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Kornatické rozhledy
Vážení spoluobčané,
předem mi dovolte popřát vám do nadcházejícího
roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti…
V minulém čísle Kornatických rozhledů jsem vás zval na kulturní akce, které
jsme plánovali do konce roku. Bohužel zaúřadoval opět coronavir a hned několik akcí se nemohlo uskutečnit. Například velmi oblíbené vánoční posezení se
zpíváním koled při svíčkách se skupinou Old Sklerotic Boys. Museli jsme odložit
i dlouho připravované vítání občánků, které je tedy přesunuto na léto. Plánované venkovní akce se ale uskutečnily, i když
ne v tak hojném počtu účastníku jako v minulých letech bez covidu.
Rád bych vás také seznámil s aktuálním stavem investičních akcí:
Jak mnozí z vás jistě zjistili, povedlo se nám dokončit nový povrch na obecní komunikaci směrem na Lipnici. Dokončili jsme
rekonstrukci hradby a studny před kulturním domem.
V režii Správy železniční dopravní cesty byla ukončena první etapa rekonstrukce železniční zastávky Kornatice. Myslím si,
že i přes boje se stavitelem se nakonec tahle část díla celkem povedla. Na jaře by měla pokračovat druhá etapa – ochrana
světelnou signalizací se závorami, nové napojení cesty alejí na Ořechovnu a stále se jedná o menším parkovišti u vlakové
zastávky o velikosti cca pro 5 aut.
V letošním roce věřím, že podepíši dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice od ministerstva vnitra a Plzeňského kraje. Pro
naši obec to bude druhá největší akce po rekonstrukci kulturního domu. Dále jsme dostali dotaci z ministerstva obrany na
rekonstrukci památníků v obci. Ze státního zemědělského intervenčního fondu pak na maketu hradu Lopata a tří tvrzí, které
byly v okolí Kornatic. Tyto makety budou umístěny před sálem v K.D. Stále se nám nedaří zajistit projekt na chodník do spodní části obce Uhry. Tento rok chceme vykoupit pozemek na chodník ve strži a požádat o stavební povolení. Na konci října se
budou opět sázet ovocné stromky.
Jak to bude s z kulturními a společenskými akcemi v nadcházejícím roce se teprve uvidí. Plán těchto akcí by měl být
hotový do 22.1.2022, ale zatím samozřejmě netušíme, co nám covid vlastně dovolí…
Na závěr vás chci požádat o vaše reakce nebo příspěvky do našich Rozhledů. Napište nám na email obce, co se vám
líbí či nelíbí, co byste chtěli změnit nebo co chcete podpořit….
Jindřich Šustr, váš starosta
nový povrch komunikace v katastru obce
směrem na Lipnici

železniční zastávka Kornatice: dříve ......

a nyní .......

Slovo kronikářky
Milí čtenáři Kornatických rozhledů, byla jsem požádána, abych sepsala článek o obchodech v naší obci. Pečlivě jsem si
opět pročetla kroniky od roku 1921 do současnosti společně s publikací Vladislava Strejce Kornatice a okolí z historie a současnosti. Ve svém článku používám i citace z kroniky, neboť si myslím, že čtenáře lépe zanesou do tehdejší doby.
Kronikář pan Josef Herejk v kapitole Válečné a poválečné poměry obyvatelstva po 1. světové válce vystihuje situaci v obci.
Josef Herejk, kronika strana 60
„Těžko bylo koupit boty, prádlo, šatstvo aj. Obchodníci takřka odpírali prodej zboží za peníze. Pouze ten, kdo mohl dát mléko, máslo, brambory atp., dostal výměnou od obchodníka látku na šaty, prádlo aj. Peníze sice lidé měli, ale nebylo za ně co
koupit. Zboží se ponejvíce vyměňovalo. Z Plzně dojížděla do Kornatic žena krejčího, přinášející části oděvu sešité z několika
různých od sebe odlišných látek. Domů vracela se ovšem s plným baťohem potravin a konví mléka. Chudáci, kteří neměli
těchto domácích naturalit, byli na tom nejhůře.“
První zmínka o obchodu v Kornaticích je až v roce 1933, kdy se do domku č.p. 8 Marie Špíralové přistěhovali manželé Neubauerovi a zřídili si od 1. dubna obchod se smíšeným zbožím. Obchodník na podzim zemřel, takže obchod vedla jeho žena
s dcerou, která se přistěhovala z Berlína. V dodatku ke kronice je napsáno, že Marie Špíralová prodala tento domek Anně
Neubaurové za 40 tisíc Kč. V témže roce je v kronice zaznamenáno, že chléb vozí dva pekaři, Dolejš ze Šťáhlav a Němec z Nezvěstic. V letním čase, kdy je v obci na letním bytě více lidí z města, dojíždí a prodává maso řezník Přibík z Mešna ve středu
a v sobotu. Jindy jezdí jen v sobotu. Z Mirošova s masem přijíždí řezník vždy jen v sobotu po celý rok. S ovocem a zeleninou
letní doby jezdí každý den někdo.
J. Herejk uvádí v roce 1934, že se do Kornatic přistěhovala dcera Hermína obchodnice Anny Neubauerové s mužem Jo-

sefem Fišerem z Německa a to do čp. 8. V roce 1940 zemřela Anna Neubauerová a roku 1949 i Hermína Fischerová, obě čp.
8. V roce 1967 umírá i Josef Fischer, občan z Kornatic čp. 8, německé národnosti, ve stáří 84 let. Kronikář ho vzpomínal jako
neobyčejně dobrého a poctivého člověka.
Zašla jsem za panem Františkem Valentou a ten mi potvrdil, že obchod skutečně býval tam, kde je i v současné době čp. 8.
Josef Herejk, rok 1939, strana 170
„11. 9. Nedostatek cukru a petroleje. Od 19. 9. zdražení piva. Nedostává se mýdla a benzinu. 27. 9. Lístky na potraviny. 5.
10. Pekař nedostal příděl mouky, osobní auta nejezdí. Nemají benzin. 15. 12. Rozdány šatenky v naší obci. Nemáme petrolej,
ač v obci nemáme zavedené elektrické osvětlení. Chodí se pro něj do Nezvěstic. 22. 12. Cukroví na stromeček nemá místní
obchodnice A. Neubauerová.“ (Poznámka současné kronikářky Szobonyové uvádí, že se zde vyskytuje posledně jmenované
příjmení ve třech podobách. Ale zcela jistě se jedná o stejnou rodinu. Též je bývalým kronikářem uvedeno Fišer a Fischer.)
V roce 1959 na straně 251 píše kronikář, že se upravuje v bývalém hostinci U Soukupů z poloviny vyvlastněného hostinského sálu prostor pro samoobsluhu konzumu. (Poznamenávám, že dříve to bylo čp. 34, nyní E40). Obchod byl provozován
až do otevření Smíšeného zboží v roce 1971, pak si jej původní majitel mohl znovu odkoupit zpět a zaevidoval jako rekreační
objekt (pozn. red. - viz KorRozhl 10/21)
Vladislav Strejc v publikaci Kornatice a okolí z historie i současnosti na straně 69 zaznamenává, že si občané v akci „Z“,
tedy zdarma, postavili v roce 1970 hasičskou zbrojnici a v roce 1971 novou prodejnu smíšeného zboží, kterou 1972 převzala
Jednota.
Kronikářka paní Jana Rybářová sepsala ceny potravin v roce 1976 za 1 kg: cukr kostkový 8 Kčs, cukr krystal 7.30 Kčs, cukr
moučka 7.30 Kčs, mouka hladká 3.20 Kčs, mouka hrubá 3.80 Kčs, máslo I. jakost 40 Kčs, Hera 24 Kčs, salám šunkový 32 Kčs,
salám trvanlivý 50 Kčs.
Dále píše, že v roce 1977 byl obrat 809 937 Kč. Vedoucí prodejny byla paní Ešnerová z Mešna a maso dovážela pojízdná
prodejna.
V kronice od J. Rybářové se dočteme, že roce 1984 je v prodejně Jednoty i nadále Marie Ešnerová z Mešna, prodejna je
dobře zásobena potravinami i nejdůležitějšími věcmi. Zeleninu vozí dvakrát týdně. Zásobování masem provádí i nadále pan
Šlajer.
V roce 1988 Jitka Vajnerová odešla z místní prodejny do prodejny v Hrádku a 30. 9. 1988 nastoupila na její místo prodavačka Hana Zítková z č. p. 41. Pojízdnou prodejnu masa vede Václav Šlajer. Jsou stížnosti občanů na malý výběr masa. V roce
1990 Zítková Hana odešla a od měsíce srpna je znovu vedoucí prodejny Ešnerová Marie. Co se týká pojízdné prodejny, zde
si zákazníci stěžují na kvalitu a výběr masa. V roce 1991 v měsíci srpnu nastoupila do prodejny Petra Homolková a od r. 1992
Lenka Meierová z Kornatic (provdaná Dvořáková). V roce 1994 byl obchod uzavřen. Mléko a chléb byly vydávány v místním
hostinci paní Hanou Homolkovou a pro ostatní potraviny si museli občané dojíždět. V roce 1995 prodává Lenka Dvořáková.
30. 4. 1997 končí smlouva o pronájmu místní prodejny a ta je uzavřena. V. Strejc zaznamenává v knížce o Kornaticích a okolí
na straně 70, že v tomto roce muselo zastupitelstvo řešit situaci, když Jednota nabízela k prodeji budovu prodejny, kterou
vybudovali sami občané. Obec byla nucena prodejnu za půl milionu korun odkoupit zpět. Ani zabezpečení jejího provozu
nebylo snadné. Je výdělečná pouze v letních měsících, kdy vzroste počet obyvatel několikanásobně.
Opětné zahájení prodeje bylo 26. 5. 1997 a k pronájmu se přihlásil Aleš Bodnár z Plzně. Inventář obchodu byl doplněn o
mrazící pult, digitální váhu a rudlík. Vedoucí pro nedostatek peněz objednával čím dál méně zboží a občané byli nespokojeni. Navíc byla změněna prodejní doba. V roce 1998 byl vypsán konkurs a přihlásil se Jaroslav Třeška ze Štítova a prodejnu
otevřel 1. dubna 1998 za nájemné 1 000 Kč a v zimních měsících 500 Kč.
Kronikářka Rybářová uvádí, že v roce 2000 je obchod otevřen i v sobotu od 9 do 12 hodin a v neděli od 11 do 16 hodin.
2. června 2002 byla prodejna převzata Západočeským konzumním družstvem v Plzni. Prodávala zde Zdeňka Šilhánková z č.
p. 18. Do prodejny chodili nakupovat chataři a chalupáři. Bylo zde provedeno mnoho úprav - elektrické topení, nová okna,
dveře. V roce 2003 byla prodejna z ekonomických důvodů uzavřena a 2. června 2003 ji převzala Marie Mašková.
pozn red.: koncem roku 2003 byla zahájena kompletní přestavba Smíšeného zboží a to nákladem 1,4 mil Kč, z toho činila dotace 640 tis. Kč. Ve vzniklém víceúčelovém objektu vznikla nová prodejna s bezbariérovým přístupem, úřadovna
kornatického Obecního úřadu včetně sociálního zařízení s bezbariérovým přístupem, ČOV a dvou podkrovních obecních
bytů 2+1
Od 1. 1. 2014 došlo ke změně nájemce místní prodejny. Krámek přebírá Ilona Terelmesová a byl otevřen od 20. 1. 2014. Paní
Terelmesová je zatím jeho posledním nájemcem. Pokud jsem ve výčtu vedoucích obchodu na někoho zapomněla, přijměte
za to moji omluvu.
Mít v současné době ve vesnici otevřený obchod a hostinec je velká výhoda. Neboť z mnohých míst mizí obchody, hospody i lidé a hrozí jim jejich zánik. Takových vsí jsou v České republice stovky. Buďme rádi, že v Kornaticích podobná situace
nenastala. Naopak. Zde žijí aktivní lidé, o čemž svědčí nespočet akcí a stále rostoucí počet obyvatel kdysi malé vesničky.
Mgr. Ivana Szobonyová, kronikářka Kornatic

pozn. red. : Pámátní kniha Josefa Šmolíka , díl IIIb, str. 103 uvádí jako první kornatickou obchodnici Josefu Honalovou
již v roce 1902 v čp. 32
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Sportovní klub Kornatice
Stolní tenisté zakončí polovinu sezóny
Za zelenými stoly reprezentují naši obec dva celky. První tým je pravidelným účastníkem okresního přeboru, letos se mu zatím výsledkově daří. Loni bojovali naši hráči o záchranu, nyní jsou zatím na výborném 5. místě
s jedním odloženým utkáním k dobru. A bylo by to ještě lepší, ale bohužel se hlavně před Vánoci nescházeli v ideální sestavě. Už v následujícím kole zakončí první část sezóny s rezervou aktuálně vedoucí tým Mirošova.
Záložní celek je na tom v soutěži II. třídy ještě mnohem lépe a vedou tabulku bez ztráty jediného bodu. Jen o skóre za nimi je ale Skomelno D, se kterým si to o prvenství po polovině ročníku rozdá v následujícím kole!
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – Memoriál Jaroslava Šuly
Tradičně 26. prosince se v sále kornatického kulturního domu uskutečnil 36. ročník turnaje ve stolním
tenisu, hraný jako memoriál Jaroslava Šuly.
Hráčů, účastnících se některé z oficiálních soutěží se přihlásilo hned dvacet, a tedy o zajímavé souboje nouze
nebyla. Ze zisku putovního poháru se po repríze posledního finále (loni se kvůli covidu nehrálo) radovala tentokrát Aneta Matoušová z Hrádku, která ve finále přetlačila třetiligového Pavla Říšského z Plzně. Bronz bral Jaroslav
Ječmen z Obecnice a nepopulární bramboru vybojoval domácí Michal Šustr. Neregistrovaných stolních tenistů se
sešlo deset a nejlépe si vedl obhájce Pavel Dvořák z Mešna, který ve finále předčil svého syna Jana. Na pomyslné
stupně vítězů se vtlačil ještě Jiří Drnec z Hrádku a těsně pod nimi zůstal Josef Tumpach z Jarova.
Turnaj ve stolním tenisu - losované čtyřhry
Ve čtvrtek 30. prosince se stolní tenisté sešli znovu, tentokrát byly na programu čtyřhry. Jednotlivé páry
určil los a pořadatelé se jako vždy snažili nasadit hráče tak, aby byla klání co nejvyrovnanější. Jedenáct dvojic se
utkalo ve dvou skupinách a nejlepší páry pak pokračovaly ještě do pavouka. Zaslouženě se z vítězství radovali
Michal Hubáček a Jiří Drnec mladší.
Michal Šustr

SDH Kornatice
Milí čtenáři, ráda bych vás seznámila s činností hasičů za poslední měsíce.
Před Vánoci proběhla údržba všech našich aut - dobití autobaterií a STK na vozech Škoda Felicia a Škoda 706.
Mezi svátky jsme připravovali dvě akce, první se uskutečnila hned na Štědrý den, kdy se jako obvykle (s výjimkou
roku 2020) sešli spoluobčané naší obce u vánočního stromu popřát si krásné svátky. Pro všechny byl na místě od
SDH Kornatice připraven svařák. Od vánočního stromu si však každý mohl odnést i Betlémské světlo. Následoval
tradiční novoroční výšlap, kdy třicet našich občanů vyrazilo po silvestrovské noci na novoroční vycházku. Zamířili
jsme na ovocnou alej Ořechovnu, kde byl již zajištěn oheň pro opékání špekáčků.
Nadcházející hasičské akce
Dne 22.1.2022 se bude konat Řádná valná hromada, kde se poohlédneme za činností v roce 2021 a přiblížíme si plány na rok 2022. Hlavním úkolem v tomto roce bude přestavba hasičské zbrojnice.
12.2.2022 chystají řady našeho SDH každoroční hasičský bál, kde se můžeme těšit na hudbu Bílé pěny,
dámskou volenku a také tombolu.
Přání kornatických hasičů:
Do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a ať jiskřičky zůstanou jen v očích, žár v duši a plamínky v srdcích!
Veronika Štolcbartová

Kronika Osady Na Babě, druhý díl

V minulém čísle Kornatických rozhledů jsme vyprávění historie Osady na Babě opustili začátkem roku
1981. Osada v ten čas již měla ten největší stavební rozvoj, co se týče výstavby chat, za sebou. Společenský a
sportovní život spjatý s osadou a osadníky se kolektivně rozvíjel a život na osadě poklidně plynul. Člověk je však
tvor často nespokojený a tak začali osadníci řešit, jak si ten život ještě zpříjemnit a ulehčit. Na osadě se v ten čas
ke svícení používaly svíčky a petrolejky, nářadí bylo čistě mechanické a informace se dostávaly na osadu jen skrze
rádia napájená bateriemi. Rok 1981 se tak stal počátkem éry elektrické. Necháme tedy zas vyprávět události, tak
jak zachytili kronikáři, osadník František Šmídl od počátku do roku 1993, osadník Břetislav Anděl 1993 – 1999 a
osadník Václav Panoška 1999-2021.
V roce 1981 se začala realizovat elektrifikace osady. Organizace celé záležitosti se ujal dobrovolně Ivan
Doležel. Akce byla rozdělena na čtyři etapy. Všichni osadníci se zapojili do práce.
V roce 1982 bylo ukončeno budování elektrických přípojek v chatách a i společných rozvodů, 8. 10. bylo
provedeno připojení elektrické přípojky, tím byla dokončena dvouletá
výstavba, na které se podílelo i Kovodružstvo a RPZ Rokycany. Vybudované dílo mělo hodnotu 250 000 Kčs. (Pro zajímavost průměrná mzda
v roce 1982 je udávaná 2765 Kč). V roce 1982 bylo též dokončeno částečné oplocení hřiště, vybudovala se ohrada na železný šrot, upravila se
cesta ke studánce, vysadily se stromky u hřiště, vybudoval se kuželník pro
osadní soutěže v kuželkách.
V roce 1983 bylo hlavním úkolem vybudovat osadní sportovní
chatu. Ostatní aktivity přes olympiádu, první ročník turnaje v nohejbalu,
první ročník turnaje volejbalu dvojic, maškarní, jarní posezení a závěrečný

táborový oheň byly též realizovány. Proběhla akce sběru železného šrotu, ten byl odvezen do sběrny v Nezvěsticích. V kronice je tento rok uváděn jako rok prohlubování dobrých sousedských a kamarádských vztahu v naší
osadě. Následné roky 1984, 1985 plynuly v podobném duchu.
V roce 1986 odstoupil osadník Ivan Doležel z funkce šerifa z důvodu časové tísně (začal stavět domek
ve Starém Plzenci). Šerifem byl zvolen Panoška Václav, zároveň se výbor osady rozšířil o kronikáře, kterým byl
zvolen osadník Šmídl. V tomto roce byla postavena nová lávka přes Kornatický potok. Z kulturních akci zaujala ve
Štáhlavicích pořádaná výstava „Indiáni plání“, kterou pořádaly STO Šťáhlavice. Rok 1986 přinesl také nezvykle velkou úrodu hub.
Rok 1987 byl jubilejním 30. rokem existence naší osady.
Slavnostní jarní posezení se konalo 16. 4. v restauraci Jerevan v
Plzni, kterého se účastnili hosté z kamarádských osad. Zasloužilým osadníkům byly předány diplomy za jejich práci pro osadu.
Byli to osadníci a osadnice: Levý, Fiala, Doležel, MUDr. Bečka,
Bečková, Synková, Lopatová, Lopata a kamarád Röhrich. Sportovní a kulturní akce byly stejné jako každý rok, dětské XVI. Olympiády se účastnilo 36 dětí. V rámci brigády se 11. 7. realizovala
elektrifikace osadní boudy, počasí bylo krásné, osadníků přišlo
přiložit ruku k dílu skutečně hodně a tak se vše od výkopu, položení a zasypání stihlo během jediného dne, navíc se i bouda
natřela LUXOLEM. V tento rok si někteří osadníci nechali kopat
studny či vrtat vrty.
Rok 1988 byl obohacen o novou událost. Osadník Jabornický začal na hřišti v letních měsících promítat
celovečerní filmy. Jakmile se setmělo, začaly si děti přinášet na hřiště židličky, sedátka o něco později přicházeli
rodiče. Promítány byly filmy: Únos Moravanky, Vesničko má středisková, Slunce, seno jahody a Kamarád do deště. V tomto roce pokračovali osadníci v kopání a vrtání studní. Tuto životodárnou tekutiny si již z vlastních studní
čerpali osadníci: Albl, Aulický, Buchta, Drnec, Fiala, Hekr, Holý, Jechuntal, Kůs, Levá, Lukeš, Malina, Mašek, Paul,
Synek, Tomek, Vrba a Vyskočil.
Chatařská sezóna roku 1989 probíhala tak jako předchozí v příjemné atmosféře. Osadníci si zvelebovali chaty a osadu,
pořádali se společenské a sportovní akce, Slunce svítilo a záhony
kvetly. Sezóna byla zakončena táborovým ohněm, který vždy byl
symbolem hezkého vztahu lidí k životu a přírodě. Změny započaté na podzim tohoto roku, daly celé společnosti nové naděje do
budoucna. V kronice je hezké přání: „Snad si v sobě zachováme
dostatek morálky, dobrých vztahů k sobě navzájem, ale také dobrých vztahů k tomu, co nás obklopuje i k té přírodě, kterou máme
všichni tak rádi!“
Sezóna 1990 probíhala v poklidném duchu jako sezóny
předchozí včetně všech obvyklých akcí. Zima byla kratší než jindy a sezóna 1991 začala dříve. V tomto roce se
posunulo na osadě nakládání s odpady, u osady byl umístěn velkoobjemový kontejner, který byl za poplatek NV
Nezvěstice vyvážen. Reakce zpočátku vzhledem k výši poplatku nebyly jednoznačné, ale vyšší zájem všech o lepší
prostředí zvítězil. Táborový oheň vzplál 24. 8. a bylo tomu již 20 let, co nám hráli Old Sklerotic Boys. V Jedové chýši se objevili nové tváře a hitem se stal „babský bramborák“. Sklizeň byla tento rok nižší, neboť počasí bylo slunečné a suché.
Rok 1992 začal velkou změnou, Jarní posezení se poprvé uskutečnilo v sále hostince v Kornaticích a to dne
9. 5. V kronice je uvedeno, že se muselo v sále topit, posezení se účastnili jak osadníci, tak i místní příznivci osady
a dobré zábavy. V tomto roce proběhla současně s dětskou olympiádou i výstava fotografií osady.
Rok 1993 začal rozpadem Československé federativní republiky na dva samostatné státy. Pohledy osadníků na uvedené změny byly samozřejmě rozdílné, vzájemné vztahy to však nenarušilo. Pro osadu nastala také
změna, již nespadala pod Nezvěstice, ale nově pod obec Milínov. V tomto roce také začala platit nová pozemková
daň a sazby byly zvýšeny, uvedené obrátilo pozornost k hřišti, které je centrem veškerého sportovního a společenského dění na osadě. Pozemek, na kterém je hřiště vybudováno, je společným majetkem části osadníků,
kteří jej při parcelaci na počátku vykoupili. Do této doby se z pozemku žádná daň neplatila, jak to bude dál, nikdo
z osadníků seriózně nevěděl a tak začaly vznikat dohady a spekulace. Osadník Tomek, jeden ze spolumajitelů,
rozpoutal nebývalou kampaň, jejímž cílem mělo být, že hřiště se prodá a výtěžek se rozdělí mezi spolumajitele.
Podařilo se mu přesvědčit většinu dalších osadníků k písemnému souhlasu uvedené transakce. Na akci tohoto
kalibru musel reagovat osadní výbor. Zástupci se vypravili na finanční úřad, kde jim bylo sděleno: „že z takto vy-

koupeného pozemku se daně platit nebudou“. Osadní výbor svolal následně schůzi, kde došlo k bouřlivé konfrontaci protichůdných informací. Když bylo řečeno vše, začali jednotliví spolumajitelé své souhlasy odvolávat,
kampaň tak ztroskotala. V již zklidněné atmosféře byl odsouhlasen nový osadní řád, reflektující připomínky
osadníků. Tento rok se konala na osadě dětská osadní pouť a karnevalem, osadníci ukázali úžasnou kreativitu a
zručnost při tvorbě masek, které byly opravdu úchvatné. Zbytek sezóny probíhal v zajetých kolejích: nohejbalový turnaj, olympiáda, táborový oheň.
V tomto roce proběhl i první větší kontakt s obcí Milínov, hasiči z obce provedli zevrubnou kontrolu
komínů chat a požárního zabezpečení. Členem komise byl i starosta pan Matas a jeho zástupce pan Polák.
V tomto okamžiku povídání o historii Osady na Babě zas přerušíme. Nelze bohužel psát vše do detailů
a tak je potřeba mít stále na mysli, že i za konstatováním, že vše běželo jako minulá léta, jsou schovány úžasné
zážitky a příběhy jak veselé tak i smutnější, takový je život.
Vladimír Lang
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