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Yáženi občané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činnostíobecního úřadu a praci zastupitelstva, které se sešlo
l4.prosince na l. veřejném zasedání.
Hlavním bodem bylo schválení navrhovaného rozpočtu na rok 2007, který byl vyvěšen 15 dnů
na úřednídesce u budovy obecního úřadu i na internetové úřednídesce. občané,kteří měli zájem se
mohli s navrhovaným rozpočtem důkladně seznámit. Schválený rozpočet je vyrovnaný v příjmech i
vydáních ve výši 2 767 000,- Kč.
Dalším důleŽitým bodem bylo rozpočtovéopatření č' 3 roku 2006.
V příštímroce bychom chtěli udělat jederr vrt na pitnou vodu. Byla výipována lokalita
a oslovili jsme tři firmy, které nám zhotovili cenovou rrabídku.
Byla schvá|ená čtyřčlennáinventurní komise, která koncem roku provede inventarizaci
obecního majetku.
S VoD Svéradice byla podepsána smlouva o prolrrnu a posypu obecních komunikací.
Firma Becker Bohemia S.r.o.' která v našíobci provádí svoz komunálního a nebezpečného
odpadu nás informovala, že od I .| .2007 se opět zýšíze zdkona cena skládkového o 1 00,- Kč za j ednu
tunu a o l 000,- Kě zajednu tunu nebezpečného odpadu. V tomto roce doplácí obec na svoz odpadů
téměř 96 000'- Kč. Vybíraný poplatek 300,- Kč na občana a chalupaře je jedním z nejniŽších. Proto
zastupitelé schválili zýšenípoplatku na 400,- Kč.
Byly provedeny revize kotelny kulturního domu a mateřské školy.
Jsou opraveny některé části obecních komunikací a chodníků a probíhá oprava hráze rybníku
.
Cekance.
Minulý týden proběhlo jednaní Zájmového sdruženíprávnických osob Prácheňsko, kterého
jsme členem. Předsedkyní se stala po odstupujícímpanu Trčkovi nově zvolená starostka Horažd'ovic
paní Mgr. Jindřiška Jůdová.
Koncem roku proběhne v našíobci několik kulturních a sportovních akcí, na které vás srdečně
zvu.
Yáženíobčané,děkuji vám za spolupráci a přeji hezké a klidné Vánoce a do příštílroroku
hodně zdrayi a spokojenosti'
Vladimír Smitka, starosta obce

NaŠIJUBILANTI
V rněsícíclrprosinci, |ednu a únoru oslavívýzlat.nrlájubi|ea rrěko|ik rlašich spoluobčarrů.Přejenre jinl hodně
zdraví a pohody do da|ších let!
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KorbeIová MiIuše
BroŽová Marie
Larrgrová Libuše

Leden
Šilhánová Arrna
Mrázová RůŽena
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Události, zajímavosti' střípky. ....
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Už si zase můžeme mandlovat prádlo' Přestělrovaný mand| má své nové místo ve skladu u mateřské
školy a klíčod vchodu k vypůjčeníbude trva|e u paní Anny Hokrové. Jenom ještě nějalcý čas musíme

chodit mandlovat za derrního světla, proÍože zatín nefunguje svět|o'
Lístky na silvestrovskou zábavu si |ze už nyní koupit v kanceláři obce Svéradice. Cena vstupného je
l50,- Kč. řIraje Experiment.
Výzdoba našímateřské školky je vždycky krásná a vkusná, tak proto ani |etos neměly chybu draci na
vchodových dveřích. Do takhle vyzdobené školky chodí děti určitě raději.
Některé děti zlobí jako ěerti. To se říká. Letos pátého prosince chodil Mikuláš a měl s sebou osm čerrů
a dva andílky. Tyhle děti v přev|ecích, deset holek a jeden kluk z vyššíchstupňů zák|adní ško|y
navštěvovaly domácrrosti s rna|ými dětmi a chtěli jim uděIat radost. vždyťděti na ně čekají,učíse
básničku rrebo písničkua sanri si nepřizrrají že mohou dostat zaz|obenijen uh|í a těšíse na sladkosti a
ovoce. Tuhle ěinnost jim kazl|o asi sedrnnáct ostatních k|uků znašíobce, sice byli bezpřev|eků, ale
zlobi|i jako čerti. A to tím, Že odpa|ova|i různédrulry petard. H|avně ty, co dělají největší kravál'
Rodiče, když pomirreme mnohé stížrostihlavně staršíclr občanů(a také se bojí psi), nemáte strach o
zdraví sv.ých dětí' žs jim natuh|e ,,zábavl,, dávátepeníze?
KdyŽ jsme u těch čertůa arrdělů' Před čtrnácti dny se sta|a dopravní nelroda' kdy auto bylo potřeba
překulit ze střechy na ko|a. Náš jeden zastupite| s bílými v|asy a v černékošilije| ko|em, zastavil a še|
pomáhat. Právě této síly bylo třeba, auto uděla|o hup a bylo rra kolech. V té době vy|ez| z auta, které to
poškozené taha|o na laně, chlap a povídá,, lre|e anděl...
Pak má cenu dělat vánočnívýzdobu se svěý|ky, když do toho svítísluníčkoa teploučko. Letos to
s poěasím vypadá jako, Že Vánoce slavírne tak někdy v dubnu. Ale přesto se těšíme'Že JeŽišek neodletí

zazimou na Antarktidu a zůstane, aby nám přines| dárky.

obec Svéradice zve na novoroční pochod, kteý bude zahájen u budovy obecního úřadu ve 13.30
lrodin. A abychom terr dlouhý poclrod ,,vydrže|i,, je opět plánovaná zastávka na občerstveníve S|atině
u Soukupů.

I
I

Příštísvoz komunálního odpadu se vyjílnečně uskuteční o den později a to v úteý 2,ledna2007 '
Ce|á redakčnírada přeje svým čtenářům pěkné proŽití vánoěIríc|r svátků, pohodu v kruhu rodiny ataké
dobré zdraví , štěstía vese|ou mysl a zachovejte nám přízeň.

jka

Svaz žen Svéradice informuje o Své ročníčinnosti
Yáňeni spoluobčarré,dovolte mi, abyclr vás v závěru letošrríIro roku infonnovala o čirrnosti Svazu žen
Svéradice. Stejně jako kaŽdý rok se snažímeudě|at zábavu pro děti, kterou by| i březnový dětshý maškarníples.
Ku|turní dům by| plný hlavně malých dětí v roztomilých maskách s doprovodem rodičůa prarodičů.Diskotéku
pro naše děti hrál zdarlna,, DJ coLIN...Děti si ve|mi uživa|y hudbu a tančily..co jim sí|y stačily. Da|ší,,
''
dětský den.. by| na závěr školrsího roku' kdy asi čtyřicet rnenších dětj soutěžilo v lrrách .na místnímhorníIn
hřišti. Počasínám nepřá|o' by|a dost zima a schy|ovalo se k dešti. Přesto děti ani tentokrát nepřišly o táborák
s opékáním párků a s|adkýrn parnlskenr. Da|šívelnri vydařenou akcí byla květrrové posezení v sá|u ku|turrrím
domu. Prvně jsme se dornluviIi spo|ečlrě s obcí a dohromady uspořádali os|avu Svátku matek' A bylo zase p|no,
žerry dosta|y napečenédorrrácí zákusky, které peklo asi deset Žen zrlás.Détj z místnínrateřské školy přednes|y
pod vederríln ředite|ky Nad'ky Kuěerové pásmo písničeka básniěek. A staršíděti ško|áci, které zase vedla
Maruš Šulcová a Jana Korbe|ová zarecitova|y a zazpíva|y. Na závěr lrrála kapela dvou hudebrríků z Horažd'ovic.
Posezení se vydařilo a je znovu nap|ánované rra pr'íštírok. Tradičrríposvícenská zábava s kapelou Asfalt se
konala isdámskou vo|enkou za hnětyrrku 21.Ííjna.Jakokaždý rok je přijejím začátku ětyřicet lidí, ale pak
skoro stovka a to už je pěkrrá zÁbava. Na závěr letošního roku je plánovaná výroění schůze na 29. prosince,
která se bude konat v salonku rnístrrílrolrostince spoleěně s večeří. Někornu se nrůžezdát, že máme čirrností
má|o' někomu , Že dost, to je věcí názoru ' Pt'esto věřím, Že těmito akcenri přispějeme ke kulturnímu dění v obci
a umění se bavit i několik generací dolrrornady. Na závěr přeji všenr do dalšíIro roku lrodně zdraví, štěstí a dobré
nálady.
|indřiš ka KalabzovtÍ, CSZ Svéradice

Ročnípřelaled o činnosti
Sboru dobrovolných husičů
Svérudice
Byl jsem osloven abych popsal

naší
činnost zatéměŤ uplynulý letošnírok. Jsem rád,
Že jsme se alespoň jedenkrát zúčastnili
okrskové soutěŽe hasičů,která se konala 13.
května. I kdyŽ nebylo umístěnínašich dvou
družstev Zroyna v popředí' cením si víc našich
mladých hasičůpro jejich zapá|eni a chuť
závodit. To uŽ se zrovna nedá říct o těch
starších' ale svádím to na dnešníuchvátanou
dobu a mnoho pracovních povinností. VáŽím si
toho, Že kdyŽ opravdu o něco jde, to nechci
přivolávat nějaký požár' tak se na akci mezi
sebou domluvíme. Například jsme se na žádost
rozloučili s našimr
společrrě
spoluobčany a to na jďe s panem Panuškou a
na podzim s panem Větrovcem. Přes rok se
několikrát sešel výbor místních hasičů.Výročrrí
schůze se bude konat 6. ledna, na kterou zvu

rodin

všechny členy. Tradičníhasičský ples je

naplánovaný na sobotu 27. |edna, hraje kapela
Safir a i tentokrát zvu srdečně všechny člerry a
také dalšíobčany.
Do nového roku přeji všem občanům
mnoho zdravi a pohody.
František Kalabza, starosla SDH Svéradice

Zprdva Mysliveckého
sdruženíSvérudice
Myslivecké sdruženíSvéradice se letos
staralo o menšístavy zvěře než loni, nebot'

v]ivem studené, dlouhé zimy a deštivého jara
klesly počty hlavně srnčízvěŤe velikým
úhynem téměř na polovinu' Proto musel byt

redukován odstřel srnců, Smy

a

srnčata

nelovíme vůbec. Srnčízvěř se kaŽdoročně krmí
senem' ovsem' líčí
se proti parazitům a mimo
kusové soli jsme letos zakoupili a rozmístili i
mediciální |izy na zlepšenícelkové kondice.

Počty baŽantů, koroptví a nakonec i zajictl
poklesly tak, že na většině honitby skoro nejsou
vůbec vidět. V zásypech pro baŽanty krmíme
hlavně přezimující ptáčky.

Důležitouudálostí letos bylo,

že

k 31.7 .2006 se rozdělilo dosavadní Honebrrí
společenstvo Svéradice. Zněho se oddělilo na
doporučerrínadřízeného orgánu MěÚ
HoraŽďovice pro vzájemné dohodě Honební
společenstvo Komušín'Nyní tedy Myslivecké
sdruŽení Svéradice má pronajatu honitbu od

Honebního společenstva Svéradice a
v Komušíně je to obdobně. V roce 1998 se
rozdělili myslivci

a

nyrrí jsou rozdělena i

honební společenstva.

Zprdvy z obecní knihovny
Yáženíspoluobčané, rok s rokem se sešel a
opět nastal čas bilancování. V letošním roce se
dočkala knihovna velkýclr a zásadnich změn,
.
proto bych nejprve touto cestou chtěla
'
poděkovat oU za zmodernizování a vylepšerrí
celkového vzlrledu knihovny, který si všichni
návštěvníci poclrvalují. DalšíZměnou, jiŽ tak
ne viditelrrou' je evidence knih přes počítač,
katalogizace v programu LANIUS. KaŽdý
výpůjčníderr (úterý a pátek) je v knihovrrě
největší zájem rre o larilry' které se 4x ročrrě
obnovují v souborech, ale o počítače,jichŽ
nejvíce využívajiděti a m|ádež.
Závěrem Vám přeji do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mgr. Ladisl ava P učilovtÍ, kn iltovnice

Nás myslivců je teď ve sdruŽení jen l8,
neboť na vlastní Žádost, hlavně ze zdravotnich
důvodů.od nás odešel sluŽebně nestarší

rnyslivec pan Antonín opalecký.

Prosíme všeclrny řidiče aut, aby při spatření
zvěŤe na silnici ubrali plyn' případně zahoukali
a neclrali zvěř odběhnout. Je smutné, když leŽi
přejetá na silnici místo toho, aby pobíhala
v našípřírodě.

Nakonec Vás všechrry zveme na tradiční
33.
iiž myslivecký ples, který pořádáme opět
25.prosince v místním KD od 20.00 hod. Prvrrí
cerra bude jako tradičně celý divočák.

Do nadcházejícího roku 2007 Várn

všern

přejerrre mrrolro zdravi, štěstí a osobní pohody.

Krliš František, předseda MS Svéradíc

ŽrfivruzlNÁtvtl

Dnešníučitel musí byt sociální pracovďk i psycholog.
Slavnostní začátek školníhoroku je dávno za námi - zaěa|o vyrčování.A kdože za to m:ůže?
Nikdo jiný, než osvícená panovnice Marie Terezíe a její školskéreformy. od r. I774 ,kdy byl vydan
,,Všeobecný školnířád.., byla ustanovena povinná šestiletá školnídochazka. Jedinou úlevu měly
venkovské děti od věku 9 do 12 let, které v sezónních měsícíchsměly vypomáhat rodičům.Devítiletá
povinná školnídochazka se datuje od roku 1918, kdy také byly zikIadni školy rozděleny na dva
stupně.

V našíobci máme v současnédobě tři paní uěitelky. Ptám se paní Jany Korbelové, jak hodnotí
učitelsképovolání. Rita' ze dnešní učitel musí byt socialní pracovník i psycholog. Pani Korbelová
maturovala v r. 1985 v Klatovech na gymnáziu, a protože se nedostala vysokou školu, přijala místo
vychovatelky v základní škole v Hartmanicích v letech 1985-1986. Následně byla přijata na
pedagogickou fakultu v Plzni obor Matematika - zéklady techniky. Po promoci učila na Zák\adni
škole v HoraŽďovicích a pak po mateřské dovolené přešla na zékladníškolu prakticku (bývalá zvláštní
škola). Doplnila si vzdělaní studiem speciální pedagogiky. Na této škole působídosud. Svou práci má
ráda a chce se jí věnovat i v budoucnu.
Paní Marcela Šmrhová rovněŽ studovala v Klatovech a v Plzni. Št<otnim|ádežjí přirostla k srdci,
dbá nejen na prospěch, ale i najejich výchovu.
Paní Vlaďka Pučilová studovala ve Strakonicích a v Českých Budějovicích. V roce 1978 začala
učit v Blatné. Vzpomíná, že tehdy měla ve třídě 37 dětí. Po odchodu na mateřskou dovolenou na ni
děti nezapomněly a jezdi|y ji navštěvovat sem do Svéradic. V současnédobě je, kromě vyuky i
uvádějící učitelkou pro začínající
učitele.
mav

Žtliv oKoLÍ nonnŽĎovrcKÝcH šxol KDE UčÍ,zpívaý a
zPivtli, A HRn:Í
a je s nimi fajn. UŽ loni u nás, ve Svéradicích, a ijinde svým
př-edvánočním hudebním vystoupením všem pa,desáti pěti
zpěVumilovným přítomným dali najevo' že i VANocE Se

dají připravo-

připomněli žiVoty našich
maminek a bababiček, které
.vrO
oez popevKu
neu pek|Y, h€-

ORIGINAL BAND z HoraŽd'ovických

ško]

uvaři|y, nevy.
praly.
Díky, bylo to
příjemné posezeni, byli jste

mot

7říkrdIovd

sbírka

2oo7

Již tradičníTříkrálová sbírka na potřeby Charit-v se ve Svéradicích uskutečrrív sobotu 6'|edna 2007 práx,é na
svátek Tří králů v době or] 9 - 16 hod. Koledníci sijiŽ masírujínohy.
aby stihli obejít všechny clralup.v a pijí syrová vajíčka,ab1'vám pěkně zakoledolali'poděkovali zavaše dary a
popřáli všechno dobré do roku 2007.
Letos plánujerne dvě skupinky koledníků

Koledníci Tříkrálové sbírky 2006: (zleva )Petr Vlček, Lucie Marcová

a

Denisa Vlčková
( foto Anna Kopáčková )

Přdní Fotbalového klubu Svéradice
YáŽení spoluobčané'
protoŽe fotbalová sezóna skončila již začátkem listopadu a její zhodnocení jste si mohli
přečístv rninulém vydání našich novin, dovolte mi jen, abych ze srdce poděkovai všem co nás
v tomto roce chodili na hřiště podporovat a ty ostatní bych rád požádal, aby i oni si občas
našli cestu do našeho fotbalového areálu. Fotbal k našíobci vŽdy patřil, patŤi a určitě ještě
dlouhá léta patřit bude.
Jménem místníhofotbalového klubu Várn přeji krásné proŽiÍí vánočníchsvátků, bohatého
JeŽíška a do roku 2007 mnoho štěstí, spokojenosti, lásky, pohody a hlavně všem pevné zďraví.

Václav Dušek
sekretář FK Svéradice

't

Jak čerti řtídili ve školce!

Vánočnírozjímdní

Vánoce jsou pr,a, dveřmi a ve vánočnímčíslenašich novin nesmíme zapomenout na jejich především duchovní
hodnotů.A piotože P.Stanislav Bušta je y rekonyalescenci,dovolila jsem si použítpro tento účelkázání Msgre
Karla Foňa, čestnéhoobčana Horažd,ovic, z jeho trrtihy Postila Otce Kar|a. V ní jsou weřejněné některé

promluvy ,které P.Karel Fořt vysílal od r.]980 z Radia Svobodná Evropa do Československa. Toto
z vánočních'
Kdo je to ten dnes v noci narozený Ježíšek.

je

ta

jedna

Milí přátelé!

_
Ježíšku,Panáčku|Dovol, abychom tě oslovili tak, jak to činili naši předkové tak důvěrně něžně, a přece
uctivě a zboŽné - věděli' kq|ro vtobě mají, a proto stakovou radostí slavili Vánoce, svého Krista aPána
narození, tvé narozeniny. I mfiie slavíme, díky Bohu zato.I po 40 letech útočnéhoateismu, kdy tvé jméno bylo
škrtáno i ze svátku wého/na\ození.Dnes, pravda, s|aví Vánoce, Né narozeniny' celý svět. CeIý rok se
loby a teprve před pár hodinami umlkly po čťyřech nedělích' kdy se horečně
I
v Honkongu vyrábějí ván
ladn v obchodních domech. I za to Bohrr díky! Lidé mají práci a ýdělek a snad
prodávalo a kupovalo,

A
i docela

-

. VanoceJSou woJe narozenlny,

ut? Mysleli opravdu vgi

nejsi ty sám při nich tak trochu - a řekněme si to upřímně někdy
ni z těch davů, které se v posledních dnech valily vánočními trhy a

Ježíšku,Panáčku?V kolika rodinách, i kdyŽ slavili třeba opravdu
řenýma očima dětí, se mys|elo opravdu na tebe, kteý ses
vátky se stromečkem,
ji věrní, my Kest'ané. Rozdalijsme dárky a přijalijsme
? Jsme tu ovšem ješt
narodil, Ježíšku,
i štědrovečerníhokapra a pojedli z vánočního pečiva,
meček a postavili jesličky,
dárky. Rozsvítili
ruce, zpívali jsme se slzami v očíchnaše krásné
ého,2sq|echli Rybovu mši, držíce
tak láskyplně na
naše slavné ,'Nám, nám narodil se.. a jak byla
kostelem
snadIna Ňnoční. Jak hřmělo
koledy a bylij
na BoŽí Hod, jsme opět shromážděni zde
Bolru za to! A
dojímavá ta ,,Ti á ý, přesvatfuocJ\píky
Přesvatá\
slavíme tvé narozeninv!
ie Vánoc. Ježíšku,
se nabažit té
v kostele a nemů
jsi?
A proč tolik hluku kolem tvého
kdo
věrní'
tvoji
my,
vě
ňp
křesťané,
my
Ale víme a
li
a abychom z toho opravdu žili,
to
abychom
to
vi
to věděli, a pokr-rd
narození? A
jsme
evangelia. V minulých dnech a
z
o
četli
a
svaté
otevřeli jsme jako při každých bohoslužbách P
,ie
rodina, ve které jsi se narodiI a
rodina. Josef a Mar
při půlnočnímši jsme se dovědě|i, co o tobě
j
me v Bibli u proroků, ěekal i
iálně j ej ich národ, ak
ve kteréjsi vyrůstal. Stejnějako celé Iidstvo a potom
Nebyli spokojeni s bídou
ího lidu, příchod Syna
Josef s Marií, lidé spraved|iví, spásu Izraele, spásu
čekali
spásu a vykoupení.
dokonalé
nového.
ěkoho
čekal
ale
tohoto světa, s tím, co bylo, a s tím, co byli,
jaloých
ulicích
Nazareta celé
běhal
jen
JeŽíšek,
šua,
nějaký ten
Že nebudeš jen nějaké obyčejnédítě,
ťvá maminka
to
Žné očekávání lidsEva,
tucý, že právě v tobě se naplní |Áo svaté sny a toto
jsi
u Boha. Počneša
mi
eboj se Maria, nale\,[a
Maria v mystickém zjevení z úst archanděla Gabriela:
bude kralovat a
porodíšSyna a dáš mu jméno Ježíš.Ten bude veliký, bud nazván S\'nem Nejffiího'
dovídá,
že Duch
sep\mami
m${e
stát,
to
se
jeho království nebude konce... A na rozpačitou otázku,ja
není
u
Boha
a
br.{d\nazváno
i
$yňQoží,
svaý na ni sestoupí, moc Nejvyššíhoji zastíní,jejídítě bude
podle
mi
iŽ se
nic nemožného. A tehdy řekta tvá maminka: ,'Hle, já jsem sl
syn\Da
r[u
u
kdyŽ
pouči
příslušně
snách
,,Jos{e,
idův, neboj se
anděl
ve
ho
slova tvého!..A Josef, když
mu jrnéno
je
Po
s
svat&o.
Duchá
počato,
ní
bylo
přijmout Marii, svou manželku, neboť, co v
jak
lionsvé
mu
d\(ěl
u,
mu
Ježíš,neboť on spasí svťrj lid zjeho hříchů,..přijal svou man:
obchodními
krásné rodi

ížemialespoň trochu

n

nú

\l:

,,Fiat.. k Božímuplánu.

Ježíšku,Panóčku,Josef a Maria tedy věděli' kdo

se j im

v bet

jeskyni

se$pe se pak
rci přinášeli\é dary

, nedivili

abychom se nediviIi ani my, abychom to věděli, kdo ý jsi a co pro n\s]tvé ry,.r9z2ní z1-{ieni. četli1sme dnes o
podle Jana ,z oné kosmické vize a\|lozofické básně. Božíidea, ve které Bůlr
tobě ze slavrrého začátkr-r
".,ung"Iiu
sfvořiltento svět, a podle které se ten podle jeho vťrle po miliony let vyvíjí,tato idea' toto BoŽí Slovo, které bylo
jest, toto Slovo se
na počátku u Boha u uyto Bťrh a skrze které všeclrno povstalo abezněhoŽ nepovstalo nic, co
kterou
má od Boha
woji
slávu,
s[ávu,
námi.
Spatřilijsme
v tábě, Ježíšku,Panáč:ku, stalo tělem a přeb1foalo mezi
jednorozený
jeho
jeho
Syn' jenŽ
Slovo,
Ty'
jednorozený Syn, plná milosti a pravdy. Boha nikdo neviděl,
a které
ve
tmě
svítí,
spočívášv nárůčíÓtcově, ýs nám o něm pověděl. Ježíšku,Panáčku, ýs to světlo, které
temnota nepohlcuje. Tys to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, ťys přišel na tento svět, na svět, kteý
povstal skrze tebě, ale svět8 tě nepoznal. Do vlastníIio jsi přišel, ale tvoji vlastní tě nepřijali. Tak tomu bylo
iehdy, tak je tomu i dnes. Svět si hyne dál, ve světě se vraŽdí.muóí azabíjí,Kde se už o tebe starají generálové, i
kdyí se třěba ohánějí tým jménem jako katolíci, pravoslavní, anglikáni, kde se o tebe staráme my, kdyŽ kaŽdý
z nás někoho ze srdce něnáviai, at, uŽ jeto protivný soused, nebo jen člověk cizí rasy,jehož snad anineznáme?

A

přece' jak jsme slyšeli dnes v evangeliu podle Jana, těm, kteří ho přijali, daljsi moc stát se dětmi' dcerami a
syny Božími,těm, kdo se nenarodilijen z vůle těla a jen z vůle muže' a|e i z Boha' kteří se Znovu narodili ve
křtu z vody a z Ducha svatého, kteří uvěřili v tebe, BožíSlovo, BoŽí lásku, která se v tobě stala člověkem. Z fué

milosti a

zNé lásky jsme všichni přijali milost

nad milost, lásku nad lásku. Proto náš milovaný Ježíšku,

Panáčku, před tebotr padáme na kolena avyznáváme: ,,Věřím v tebe, Jezu, Synu BoŽíPraýt.,,
Promluva otce Karla naBožíHod vánoční. Slavnost Narození Páně
(vybrala a přepsala maš)

oznúInení

Chcete-li mít i o letošníchvánocíclr doma Světlo přáte|ství zBet|éma, můŽete si přljít připálit svoji svíčku
riebo lampičkLr na Štěary del24.|2.2006 k Adventnímu stromtt u kapličky ve Svéradicích v době od l0 do
10.30 hod.

UŽ

n

TADY ZAs TEN vÁNoČNÍČas

Vánoce jsou svátky klidu, pohody,nejrůznějších překvapení, ale také tradic a pověr. Sváteční atmosféra
přímo vybízík tomu, abychom si připomně|i některé wyky, kouzla ačáry.
Jestli pak víte,proč se nesmí.od svátečnívečeře vstávat, ani v případě,kdyby někdo zvonil nebo tloukl na
dveře? Pověra říká, že ten, kdo vstane od stolu do roka zemře. Proč se rozkrajrrjí jablka nebo proč se hází
pantoflem a por-rštípo vodě skořápky z ořechů? Tak o tom všem jsem si povídala s paní Panuškovou (Maruš
Kostřáboc). Její maminka byla dobrá hospodyně a vánoční zvyky ctila.
Na Stědrý den zaš|a do chléva, kde nadrobi|a dobýku vánočku. Ani na slepice, kachny a husy
nezapomněla. V koýku nalezly po strouŽcích česneku. Ke stromům dala rybí kosti, to aby země byla ťrrodná'
Na vánočnístromeček se zavěšovaly oříšky' jablíčka,kííža|yi perníčky'Maruš vzpomíná, že u večeře byla celá
rodina oblečena ve svátečních šatech. A to trž se těšila na dárky' Dostala pokaždéjen jeden, a to krásný šátek
s růžemi.Ještě dřív, než bylo sklizeno ze stolu, už tLr by|y kamarádky. Miluška Bártoc, ota Ryndoc, Jiřina
Pádoc ,Zdeaa Hokynářoc a další.Vyběhly do zimní noci a pěšinkou Lrtíkaly Klečkovum, kde byla došková
stodola. Zlbama výrhávaly došky a podle toho, kolik stébel výáhly, za tolik let se vdají. Také třáSly bezem a
odkud se pak rozštěkalpes, tam se měl nacházet jejich ženich.
Největšíradostí byla půlnočnímše. To už každádívkaměla nastříháno dostatek papírkůse jmény chlapců.
Když pak v kostele o pťrlnoci zaznělo G|oria, stačilo jen sáhnout do kapsy pro jeden papírek a přečíst jméno
chlapce, kterého si (podle pověry) vezme.
Vánočnísvátky rychle utekly, ale děvčata už se těšila na Nový rok, to proto, že všechny půjdou do
Holkovic na bál. vŽ\Jť po tak dlouhém adventním půstu si to r-rrčitě zas|ouži|y.

Už je tady zas ten aanočníčas,

Praadu tuhle nnpoaí
koledy a Cukroaí.

Smažíse nám kapříci
k tomu stačíjen říci:
,,

,+Ť 1 s

IÝ ej a z ácněj

šípř át elé,

ou ŠŤasnrÉ,vEsELÉ,,

PosLEDNÍ -pÁrÉ- vzPoMINKYVKAMENECH
historii kostelíku popsaI v č. 10
,,Našich novin.. pan J. Smitka,
proto dnes jenom stručný výpis
historických dat koIorovaných
fotografiemi dnešnípodoby
mot
vnějšía interieru

1o stol.s|ovanské osídlení
10.12 sto|. Asi tu bývalo po-

hanské obětiště tehdejšíchobyvateI
1S8o.postavena malá kaple
1843-současná veIikost objektu
IgB7.úpravy na současný stav

CpnrouNY vp ŠroLCE

Já jsem čert a ypekle bydtítn,koho chytíln toho zntydlínl.....a dalšíčertovskéříkání se o{valo uŽ od kotrce
listopadu ze školky.ProtoŽe se blíŽil čas,kdy rrás rravštívíMikuláš,čerta atlděl,poctivě jsme se připravovali,aby
Mikuláš rrikoho nen,ačapal,Že neumí básničku nebo písrtičku. A abychorn se čeftíkarrebáli,tak jsme si ria čerty
14 dní pt'edenr ]rrá]i. Tancovalijsrrre, dě]ali čertovskou muziku,čeftovské cvičení,čenlilise u]rlírn,hráli čertor,ské
lrry.povídali si o čertovských a andělských skutcích.Čerty jsrne rnalova]i a vyráběli.Velké,tnalé,z |átk5,,z
papíru,povedlo se nárn i kr.ásrré peklo.A 5'prosince byla v dětech rnalá dušička,attrrosféranapjatá,a|e všiclrni byli
statečnía domů si odrrášeli balíčeks dobrotarni a kousek uhlí od čertíka,
Nyrrí rnárne svátečrríadvetltrrí čas,připravujelne Se rla příchod JeŽíška,Zdobírneškolku'tnátne už krásný
strotneček od palra Srnitky, na vyrobeném adventnírn kalendáři pečlivě sledujerne,kolik dní ještě Zbývá.
Vyráběli jsrne z přírodrrích nrateriálů . růzléozdoby,které zdobí náš vanoční' stromeček,vánoční
dekorace,zpívárrre t<óleoy a várročrrí písně.Čeká nás také pečenípenríčkůa ]rlavně se rĚŠÍtr,tp! Těšímese na
nadíIku doma i ve školce.
Díky školnénruod rodičů,příspěvkuz obce a finančnímudaru od nranŽelů Pa|ečkovýclr a Roubalorých budou
mít děti štědréhoJežíškai ve školce'
Šťastnéave zdraví a pohodě prožitévánočnísvátl<y a r.ok 2007 všenl přeje
Nad'a Kučerovd a kolektiv MS Svéradice
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Děti z MS nulují čerta.
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