„Když sem já šla na koledu…“

Úvodní slovo:
…Scházíme se již po šesté u srbské kapličky, abychom vám zazpívali
a zahráli pár koled. Naše obsazení se nezměnilo, jen ti „malí koledníčci“
trochu vyrostli. Zpívají výborně a tak věřím, že budou mít Srby naše
nástupce a pokračovatele. Opět si nezapomeňte vzít loňskou koledu Na
dvoře u Štěpána s sebou. I letos tu zazní další nová. Když jsem jí psal,
vůbec jsem netušil, že Slávina Velíšková už nebude mezi námi. Věřím, že
si ji ráda poslechne alespoň tam „nahoře“.

I letos budeme chodit po štědrovečerní nadílce po srbských
chalupách. Po 20. hodině se sejdeme „U kola“ a obejdeme většinu vsi.
Pokud se k nám připojíte, budeme rádi. A když nás pod zastávkou
u Čínovců bude celý průvod, pak si myslím, že to bude to pravé. A pokud
budou letošní Vánoce bílé, snad více si nemůžeme přát. I pro nás
koledníky, kteří jsme v minulých letech promokli až na kost, to bude
příjemné.

Scházíme se u kapličky, která je opět pěkně osvícená, vánočně
vyzdobená a uvnitř na vás čeká překvapení… To vše je dílkem srbských
občanů. Je na místě za to vše poděkovat. Scházíme se opět 23. prosince,
opět v 16 hodin. Ať je letošní setkání stejně tak příjemné jako v minulých
letech.
Pěkné Vánoce.
Miroslav Šimandl

1.

Když sem já šla na koledu vokolo kapličky,
dívala se Velíšková z okna svý světničky,
poď,Eliško, poď ty k nám,
koledu já ti dám,
dám ti pěknou koledu, pro tebe i pro dědu

2.

Jirka když šel na koledu, to bylo soužení,
celej se třás, měl velkej strach,
že se nevožení,
však von se vožení, nebude mít soužení,
koledička mu pomůže vod zlýho stvoření.

3.

Až pudou ty koledníci vokolo kapličky,
pohostí je Velíšková, dá jim štamprdličky,
koledy zpívají a dostanou Bechera,
při vobchůzce po vsi hrajou
na Štědrýho večera.

Obecní úřad v Srbech uvádí vánoční pořad

Šel sem na koledu…

Účinkují:
PATH FINDER – oddíl ČERVÍČEK (divadelní ukázka)
Děti – malí koledníčci:
Anežka Hnojská č.p. 111
Martin Kovář č.p. 70
Kateřina Příhodová č.p.34
Adélka Příhodová č.p. 34
Anička Silovská č.p. 107
Markéta Šmídlová č.p.45
Magdalénka Trhlíková č.p.112
Terezka Trhlíková č.p. 112
V. Batovec (akordeon) č.p. 83
J. Burian (akordeon, horna, zpěv) č.p. 70
V. Chaloupek ( trubka, zpěv) č.p. 78
M. Helma (tuba) č.p. 76
A. Mrázová (zpěv) Blovice/Srby
E. Mourečková (zpěv) Dvorec
M. Šimandl (housle, niněra, zpěv) E 97

Sponzoři:
Jan Pondělík - Pekařství a cukrářství Dvorec
Stanislav Šelmát - KBS SPEDITION Sedliště

čtvrtek 23.prosince 2010 v 16,00 hodin
u srbské kapličky
Program:
1.
2.
3.

Narodil se Kristus Pán
Pastýří (divadelní ukázka)
Malí koledníčci
- Já malá přicházím koledovat
- Šel sem na koledu
- Štědrej večer nastal

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Přišli jsme k vám na koledu
Znám já kostelíček
Koledníci
Pastýřové vstávejte
Když sem já šla na koledu
Pastýři vstávejte
Na dvoře u Štěpána
U kapličky na tom place

