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sýÉMD1.CE
Yáženi občané!

Rok 2007 začal poněkud dramaticky, kdy nás zasáh| nejsilnější vítr v historii, kteý dosáhl síly orkánu.
Napáchal velké škody na majetku a bohužel o život přišIo i několik lidí. V naší obci vznikly škody na
soukromém, ale i na obecním majetku. Největší škoda byla na kulturním domě, kde vítr strh| plechovou střechu
a následný déšť poniči| parkeý. Chtěl bych poděkovat několika našim občanům, kteým není obecní majetek
lhostejný a druhý den se podíleli na odstraňování škod. Velké škody vznikly také vlastníkům lesa.

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností obecního úřadu a prací zastupite|stva, které se sešlo 22. února
na 2. veřejném zasedání.

Byl schválen dodatek č. 4 Smlouvy o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu č. N -
0054102 s nav'ýšenou cenou za svoz.

Byla schválena žádost o pos$rtnutí dotace z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
na ýměnu šoupat, hydrantů a části přípojek v celkové v.ýši nákladů 420 tis. Kč.

Bylo schváleno prodloužení trasy autobusového spojení linky 380770 Svéradice - Blatná, spoje č. 7 a
10 ve dnech středa a pátek.

Proběhla jednání z Pozemkovým úřadem Klatovy ohledně komplexních pozemkových úprav na katastru
obce Svéradice, které by mě|y Začít během letošního roku.

Klempířská firma Síma ze Sušice nám oplechovala střechu kulturního domu. Brrdou zde průběžně
probíhat ještě další práce. Dojde k výměně promoklé vaý, vymalování sálu a možná také k položení nových
parket. Štooy bude hradit pojišťovna Kooperativa, u které je obecní majetek pojištěn.

Vlastníci |esa by měli do června zpracovat kalamitu, aby nedošlo k přemnožení hmyzích škůdců.
Upozorňujeme občany na povinnost zaplatit do konce března poplatek ze psů a do konce dubna

poplatek za svoz komunálního odpadu.
Wadimír Smitka. slarosta

NaŠt JUBILANTI
V měsících únoru, březnu a dubnu oslaví ýznamnájubilea několik našich spoluobčanůr. Přejeme jim hodně

zdraví a pohody do da|ších let!

Únor
Korbe| Karel (čp.55)
ZdeněkKare| (čp.48)
Brouček Kare| (čp.94)
Militká Yěra (čp.26)

Březen
Chaloupková Anna (čp 106)
Větrovcová Aana (čp. 65)
Zimmermannová Edeltraud (čp I 03)

Duben
Kollárová Milada (čp, 1 2 2)
Podlešák Jan (čp,82)
Korbelová Anna (čp.55)
opalecký Antonín (čp 107)

4. února
6. ťtnora
7. února
9. února

2. bÍezna
6'bÍezna
9 ' března

3. dubna
10. dubna
14. dubna
21. dubna

74let
66let
76Iet
86 let

60 let
62 Iet
84 let

Lóffelmannová Marie (čp 126) 13. Úrnora 62|et
ČervenáRůžena (čp.102) 22.února 66 let
Langer Václav (čp, ] 35) 24. února 74 |et

Šulc Václav (čp'132) 25. unora 63 let

Klečka Karel (čp,63) 10. března 65 let
Škudmová Marie (čp.96) ZO'bÍezna 7,7 |et

Švecová Marie (čp.31) 23,bÍezna 86 let

Augustin Jaroslav (čp.66) 2l. dubna 67 |et

Podlešáková Božena (čp.82) 22' dubna 61 let
Pleyerová Zdeňka (čp.] I1) 27. dubna 62\et
Rybáková Anna (čp.57) 28. dubna 60 let

69 let
60 let
62 let
7l let



sKUTEctvÉ ČenpÁrtí RozPočru oBGE svÉnnDlcE za rok 2006

rozpočet skutečnost

Příjmy vtis.Kč

Daňové příjmy
Nedaňové přtjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

7'-p-íiiryú:.as-upjy-íezalí..o.ú.'
Poplatek za likvidaci kornLulál. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za vž,ív ání vcř. proStranSt\,í
Poplatek za pituotr voclu
Poplatek za pronájrny zr služby ltrrltur. domu
Nájm'v bytťr

Pronájmy v budově oU

Výdaje vtis.Kč

Lesy
Silnice
Pitná voda
odpadní voda
Vodní díla v krajině
Mateřská škola
Za školné ZŠ v Horažďovicích
Knihovna
Kultura
Památky
obecní noviny
Příspěvek FK
Zá1mov á činnost, rekreace
Veřejné osvětlení
Svoz komunálních odpadů
Pozemky
YeŤejná ze|eřt
Hasiči SDH
Zastupitelswo
Činnost místní správy
Volby do parlamentu ČR 0
Volby do zastupitelstva obce 0
Roční vklad do sdruŽení Radina a Prácheňsko 11.00
Výdaje celkem 2 443,00

1720,00
545,00
150,00
29,00

2 443,00

I 15,00
9.00
8,00

200,00
56.00
50,00
18,00

2 339,31
624,26
175,00
43,19

3181,,76

50,00
r52,00
241,00
67,00

199,00
227,00
70,00
2I,00

135,00
6,00

15,00
50,00
2,00

81,00
220,00
100,00
79,00

8,00
188,00
521,00

1 16.48
8,55
3,42

202.14
_51,20

63,60
17,86

61,36
628,03
388,72
47,67
6,16

259,73
85,81

110,84
227,08

r,96
9,20

88,00
2,00

70,37
237,85

0,00
103,16
13,2I

176,26
547,10
. 7,13

7,70
8,82

3 082,19

Zůstatek nabéžném účtu k 3I.12'2006 byla částka 767 899,26 Kč z toho vrátíme kraji nedočerpání
příspěvku na volby ve výši 23 288,-Kč. Jka



Položka rozpočet Po|oŽka rozpočet
PříjmyVtis.Kč Výdaje vtis.Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Příjmy celkem

2 039
609
100
28

2 767 tis. Kč

1.2007

8 915 159,80 Kč
2 894 090,53 Kč
2238 318,90 Kč

14 047 569'23 Kč

Lesy 50
Silnice 55
Pitná voda 642
odpadní voda 215
MŠ 242
Školne ZŠ v Horůďovicích 8]
Knihovna 18

Kultura 144
Památky 6
obecní noviny 15
Pňspěvek FK 60
Zájmová činnost a rekreace 2
Veřejné osvětlení 83
Svoz komunálních odpadů 232
Veřejná zeleň 89
Hasiči SDH |6
Zastupitelstvo 202
x.Cinnost místní správy 606
Roční vklad do Svazku Radina l
Roční vklad do SdruŽení Prácheňsko 2

Výdaje celkem

Majetek obce k 1.

Budovy, stavby
Pozemky
ostatní

Celkem 2 767 tis. Kč

Sance promluvit do sociálních sluŽeb
Projekt ,'Komunitní plrínovríní na uzemí správního obvodu obce HoraŽďovice a mikroregiontr

Prácheňsko.. úspěšně vstoupilo do druhé poloviny. Z poúého seznamování a informování se nyní
postoupilo ke konkrétním výsledkům.

fudící skupina vž zpracovala sociálně demografickou analýzu a nyní připravuje brožuru, která by
měla poskýnout přehled všech sociálních služeb na sledovaném uzemí. Neomezí se na pouhý výěet,
ale obohatí ho kontakty i navan$ícími informacemi. Publikace by se měla do konce dubna dostat do
každé domácnosti, pokud ji někdo přece jen neobdrží' můŽe si ji vyzvednout v přízemí MÚ
HoraŽďovice. SoučástíbroŽury se stane dotazník, kteý doporučujeme vyplnit. Je v zájmu kaŽdého
občana, aby dal v oblasti sociálních služeb najevo své zkušenosti a svá přání, aby pomohl sestavit
přehled žádaných a chybějících služeb. Vyplněné formulaře je třeba odevzdat ve sběrných místech,
jejichŽ přehled bude v brožuře rovněŽ uveden. Ve vybraných lokalitách navíc budou pracovat
proškolení tazatelé, jejichž úkolem je získat názory občanů pomocí osobních rozhovorů. Zjištěné
skutečnosti pak řídící skupina spolu s odbomíky projektu vyhodnotí a vyůtje pro další postup
v komunitním plánování. Protože úspěch celého projektu spočívá právě v zájmu a zapojení veřejnosti,
už nyní upozorňujeme na chystaný seminář o kvalitě sociálních sluŽeb, jejich zákonu a nově
zaváděných standardech. Termín a místo konání ,,Semináře k problematice standardů kvality
sociálních sluŽeb a kontroly jejich naplňování.. bude včas zveřejněno na www.ww.cz, kde je moŽné
získatbližší informace o právě probíhajícím komunitním plánování sociálních sluŽeb na našem územi.

AgAkcent, s. r. o. _ Hana Formanová, koordindtor projektu



Novy zÁxox o soclÁr,NÍcrr sr"uŽnÁcrr 108/2006 Sb.vstoupil
v platnost od 1.1.2007 .trro vaši informaci otiskujeme obsah z ,,Průvodce novým
zá.konem..,kteď vyšel v časopise DoTEKY.(Časopis pro zrakově a sluchově postižené).

Zákonje velká změna v sociálním zabezpečení -Zákono sociáIních službách
přináší největší změnu v sociáLní oblasti od dob Marie Terezie.Pro uživatele je v zákoně
jedenatřicet nových ýpů sociálních služeb.UŽivatel dostane v hotovosti Příspěvek na péči,

s jehož přispěním si bude moci sociátní sluŽbu nakupovat.

Co se rozumí sociální službou .Sociální služba, jak Íil<ázákon,je činnost nebo sorrbor

činností, jimiŽ se zajišťuje pomoc osobrím v nepříznivé sociá|ní sifuaci. Rozsah a forma
pomoci musí zachovávatlidskou důstojnost' musí působit na osoby aktivně a motivovat je
k činnostem' které neprodluŽují nebo nezhoršují jejich nepřízrivou socirílní situaci' a musí
zabraňovat j ej ich sociálnímu vyloučení.

. Ziíkon je velká zrrěna v sociáním zabezpečení

. Co se rozumí sociá|ní službou

. Zařizeni socirílních služeb

. Rozdělení sociálních služeb

. Některé služby zdarma iiné za úhradu

. Kdo má nárok na příspěvek na péči

:

zdravotním postižením
a

přimáno bylo
. o wplácení příspěvku se musí požádat
a

isou úplně závislé
. U dětí do 18 let věku ie to iinak

péči o osobu blízkou nebo iinou (PPoB)
. U dětí do 18 let věku ie to opět iinak
. DůleŽité rady
. Dodatky' které jsou také důležité
. Poskytovatelé sociálních sluŽeb budou potřebovat oprávnění
. Registrace poskytovatelů sociáIních služeb
. Povirrrrosti poshrtovatele sociáLních služeb
. Povinnost mezi uživate|em a poskytovatelem uzayřít smlouvu
. Inspekce kvality sociálních služeb
a

sociálního pracovníka
. Dopady ziíkona na ostatní legislativu
. Zdroie

Bude.Ii vás některy z bodů konkrétně zajimat,můžete si zajít nebo zatelefonovat na
sociální odbor Městského úřadu v lloražďovicích p. Slavíčková,PrůchováJ.iěmcová,
č.tel. .] 76 5+7 i-3 |



UdtÍlosti, zajímuvosti, střípky... o.. ... . o. . o.... . ....
. Silvestrovská zábava' pořádaná obcí Svéradice měIa na sto devadesát hoshi, coŽ je po dlouhé době veliká

návštěvnost i když se o ní postarali hlavně přespolní z Malého Boru, Defurových Lažan, Hradešic a také
to, že naší mladí už nedávají přednost diskotéce ve Lnářích.

. Novoroční pochod také předčil očekávání. Na l50 Úrčastníků se vydalo na trasu přes Slatinu. Ty nejmenší
účastníky tlačili v kočárcích rodiče. Míla Soukup se před sým domem ve Slatině pod p|achtov.ým
přístřeškem znamenitě zhostil ýdeje občerstvení pro ,,vysílené.. pochodtrjící. Letos jsme se nebrodili ve
sněhoých závéjích, proto někteří z nás byli rychleji v naší hospťrdce a dobře jsme udělali, venku zača|o
silně pršet a tam se podávala v,ýborná gulášová polévka a ovar'

. Počasí se opravdu zb|áznilo, na leden zima téměř žádná, beze sněhu. Ve čwrtek 18. ledna v podvečer začal
foukat silný vítr, nešla elektřina do pátečního dopoledne a v části návsi až do sobotního večera' To hned
zjistíme, co všechno nefilngtrje bez tohoto zdroje. Vítr, kteý meterologové označili zaorkán Kyril nám
vkáza| co dovede a sroloval plechovou střechu nakultrrrním domě jako plechovku od sardinek, posledních
pět metrů nechal |ežet a celý kolos visel k sousedům do zahrady' No a jak jinak, než Že začalo pršet.
Parkeý na sálu byly plné vody. Ještě, že máme obětavé občany, kteří vymetali vodu košťaý ven, druzí
zase na střeše připevňovali fólii proti dešti. Poničenou hromadu plechu ze střechy musel sundat jeřáb a
zase Za pomoci spoluobčanů. Konečně po třech nedělích ťtrma ze Sušice položila novoll plechovou
střechu.To se pojišťovna prohne. Ale plesy hasičťr 28' ledna a fotbalistťr l0. ťrnora se konaly a bez
gumovek, starosta totiž prohlásil, že plesy budou i kdyby se mělo tancovat v gumovkách.

. A ještě kuriozity k orkánu. obyvatel z Dobrotic chtěl jet ráno do práce, světla auta se ze dvora zaměřila
pouze na kupu větví, cestu mu totiž zatarasil strom metrového průměru spadlý přesně mezi vraý,
nastartoval pilu a rodinu a Íeza|' omluva z mobilu zaměstnavateli, proě přijede později, nezněla moc
věrohodně, aŽkdyŽ další Blateňák vyprávěl svůj zážitek, šel ve tmě z odpolední, vlastně ho vítr poponášel
a kolem chrastily ,,temné síly,.. bál se a pak rozeznal plastov.ý kontejner na odpady, řítící se proti němu po
silnici.

. Masopustního pruvodu se v sobotu 17. února zučastnilo na padesát masek, které za slunného počasí
obcházeli poctivě dům od domu. Cesta do hospody trvala až do večerních hodin'

. Představení hradešických ochotníků přispělo v sobotu 24. Února k milému zpestření kulturního života
v naší obci.

. V letošním roce máme 93 jubilantu, kteým každou první neděli v měsíci gratulujeme písničkou z místního
rozhlasu. Nejmladších je několik šedesátileých, osmdesát a přes osmdesát je |2 a nejstarším ženám naší
obce bude 92 a97 let.

. Ke konci loňského roku měla obec Svéradice 350 obyvatel, z toho |78 žen a |72 mužů. Tři
muži zemřeli, dvě ho|číčky se narodily, devět občanů se přistěhovalo z toho ětyři děti a čtyři
muži se odstěhovali.

. Na vsi se bez auta neobejdeme a k němu musíme mít i platný řidičsloý průkaz. Proto všechny
řidiče informujerye o termínu jejich rnýměny:

. Udaj vlevo předstaw1je období vydání průkazu, drt,tlý rok povinné výměny:
. 1.7 .1964 - 1986 2007
. 1987 - 1991 2007
. 1992-1993 2007
. 1994 - 1996 2010
- 1997 -2000 2010
. 2001 -30.4.2004 2013 Zdroj: Ministerstvo dopravy

. Jen tak to nevzdáme a bojujeme! S programem společnými silami proti úložišti a právní
možnosti obrany se v pondělí26. tnora konalv Pačejově seminář obcí se sdruŽením ,,Jademý
odpad - děkujeme, nechceme!.. a občanských iniciativ z lokality vybrané státem pro hledání
hlubinného úl ožiště j adernýc h odpadů P ačej ov - nádraŽi.

. Děti už máte masku? Dětsky maškarní ples se koná za necelý měsíc 24. března v sálu
místního kulturního domu. Doprovodná hudba bude dískotéka vedená Pavlem Kolářem. Večer
bude zábava pokračovat pro ,,starší děti.. se skupinou F'atima. Že máte raději Parkán? Ten
bude 3. bÍezna a 14. dubna odyssea.

Zase bude jezdit v poledne !
Na Žádost obce Svéradice bude od 4. března ve dnech středa a pátek prodloužena trasa atttobusu
linlcy 380 770 Svéradice - Blatná, spojem č,. 7 a 10. K nám pojede zB|atné polední autobus ve
12.10 hodin a ze Svéradice do Blatné ve 12.50 hodin.
(Pokud se k Žádosti připojí i obec Slatina bude do Blatrré odjezd ve 12.53 hodin ).

jka



ZIJIMEZI NAMI
Naše obec Svéradice byla zrrámá široké veřejnosti nejvíce

v sedmdesáých létech.A to hlavně tím,Že zde byla možnost

dobrého bydlení v nových řadových domcích,možnost dobrého

ýdělku,v.ýborné autobusové spojení do BIa|né i HoraŽďovic,

včetně kaŽdodenního spoje na Prahu. Také sport' hlavně fotbal

byl velkým lákad]em.
obec sama o sobě je velmi krásná a každému se zalíbí

hezká náves. Snad proto se sem tehdy přistěhovalo hodně

mladých lidí. Mezi ně patřila i rodina Bláhova. Pan Míra dostal
y roce 19,74 od své babičky (od Pádů) kousek zahrady,kde začalí
stavět rodinný domek. A už v roce I976 se z Nezdřeva stěhovali

sem do Svéradic.
Paní Zdeřka pracovala v bývalém JZD v přidruŽené

výrobě, dále jako domácí šička Jitexu' vařila v místní hospodě u

pana Kolaříka. Pak odešla do Sporťu do HoraŽďovic. Také
pracovalajako lesní dělnice. V současné době pracuje ve Tvaru

v Horažd'ovicích. Tam se podílí na v.ýrobě dětského nábýku pro

školky. Vyrábí se tam i různé bedýnky dětem na hračky' další

části nábýku a podobné věci ze dřeva. Paní Zdeřtka je ve své

sooluobčanům.

Paní Zdeňka (vpravo) o pracovní přestávce

práci spokojená a říká ..hlavně zdravi,,, a to přeje i všem

pErxoRUt\A VČERA A Dlt{ES.
Česká spořitelna, Kampelička, obchodní banka, E Banka, Komerční banka a kdoví jak se všechny ty peněžní ústavy

jmenovaly nebo;menu;i, má;i jedno společné. Nabízejí ruané uýhody, hlavně půjčky a cílem je získat co nejvíce klienťů.

Tak je tomu dnes, ale bylo to takíza první republiky.

Do rukou se mi dostala vkladní knížka z roku 1930. občanská zálohta v Horažd'ovicích věnovala dětem, pokud

dovršily l rok věku vkladní knížku s částkou 5 korun. V úvodní části knížky je napsáno, Že vklad 5 korun, věnovaný

ziložnóubude vyplacen až jeho majitel dosáhne věku 15 |et. ZáIoŽna určitě předpokládala, že rodiče budou na tuto knížku

dětem spořit a že nezůstanejen u částky 5 korun.
oavám si otázku, zda tehdy bylo 5 korun hodně nebo málo. U nás v obchodě u pana Turka postávaly děti, v ruce

drže|y 30 nebo 50 haléřů a čekaly, kolik slanečků pan Turek zaťrlto sumu naváŽí.

V Horažd,ovicích na trhu se například koupilo.,
1 kg másla za 12-14 Kč
1 kg tvarohu 3 Kč
1 litr smetany 8 Kč
pár kuřat 22-25 Kč
1 husa 30-40 Kč
1 kq hov.masa 7 Kč

období po roce l930 bylo dobou nedostatku práce, kdy už začína\a hospodářská krize. Kdo měl kousek pole, nějaký

dobýek a jesie ktomu někdo zrodiny mohl chodit do práce, třeba jen příležitostně, ten na tom byl dost dobře. Kdo doma

nic neměl 
-aby| 

živ jen z toho, co vydělal, jak se tehdy říkalo byl ,,živ na ruce.. nebo ,, z ruky do huby.. ten měl do kapsy

hluboko a moc vyskakovat nemohl.
mav

Vejce 1 kus za 0,40 Kč
1 kg kysaného zelí 2 Kč
1 kg svatoj.chleb 5 Kč
1 králÍk 9-12 Kč
1 krocan 40-50 Kč
1kg vepř.masa 10-12 Kč

obúnszd zdlažno | Óo.aždou!
cic/i Uud U qÍabě nauého pracoú|pa
naroda a doufg' že U1rcsb z qQbe
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Pod ě k o v ó n í

my jsme k vón přišli z daleka...

70'953,- Kč
11.082,5o Kč
9.3o0,- Kč
7.7o3,- Kč
3.088,50 Kč
2.loo,. Kč

iLy tři królové jdene k vóm,

štěstí zdraví vinšujem vóm.

štěstí zdraví dlouhó léfa,

5edmý ročník Tříkró|ové sbírky je za nómi. Toto sbírko se již stóvó trodicí, kteró je

spojeno vždy s příchodem nového roku. Do u|ic vychózí desítky ,,kró|ů.. v bí|ých šotech o

s korunomi no h|avách' Rozdóvojí rodost, smích o otevírojí srdce mnoho Iidí. Ze jste žódného

,,kró|e,, nepotko|i? Už jste někdy vidě|i 40 ,,kró|ů.. pohromaděZ V sobotu ó. |edno 2oo7 jste

mě|i možnost je zoh|édnout. Před koste|em sV. Petra o Povlo no Mírovém nóměstí

v Horožd'ovicích se jich sď|o více než čtyřicet' Po spo|ečnérn požehnóní ko|edníkům se molé

skupinky rozď|y do u|ic rněsto, oby požehnóní přinríšely i do vošich domovů. Nod dveře pso|i Tři

kró|ové posvěcenou křídou tří písmeno K*M+B o |etopočet 2oo7. Mnozí si mys|í, že jim tom

,,kró|ové,, zonecha|i inició|y sých jmen (Košpor, Me|ichor o Bo|tozor). Je to pouhó nóhodo.

Písmeno se odvozují od lotinského Christus Monsionem Benedicot, to znamenó v přek|odu

Kristus žehnej tomuto domu.

Sbírko probíha|o ve dnach 5. o ó. |edna 2oo7 v Horožd'ovicích o obcích Ve|ký Bor, tretenovice,

Svéradice, Chonovice o Komušín. Ce|kem 78 dětí se v průběhu těchto dvou dnů olespoň no

něko|ik hodin proměni|o no ,,kró|e" o v doprovodu 25 vedoucích tříkró|oých skupinek, zřad
nošich zoměstnonců, dobrovo|níků o příznivců, putovo|y městem či obcemi. Vřodách koledníků

nechybě|y opět děti zmateřsých o zók|odních ško| o podpoři|i nós i žóci do|ších středních o

odborných ško|, kteří jsou nďimi příznivci již něko|ik |et. Díky ve|kámu počtu účostníků by|o

sbírko vaImí úspěšnó.

Ce|koý ýtěŽekTříkró|ové sbírky 2oo7 člni| to4.227,. Kč.
Z toho: HoraŽd,ovice

Ve|ký Bor + Jetenovice
Svéradice
Chonovice
Komušín
Pok|odničko v konce|óři oCH
(umístěno v týdnu 8.-l?.L.zoo7)

Ce|ó čóstko byla zos|óno do Prohy no ce|orepubIikové sbírkové konto Chority českó rapubIika.

VHorožd'ovících buda zpět přidě|enó čóst finončních prostředků ztříkró|ového ko|edovóní

(65%) použito d|e schvó|ených zóměrú. čast no úhrodu nók|odů spojaných s Choritní
ošetřovoteIskou o pečovoteIskou službou, kterou obIostní chorito Horožd'ovice poskytuje

v Horožd'ovicích o spódovém území, a dá|e no vo|nočosové oktivity Pro seniory a zdrovotně
postiŽené občany, které pořódó Centrum denních sIužeb při oCH Horožd'ovica.
Do|ších Io% rozdě|í sekretariót Chority čR no humonítórní Pomoc u nós i v zohroničí, L5 % obdrŽÍ

diecézní chority a z6ýva]ící procento použíjí na úhrodu reŽie sbírky'
Jďtě jednou ve|ký dík těm, kteří nóm věnovo|i svůj čos o ochoŤně nóm pomoh|i dolší ročník
TřÍkró|ové sbírky uskutečnit. A rovněŽve|ký dík vóm všam, kteří jste domo srdečně Přivíto|i Tři

kró|ea finončním příspěvkem do tříkró|oých pok|odniček podpoři|i choritní dí|o' Pomúžetetěm,
kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Děkujema!

Bc. otga šulcová - ředÍtelka oblastní chartý Horaždbwce



A co svéradičtí koledníci ?
Kjiž osvědčeným koledníkům Petrovi Wčkovi, Lucii a Katce Marcové letos přibyli

Marek Jedlička, Martin Soukup a Daniel Brokeš. Dvěma skupinkám trvalo obejít ves zhruba

2 hodiny. Někde nás čekali až odpoledne, ale nikde nás neodbyli a všude hezky přivítali. Tam,

kde o nás nestojí, to uŽ víme a raději tam nekoledujeme. Počasí jsme měli jako na

objednávku, protoŽe už odpoledne zača|o pršet. Děti se chovaly důstojně, tak jak se na

reprezentanty Tří králů sluší. Děkrrjeme rodičům dětí, Že dětem dovolili se sbírky zúčastnit. A
nukon.. děti čekalo opět královské dělení vykoledovaných dobrot a bylo jich opravdu dost.

Děkujeme všem svéradickým darcům za finančď dary, dobroty pro děti i hezké pňjetí.
Děkujeme touto cestou také paní Haničce Korbelové, která ochotně dala dohromady

skupinku Tří králů ve sloŽení Jenifer Bauerová, Jaroušek Korbel a Eminka Bláhovcová a

koledovala s nimi poprvé v Komušíně. 
maš

I
I

\i'

Foto: Tři králové ,,začátečníci.. (zleva) : Martin Soukup, Daniel Brokeš, Marek Jedlička.
Tfi králové ,,mazác|,, jsou ještě ve foťríku u Kopáčků.

Foto: Tři králové v Komušíně: (zleva): Jenifer Bauerová, Jaroušek Korbel, Eminka
Bláhovcová.



období MAsoPUsTU . tradice masopustního průvodu
foto Tomáš Straňákz průvodu ]975

Masopustem bylo zváno období od svátku
Tří kÍálů do Popeleční středy,která
připadla na rtuné datum,avšak vždy
čtyřicet dní před Velikonocemi.Proto
podle termínu Velikonoc byl masopust
buď krátloý nebo dlouhý.I kdyŽ nejstarší
zprávy o masopustu jsou již z9.a

poŤadéní ruzných zábav a
tancovaček,různých taškďic i hlučných
svateb a zabíjaček.Bylo dost času pro
obveselení a odpoěinek od těŽké manuální
práce v sezóně.Vyvrcholením masopustu
bývaly poslední tfi dny zvané ostatky
(nebo též b|aznivé dny,na Klatovsku
voračky)-tedy neděle,pondělí a úteý

Svéradický masopustní průvod
patřil a patŤí kvyhlášeným vcelém
okolí.Zvlášť zdařl|ý byval v době,kdy se

ho ještě zúčastňovali dnešní šedesátnící a
sedmdesátníci.o dobré nápady nebylo
nouze.Pověstný býval,,rentgen.,,dá|e
pojízdná udírna,od které se linula
neodolatelná vůně. Také kaŽdoročně
jezd1|a i l'ypovídala sluŽbu veteránská
vozidla Vďka Sulce.Děti se vozily ve

vozíčku za malotraktorem Františka Krliše,
v čele průvodu defiloval nafintěný pan
Kaffier na kani.S noým nápadem přišel
každý rok i pan Josef SmitkajehoŽ velkou
radostí vŽdy bylo celou parádu
nafotografovat.Krásné a nápadité masky
mívali pan František Červený,Vilda
Petsch,Gerhard Pleyer,Karel Zdeněk,Milda

obrázky z letošníIto maškarního průvodu

( Zdroj:Publilcace Chanovicko a okolí stať Bc'Ivany Sieberové Zvykoslov)

Šrámek.František Kovařík.František

10.století,zdá se,žejiž tehdy to bylo období

text MAS

masopustní.V těchto dnech dosahovalo
mnoŽství jídla @ředevším smažených
koblih,uzeného masa či špeku) vrcholu
stejně jako zábava upadající často až
k obscénnostem.Uterek byl však navíc
zv\áštní tim,Že byl volným dnem,během
kterého obcházel lokalitu masopustní
průvod ruzných maškar.Ty navštěvovaly
kaŽdé stavení v místě.Nělcterá z maškar
vzala hospodyni i jiné Ženy z domácnosti
do kola,coŽ mělo prosperitní ýztarrl
odměnou bývalo jídlo, pálenka,někdy
nějaký peníz.Druhý den již byla Pope|eční
středa, první den přísného
předvelikonočního půstu.Jen vnemnoha
lokalitách republiky si masopust udržel
svoji tradici i v období 2.poloviny
20.století.Většinou zanik] nejen v důsledku
systematického potlačování někteých
tradic,ale také díky tomu,že pracovní ýden
byl neměnný a brát si kvůli masopustu
dovolenou v zaměstnání byl ochoten ien
málokdo.

Kozlík,Míra Bliíha,Josef Větrovec,Jan

Koza, a mnoho dalších.Z mladších ročníků
vŽdy míval pěknou a výstižnou masku
Vďek Soukup. Vzpomeňme třeba na jeho

,,Posledního soukromníka v Čechách...

Vdm poskytneme v přKtích N?WNÁCH



'KDo CHCE,ABY SE MU IIVEDLY BRAMBoRY, MUSÍ o MÁSoPUSTĚ HODNĚ
TANČIT... Předpovědi počasí -pranostiky a pořekadla

Předpovědi počasí -pranostiky a pořekadla Člověk se jiŽ od pradávna zajína| o počasí,naněmžzávise1a

v minirlosti veEkerá jeho čirrnos! náladg zdravofuí stav a také podmínlcy jeho existence. NaŠi předkové neměli

Žádné meteorologicŘé předpovědi ani organizace,které by se touto problematikou zab1ývaly.Clověk, zvláště na

vesnici' který byizávislý na urodě, byl odkázánjen na svá pozorování přírodníchjevu. Do kalendáře si zapisoval

počasí a ťuzréjevy, které se kolem něj v přírodě odehrávaly. Tato pozorovánÍ si pak předával

) pokolení na pokolení.S povětrnostními vlivy ff1| si dáva| do sottvislosi výnosy, ale také pniběh

zemědělských prací během roku. Tak poshrpně 
'IR 

vznikala Spousta povětrnostnrch a

hospodaiřslcých pravidel,růaých rčení, .í. 
.\ přísloví, ve kÍeých se odráŽÍ staletá pozorování

lidí. Některá z nich vznikala na základě pověr a [ -1.<t některá byla tvořena proto, aby se dobře

nýmovala. Na mnoho dobých 

^š}> 

pozorováni se během staletí naneslo mnoho

doplňuiících mňaadalších ++ t- - 
pověr.Těmto pravidlům se

začalo říkat pranostiky.Pranostika je \ / š slovo z řeckolatinského slova
proPÍtosticion.Taknámtovykládá/Y.Jungmanůvslovníkzrokul837.
Birglův s|ovník naučný z roku 1867 nám ( \ předktádá toto slovo jako odvozenintt od

tatinského slova .prognosticatlo. Znamená t l předpovídání vtrbec a liší se od proroctví tím,

Že nehledí k časťrm příliš vzdáleným. Nďe \ | nejstarší psaná pranostika je od mistra

Martina zLinčice, profesora na praŽské \-/ univerzitě z roku 1455.

Pozomý člověk si všímal svého okolí,změn v chování někteých zvířat, rostlin, pocení

kamenů, vodních zdrojů, r.ýslcytu charakteňstických pachů'zbarveni západu a v'ýchodu slrrnce'barvy
oblohyjasnosti svifu slunce a měsíce a úkazů ko|em nich. Mnoho dalších zlaků a mrěn v přÍrodě mu sloužilo
k tomu, aby podle nich usuzoval na aněny počasí, které mohl v nejbližší době očekávat. Zóxěry z těchto zněn
jsou skutečně jen velrni přibližré a jsou znameními pro nejbtižší arrěny počasí.

Přft|ady některých lednových a únorových pranostik k letošnímu počasí.
Leden:

-Tancují'liy lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
-Teplý leden, polituj Bože !

-JeJi teplý leden, nepřibude do sudu.
.Když roste tráva v lednu,roste špatně v červnu.

-Jalcy leden, takoý čeryenec.
-Když krtek ryje v lednu' končí zima .v květnu.

-Je-Ii teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Úoo.'
-Únorová voda ,pro pole škoda.

-Je.li v únoru teplo,šetři sen neboťjaro přijde pozdě.
-Teplý únor,studené j aro,teplé léto.

-Je.li únor mírý ve své moci,připílí s mrazem březen i v noci.
-V únoru když zima málo dolíhá, o velikonocích tě za to vyšlehá.

-7 únoru kdl/z slunko hřeje, najaře se dlouho nerozesměje-
-Mírny a jasý únor je zlým znamertím pro jaro-

-Zelené Hromnice-b íl é v el i konoce.
-Na Hromnice wětlý den,prodej sukni a sej len.

-Masopust na slunci-pomlazka v senci.
-Kdo chce, aby se mu uvedly brambory, musí o masopustě hodně tančiL

.Kdo o masopustě upadne při tanci, tomu se urodí zelí'
-Na Hromnice musí skřivtinek vrznou!, i kdyby měl zlnrznout.

Letos vrzÍIul mezi Vel]cýrn Borem a Svéradicemi lO.února.

Yác7av Strolený



Co dobrého o Musopustě z kuchařek ,,našich babiček.,,
Koblihy jak je zndme nebo neznóme?

oej orriat % kg prosáté mouky, doVcI teplého mléka rozkverluj 8 žloutků, 10 dkg cttkru, pomorančovolt

kůru, tňchu soli, 3 iží"" .-u, 12 dkg rozehřátého másla a z půl citronu šťávtt, náležitě rozkverluj a za|ej tím

ohřátou mouku, přidej 3 dkg rozdělaných kvasnic, propracuj a dělej koblihy.
Dej kousek těsta na vál moukou posypaný, zlehka roná\ej na malík tlrrstě, vypichuj kulatou formičkou

koláčký, dej na každý kousek zavaÍeniny, druhý naň přilep a ještě jednou formičkou okroj. Pak dej na prkno,

které jsi ubiouskem prostřela a moukou posypala a nech skynout. Pak dej rozpá|it převařeného másla a sádla

tolik, aby toho bylo v kastrolu na půl prstll, a dej do něho kobtihy vrchní stranou dolů a pouze tolik, aby měly

hodně volnosti, přiklop je těsně přiléhající pokličkou. KdyŽ jsou červené po jedné straně, obrať, a|e již
nepřikr'-ývej a nech je dosmaŽit, pak dej papír na síto a koblihy usmažené klad' na ně.

Rozdělané kaasnice
Dej do hrnkr-r trochtr vlahého mléka, trošku t|učeného cuknt, trochu mouky, droŽdí, řádně rozkverluj a nech

kynout, ale na horké místo to nedávej . Mléko na zadě|ávání mus í byt vždy vlahé.
Zctroj.. Česká h.rchařka, sěpsata Marie Jermářová byv,majitelka České kuchyně,,

Vydalo Nakladatelství Hejda a Tuček,Prahav r.]9]4
(ze zapťljčené ktrchařky od Vtíclava Stroleného vybra|a maš)

PnÍpnaVA FoTBALISTŮ N'q. JARNÍ SEZÓNU 2007
Do začátku mistrovských zápasů zbývá zttrubapět ýdnů a zimní příprava hráčů je proto v plném proudu. Toto

období je pro fotbalisty nejméně příjemné, protože se nabírá fyzická kondice a s balónem se potkají pouze na závěr

tréninku pii oblíbenem ,,bagu... Většinou se už kaŽdý těší na přelom února a bYezna, kdy se na tréninku začíná více

objevovai míč a vše pak je-zábavnější a pro všechny přijatelnější. V těchto dnech hráči dorosfu a ,,A.. mužStva mužů

pňalu končí tu nejn-aroenejsí část přípravy a ještě mají před sebou zimní soustředění, které absolwjí ve dnech 22.2. -
25.2.v Soběšicích. Po jeho skončení čekají jednotlivé ýmy přátelské zápasy ve kteých se bude hledat ideálnísestava pro

jarní mistrovské boje a hlavně dolaďování formy.
Kádr našeho ,,áčku.. opustili v zimě dva fotbalisté a to Karel Šrámek, kteý bude zkoušet štěstí v okesní soutěŽi

v sousedním Německu a hostování z Horažďovic pak ukončil Tomáš Červený. Naopak v plné přípravě po dlouhodobém

zranění je Lukáš Soukup a věříme' že se do muŽstva zapojii Jakub Větrovec, ktery momentálně působí jako lyŽařský

instruktor v Harrachově. Dále pakještějednáme z funkcionáři Chanovic o hostování l-2 hIáčů, ale to bude dotaženo aŽ oni

jmenují hráčsky kádr pro krajský přebor.- 
Kádr dorostu rozšíří pravděpodobně 2 fotbalisté, kteří k nám přijdou na hostování a současně zůstanou hráči, kteří u

nás působili na střídaý siart zKasejovic. To znamená, že dorost by měl potvrdit svoje postavení v tabulce po podzimní

části a bojovat tak o meý nejvyšší.
Žaci se zatím připravují vhale vChanovicích a během této přípravy si odskočili na haloý turnaj do Plánice, který

suverénně vyhráli a dokonce ,,bez ztráty kytičky... Sehráli sedm zápasů, které všechny vyhráli a Martin Chaloupka se stal

nejlepším střelcem turnaje. I oni mají projaro ty nejvyšší cíle a dokonce by chtěli pro Svéradice vybojovat prvně v historii

Žákovskou kajskou soutěž.

Přípravné aipasy dorostu: .
sobota 3.3. - 10.00 - HRADEK
neděle 1 l.3. - 14.00 - DOUBRAVICE

Přípravné zdpasy muiů:
n"debz5.z.- t+.oo - STŘ. HoŠTICE
sobota 3.3. - 14.00 - SMOLIVEC
sobota 10.3. - 14.00 - KASEJOVICE

vtlu

neděle 18.3. - |4.30 - SPÁL. PoRÍČÍ
neděle 25.3. - 10.00 - NEPOMUK

sobota ),7.3. - 14.00 - KVASETICE
sobota 24.3. - 14.00 - DOUBRÁVICE

Registrovaní:
1. Cerný Jiří - Blatná
2.Trefný Jan - Blatná
3. Mach Ladislav _ Blatná
4.Ma|ý Josef . Horažďovice
čtyřhra:
1. Černý Jiří _ Toman Vít
2. Mach Ladislav - Kapr Tomáš
3. Roubal Miroslav - Malý Karel
4. Šimanovský Ivan - Šimanov'ký Robert
Nejstarší hráč: Čada oto

X. RočNÍr VÁNoČNÍuo TURNAJE vE SToLNÍvr rnmsu
Neregistrovuí:
1. Šimanovský Robert - Vellcý Bor
2. Šimanovský Ivan - Svéradice
3. Prokopius Václav _ Svéradice
4. Kapr Tomáš - Tchořovice
5.-8. Čada Antonín - Horažd'ovice
5'-8. Polena Luboš - Třebomyslice
5.-8. Toman Luboš - Pole
5'-8. Čada oto _ HoraŽďovice

Nejmlatlší hrtič: Černý Jiří



ijeme v době denních zpráv o přírodních katastrofách z celého světa. Požáry,
bouřky, povodně, vichřice, orkány, sněhové závaly, zemětřesení a někdy všechno
dohromady. Po světě vznikají organisace a různá sdružení zabývající se těmito jevy,
snaží se tyto rozmary přírody předvídat a dokonce předpovídat jejich následky. Asi
b se měli zamÝšlet, co bvchom Dro to udělali i mv!

dnešní připomínka a memento,sAl. o jeho sfřecho

Naše republika |eží ve
středním mírném
povětrnostním pásmu,
což nás do jisté míry
ukolébává, že není u
nás nejhůř na světě,
Možná si plně
neuvědomUjeme, že
co do rozsahu nejsou
řádění žívlů V našem
území tak silné, ale
postihují nás přesto
stále častěji.

Postední pozdrav od Pánů Větrů jsme dostali před nedávnem. Jen
málo střech zůstalo bez jejich orazítkování, několin lehčích, zejména
zahradních staveb si poskočilo, nebo i odskočilo.

Za všechny stavební potíže způsobené oním
pohlazením ( nechceme vyjmenovávat všechny
škody a poškozené) nabízíme obrázky pohlavku,
který obdržel náš společenský sál, aby si tak
zajistil prvenství v soutěži o největší hmotnou
škodu. Poškozenou střechou navlhl celý podhled i
podlaha sálu. opravy budou postupné, podle
způsobitosti konstrukcí a povrchů.

foto dole Kalabzovi 2x text a foto mot



DĚrl vÁut ro ŘeKNoU
ANEB co t.tÁru pŘelí runŠe oĚrl Do NovÉno RoKU 2007

Tak, děti, zahrajeme si zase na novináře.Teď je prosinec a končí rok 2006.4 po viínocích bude
Silvestr. Co to je Silvestr?
Jeden přes druhého volají: ,,Jd vím. Budou se pouštět petardy.,,A taky, vosy, včely a moýli.,,To,že
pouští prskavky, protože jsou vdnoce.,,
Ne, ne,vy to nevíte? ',Nééé.* Protože se oslal.uje poslední den v roce. Je úplně poslední den v roce a
po půlnoci je uŽ noý rok. A když je ten nový rok' tak si lidi hodně přejí do nového roku nějaké přání.
Tak se trošku zamyslete a řekněte,co byste všem lidem přáli do toho nového roku.
Pét'o? ,,Jd bych přúl tóóóó.,koupelnu.,,
Koupelnu? Ale všem lidem na světě?
Viktorek.. ,,Jó bysem jim přdl různý velký ndstrojový věci AIe hudební,,.

Hudební nástroje? Maruško,co ty
. bys přála ? ,,Jd bysem lidem, , přtila, aby se dočkali vánoc.,,

I Aby se dočkali vánoc. Karolko,/-
; ! co ty bys přála lidem do nového

roku? ,,Aby si kupovali věci,
který potřebujou".. No to je
hezké přaní.
A co bys přála ty Adélko všem
lidem do nového roku? ,,rá bych
přtilo tóóó, starým babičkám
šdtek!,,

Foto zleva ďo|e: Fanoušek, Martínek, Pét,a, Verunka, raroušek, ondrúšek, Eliška, Lukdšek,
Ninka, Deniska, Pavlínka, Kačka, Viktor, AdéIka, Maruška, Mareček

Co by se jim tak ještě mohlo přát?
Viktorek: ,Mohli by si udělat brčko na pití.,, ,y4 nebo jídlo,.. křičí Karolinka.
Ano, aby měli všichni dost jídla a pití. Co ještě byste přáli všem lidem. Co lidi potřebují, aby byli
šťastní, nepotřebují jenom dárky. ,,,Bot!, aby jim nestutlělo, Aby jim nebolely uši.,, ,,čepici,,.
,,Bačkory a svetr... Aby nenastydli a byli zdraví,viďte.
Maruška: ,,Paní učitelko,aby se měli rddi,,
Viktorek.. ,y'by všude byl mír a nebyly vdlky. A proě? ,,Protože války, tam zabíjou hodně vojáků.
Karolinka.. ,,A aby si kupovali nový punčochy. Aby si kupovali hodně nový věci, který jsou v módě a
tak."
Tak' ještě někdo něco ví? Tak jaký aby byl ten nový rok? ,,Hezkeeej,,
Hezký a veselý. Přejeme všem hezký, veselý a št'astný nový rok' který všichni prožIjí ve zdraví a
budou se mít rádi.,,Mami,.. pospíchá ještě s přáním Viktorek, ,,aby všichni bezdomovci si vydělali
peníze a měIi dům.,, No to je hezké přání,to máš dobré srdce. Nashledanou příště.

(s dětmi z MŠ Svéradice před vánocemi 2006 hovořila ředitelka
Naďa Kučerová podle audiokazetv Zaznamenala maš)



LEToŠNÍ r-.nnBN -
TEPLO, ORKAN, SNIH.

Dnes uŽ je to černé na bílém: leden 2007 byl
jedním z nejteplejších v histoni.Trochu srovnatelné

počasí zaži|i Češi naposledy v zimě 1961.Leden byl
letos nejteplejší za posledních 232 let.První třetina

měsíce byla totiŽ tak teplá,že ani v praŽském

Klementinu,kde se od roku 1775 zaznamenávaji
extrémy v počasí,neexistuje údaj,kteÝ by předčil
začátek letošního roku.Na Petříně v Praze kvetly
třešně,mísý rozkvetly jehnědyjívy'kočičky a
trávníky byly posety sedmikráskami.Někteří ptáci

zača|í zpí:tat a například v ostravě zahnízdil vtuto
neobvyklou dobu i kos čemý.

Ve čtvrtek l8. ledna bylo v Čechách zuse

neuvěřitelně teplo. Meteorologové naměřili 14,5

st.C. IJž druhý den ale nezvykle naléhavě

varova|i,že se na republiku řítí vítr o síle

orkánu.Ten bohužel dorazil a ničil. Jeho rychlost
překočila |36 km/hod. a na Sněžce byl
nejsilnější.Měl rychlost 216 km/hod.orkán bral
střechy,kosil stromy,ale i elektrická vedení a ze

silnic smetával auta.Následky jsou

katastrofální.Jako by toho nebylo dost začalo hustě

sněžit a přidal se opět silný vítr.Za pár dní se
teploý dostaly nad nulu a tuny sněhu se rozplynuly.

Jeden teplý měsíc neznamená,že napřesrok
nepřijde ladovská zima, přesto-NECo se opravdu
děje.

Naproti tomu loňská zima by|a pro nás lídi a
přírodu dost silná a nezvykle dlouhá se spousty

sněhu a teplotami dost pod bodem mÍant. Příroda
spokojeně odpočívala pod silnou sněhovou peřinou
a její obyvatelé,kteří se neukládají k zimnímu
spánku byli většinou odkázáni na pomoc člověka.I
přesto byly úráý na drobné zvěři vysoké.Ale i
v této nehostinné zimě se udály některé zvláštnosti
v ptačí říši. Jistě si vzpomínáte na loňské zimování
dvou čápů v HoraŽďovicích, ale i v Žichovicích

zimoval jeden exemplář. Ten ale bohuŽel dlouhou
zimu nepřežil'

Nejzajímavější ale bylo pozorování dudka

chocholatého na Domažlicku o vánocích r.
2005.Jedná se o přísně taŽný druh se zimoviŠti
v tropické Africe.Koncem srpna aŽ do poloviny září
odlétají téměř všichni středoevropští dudci do

zimovišť.Pouze jednotliví ptáci zustávají o něco

déIe. Z České republiky pochází z poslední doby
několik oozdních pozorování tohoto druhu.

Pozorování dudka chocholatého
Kdv 

" 
Kde

3.11.1998 na Ceskobudějovicku
u Bohumína na Karvinsku19.1 1.1990

I 0.12.1 984
listopad 2005

prosinec 2005
22.-29.12.2005
28.-31.12.200s
9.1.2006
7. - 18.1.

Finsko
Dánsko
Nizozemsko
stř.Finsko
Domaž|icko
nizozem.ostrov Texel
Dánsko
Anglie

Dudek chocholat.ý, Vránov, 28.12.2005 . snímek
pořízen z yideozáznamu P.RůŽka.

V zimě r.2005.2006 se ve střední a sevemí Evropě
pohyboval nezvykle vysoký počet dudků
chocholat'ých.Pozorování dudka na DomaŽlicku
může s tímto fenoménem souviset' První informace
z DomaŽlicka jsou z22.12.2005 z obce Vránov u

Stařrkova. Na Štěpána zača|o sněžita napadlo 10-l5
cm sněhu a teploý se drŽely i přes den pod bodem

mrazu.Místo,aby dudek létal v Africe mezi slony a

žirafami, klidně si sbíral ve Vránově Žížaly. Na
dvoře nad vyvedením septiku byla půda měkká,
nepromrzlá a zde si dudek ŽiŽa|y výahoval. Při
jednom pozorování během l5 minut nasbíral
nejméně 5 žížaI' Poslední pozorování je v této

oblasti z29.12'2005.Pravděpodobně dudek dále

nepřežil. Při troše štěstí můžete v někteých letech
při jarním tahu pozorovat dudka chocholatého i
v okolí Svéradic.

Autor: Vdclav Strolený
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