou nám věnovala. Je to
koleda jak se říká „ze života“ a letos
bude mít v podání samotné autorky
premiéru.
Před třemi lety jsme se připojili
k akci vesnické kulturní formace Naše
Brázda – vánočnímu setkávání na
návsi u místní kapličky, kde bude
vystaven i Betlém, který je jejich dílem
a vznikal přímo v Srbech více než rok.
Původní myšlenka skromné akce pro
děti, sousedy a přátele nakonec
přerostla do dnešní podoby.
Scházíme se opět 23. prosince,
opět v 16 hodin. A tak se nám naše
předsevzetí „Po chalupách s koledou“
rozšířilo i na dobu adventní. Končím
slovy poslední koledy dnešního
pořadu: „U kapličky na tom place,
sešli jsme se dneska zase…“
Pěkné Vánoce.
Miroslav Š i m a n d l

