yI/ÉKADt.CE
Yáženi občané!
opět po dvou měsících se k Vám dostává dalšíwdaní novin Naše vesnice Svéradice, které
wdává obecní uřad.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s čirrnostíobecního uřadu a prací zastupitelstva obce, které se
sešlo 19. dubna 2007 na 3. veřejném zasedžni.
Byla schválena smlouia mezi obcí Svéradice a Čsao STTRANS a. s' Strakonice, kdy
předmětem této smlouvy je zajišťování dopravní obsluŽnosti obce Svéradice linkovou osobní dopravou
do Blatné.

Dále zastupitelé schválili smlouvu s firmou AQUAŠUMAVAs.r.o.' Chudenín, která nám
provede opra\,u vodovodní sítě. Jedná se o výměnu stávajícíchzemních šoupat, přípojkových ventilů a
)emních hydrantu. Proto Žádánne občany, kterým nejdou zavirat přípojky, aby to nahlásili vkanceláři
oÚ. Na tuto akci jsme dostali dotaci Z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve
výši 208 000,- Kč.
Zastupitelé byli seznámeni a schválili zprávu o výsledku přezkoumání hospodďení a
ZávěrečnÝ účetSvazku obcí Radina.
V letošním roce zaplatíme Plzeňskému kraji finančnípříspěvek na zajištění dopravní
obslužnosti územíPlzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravu ve v.ýši 13 880'- Kč'
Pojišťovna Kooperativa nárn uhradila v plné ýši opravu střechy kulturního domu. Likvidátor
této pojišťovnybyl seznámen a souhlasil také s dalšímináslednými škodami.
Pravidelný rczbor pitné vody z veřejného vodovodu by|bezzávad.,
Aktuální je také otázka studen u našich domů. V kancelaři oU miíme k dispozici seznam
autorizovarrých proj ektantů a hydro geolo gů.

Wadimír Smitka, starosta

NnŠtJUBILANTI

V měsících dubnu, květnu a červnu oslaví ýznamná jubilea několik našich spoluobčanů'Přejeme jim hodně

zdravi a pohody do dalších let!

Duben

Kollárová Milada (čp. 1 22)
Podlešák Jan (čp.82)
Korbelová Anna (čp.55)
opalechý Antonín (čp. ] 07)

Květen
Vyšehradov á Y ěra (čp. 3 6)
Štěchová Božena (čp 75)
Kollar Ladislav (čp. ] 22)
K|as Václav (čp.62)

čeruen

ZemanováMarta (čp.76)
Kandrová Marie (čp.37)

dubna 69let
dubna 60 let
dubna 62let
21. dubna 7l let
3.

10.
14.

května 76 \et
května 6l let
5. května 7l |et
7. května 62|et
1.

4.

3'
l 1.

června 63
června 69

|et
|et

Augustin Jaroslav (čp. 66)
Podlešáková Božena (čp. 82)
Pleyerová Zdeňka (čp. 1 1 1 )
Rybáková luna (čp.57)
Šrámek Emi| (čp.22)
Kordíková Ju|ie (čp,1 18)
Kopáěková Ama (čp.84)
Kopáček Kare| (čp.84)

dubna 67 let
22. dubna 6l let
27. dubna 62let
21.

28.

dubna

60 let

8.

května

62l'et

l. května 78 let
20. května 68let
31. května 7| |et
1

Bukovanová Františka (čp.25) l7. června 92 let
26. ěervna 81 let
Vyšehrad Josef (čp'36)

UdtÍlosti, zajímavosti, střípky......................o

I
I

Předposledni břenlová sobota patřila na sále kulturního domu dětskému maškamímu plesu. Na
sedmdesát krásných a nápadiých masek místníchděti i z okolních obcí si zaskotačilo při diskotéce.
Mezi tancem děti soutěžily v ruzrrých hrách a malování. MístníSvaz Žen děkuje všem Ženám za
darované zákusky.
Letošního velikonočního,'křístání.. se zúěastnilo třináct místníchkluku. Doprovázelo je sice sluníčko,
ale byl studený vítr' Koledníci přesto obešli od čwrtka do soboý poctivě ce|ou ves a svou ,'k'onečnou..
měli pokaždéna Kostelíku. odtud se ozyva|y dělbuchy' jako kdyby bylo moderní ,, popovejšat.. vejce
střílením z kanonu. Je jiná doba, jak rádi my staršíříkáme a myslíme tím změna k horšímu.Proto mile
překvapí slůvko děkujeme, kteréjsme našli na zadní straně zprávy pro koledníky, kde bylo uvedeno, že
nejsme doma a koleda na venkovních schodech je pro ně. Také v pondělí chodili kluci po domech
jednotlivě pro koledu a vyšlupat. Po dobu ,,Kístání.. byl vypnuý Zvon v kostelíku.
očkování psů proti vzteklíně proběhne v našíobci 4. května v 17.00 hodin před obecním úřadem.
Vezměte si s sebou očkovací prukaz psa.
Upozorňujeme občany na úhradu místního pop|atku za odpad, ve ýši 400,- Kč na osobu nebo jednu
chalupu, kteý má bý uhrazen do konce měsíce dubna. Je nutné si vyzvednout známku na popelnici na
rok 2007. Bez nalepené námky na popelnici (nebo způsob formou pýle se zrámkou) již od dubna
nebude popelnice vyvezena.
Poplatek ze psů měl bý uhrazen do konce března. Proto držitelépsů žádáme o zap|acení dlužnéčástky
za jednoho psa l00,- Kč a za druhého psa 150,- Kě'
Pojišťovna uhradila s tisícovou spoluúčastíýši nákladů na opravu střechy KD, způsobenou orkánem,
která zatím činila 3l6 tisíc Kč. Ještě bude nutné vyměnit promoklou stropní skelnou vafu a vymalovat.
Také podle odborníků zbrousit nebo vyměnit parkeý na sálu, to se ale rozhodne po řádném vyschnutí
sáIu až ke konci dubna.
Během měsíce května proběhne v domech a chalupách roění odpoěet vodného.
Pro zajímavost uvádíme,že obec Svéradice má l53 domů, ztoho je 38 chalupářia7 domů sloužící
veřejnostinebo k podnikání. Dalšídva nově postavené rodinné domy jsou před kolaudací.
Klucí, to je vám v čekárně na autobus zima, že si musíte rozdělávat ohníčekz odpadků z koše? Kdo má
pak po vás ten věčný nepořádek v čekárně i v okolí uklízet !!!
Společně s dnešním číslemnovin dostávákaždá domácnost brožuru Pruvodce sociálními
a doprovodnými službami na Horažd'ovicku a Prácheňsku.
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maminkám, babičkám i prababičkám a k tanci jsou zváni i tatínkové, dědečkovéa pradědové

při hudbě ke Dni matek, které se koná v Sobofu |2. května
V 16.00 hodin v sále kulturního domu
na posezení

Program:
. Pásmo zpěvu a bósniček dětí Z MS Svéradice
- Pásmo veršůs hudebním doprovodem místníchškolóků
- K tanci a poslechu zahraje F)MEX duo Černý - Šťastný
Malé občerstveníje zajištěné

Srdečně Se na vás těšípořadatelé

Svoz nebezpečnéhoa velkoobjemového odpadu v obci Svéradice

proběhne v sobotu 30. června v 8.00 hodin u obecního úřadu
Sbírat se budou - výbojky a zéňivky, galvanické články a baterie, upotřebené oleje, elektrické
akumulátory, zbyky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, televize,

chladničky, mtazáky, pesticidy, herbicidy a léky. Do objemného odpadu
pneumatiky, koberce, sporáky, pračky, nábýek apod.

se zalrnuji

jka

Zdnik povolení k odběru podzemních o povrchových vod
Kl.l.2008 podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně někteých zékonů(vodní

ziíkon)' ve znění pozdějších předpisů zarukají některé odběry podzemních a povrchových vod.
občanůse nejvíce dotkne záník povolení k odběru podzemních vod ze studen. Studny
z hlediska zaniku povolení můžemerozdělit do několika hlavních skupin:
1. Studna postavená před rokem I955 (studny legalizované zákonem č. 11/]955 Sb'.)
a) Jedná-li se o individuální zásoboviíní pitnou vodou _ studna zásobuje rodinný
dům (RD) nebo chatu včetně za|éváni zalvady a v RD není nahlášena
provozovna podle Živnostenského ziákona, pak povolení k odběru nezaniká,
studna i odběr se i nadále považujíza povolené, vlastníci takovýchto studen
pravděpodobně nebudou mít žádné platné písemnépovolení
b) Pokud vodou ze studnyje zásobován RD, ve kterémje nahlášena provozovna
podle živnostenského zákona, nebo sejedná o právnickou osobu, pak povolení
kodběru podzemních vod zaniká k 31'12.2007 a je zapotřebí požádat o
povolení k odběru podzemních vod
2. Studna postavená po roce ]955
a) Jedná-li se o individuální zásobování pitnou vodou a studna má platné
povolení k nakládaní s vodami' (pravděpodobně bylo vydríno i stavební a
kolaudačnírozhodnutí) povolení nezaniká
b) Nejedná-li se o individuální zásoboviání pitnou vodou (tzn' v zásobovaném
objektu je provozovna' sídlo právnické osoby, ...) povolení kodběru
podzemních vod zaniká
3' Studna k nížpovolení k odběru podzemních vod nabylo právní moci po ].1.2002:
povolení k odběru podzemních vod nezanlká, ze zíkonaje platné na dobu, která je
uvedena v tomto povolení
K ýše uvedenému je zapotřebí ještě upřesnit:
. IndividuáIni zásobovríní domácnosti pitnou vodou neznamená, že voda musí nutně
splňovat hygienické požadavky na pitnou vodu, jde především o úěel uŽití podzemní
vody. Tento účelby měl bý uveden v platném povolení.
. Studna, ze které není rea|izovrín odběr nepotřebuje platné povolení k nakládáď
s vodami
. Některá p|atná povolení k odběru vody lze prodloužit, v takovém případě Žádost musí
bytpodéna na příslušnývodoprávní uřad do 30.6.2007.
Zánikpovolení k odběru povrchové vody:
K1'l.2008 zariká povolení kodběru povrchové vody, které nabylo právní moci před
l.l.2002. Jedná se především o odběr vody z vodních toků a vodních nádtži' Povolení

k odběru je zapotřebí pokud se nejedná o tzv. obecné povolení k nakládaní s vodami podle
ustanovení $ 6 vodního zÍkona, ve kterém se praví:
KaŽdý můžena vlastní nebezpečíbez povolení nebo souhlasu vodoprávruho uřadu odebírat
vody nebo snimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li ktomu třeba zl|áštního
technickéh o zaÍízeni (např. čerpadlo).
Povolení nebo souhlasu vodoprávního uřadu rovněž není třeba k zachycoviíní povrchovych
vod jednoduchými zaŤízenimi na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně
přirozeného odtoku vod za účelemjejich ochrany před škodlivymi účinkytěchto vod.
Při obecném nakládríní s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat
břehy, vodní díla a zařizení, zaÍízenípro chov ryb a porušovat práva a právem chraněné zájmy
jiných.
Vodoprávní uřad můžeobecné nakládaní s povrchoými vodami bez néhrady upravit, omezit
popÍ. zakžzat,vyžadujeJi to veřejný zájem..,

s Vašímodběrem podzemních či povrchových vod'
vyhledejte k němu veškeré doklady a zavo|ejte či navštivte vodoprávní úřad, kteý sídlína
Městském úřadu HoraŽďovice, odboru Životrrího prostředí a spravuje ce|é uzemí obce
s rozšířenou působností HoraŽďovice.
Problematikou zániku povolení k odběru se zabývají také stránky www.zanikpovoleni.cz
provozované Ministerstvem zemědělství ČR.
Ing. Vaškovti, Městský úřad Horažďovice, ŽP
V případě,

že jste na pochybách jak

je to

Karel Klostermonn a obce v Pošumaví
Město Horažďovice je partnerem projektu otavská cyklostezka aneb Putoviíníkrajem
Karla Klostermanna' Žadame všechny, kteří by věděli o jakékoliv spojitosti mezi Karlem
Klostermannem a Vašíobcí, aby své informace poskýli na tel. 376 547 557, e-mail:
stankova@muhorazdovice.cz nebo osobně na MěÚ HoraŽďovice, odboru památkové péče,
školstvía kultury.
Lucie Staňková, Městslcý úřad Horažďovice, odbor kultury

Soutěž o nejlepšírecept kaše
Poslední víkend v červnu se v HoraŽďovicích konají slavnosti Kaše. Proč zrovna
Kaše? 4. ]. 1307 zemŤe| při obléhríníHorďďovic Rudolf Habsburský přezdívaný pro svou
střídmost v jídle (v tehdejších dobách u panovníků opravdu nezvyklou) ,,král Kaše.., vévoda

rakouský v letech 1298 _ 1306 a český král v letech 1306 - O7.Horažďovice, jejichžmajiteli
byli v té době Bavorové ze Strakonic -jeden z nejpřednějších českých šlechtických rodů 13.
století, se odmítly podrobit jeho krrílovskémumajestátu. Byla to tehdy situace vskutku
nevídaná - jednalo se o boj mezi panovníkem a šlechtici. ZajímavostÍje, že po ročním
odolávárrí se HoraŽďovice vzda|y jižzesnu|ému králi, kteý zemřel na úplavici.
Máte doma zajímaý recept na kaši a chcete zkusit, jak chutná ostatním? Při slavnostech
Kaše máte jedinečnou moŽnost! Vyhlašujeme soutěž o nejlepší recept na kaši (ovesnou,
bramborou, hrachovou, krupičkovou. '. zf<tátka podle Vašeho gusta). 30. června, přímo na
náměstí se budou recepý ochutnávat, vyhlášen bude ten nejlepšía jeho autor se stane
kuchařem ''Krále Kaše'' - třeba to budete ZÍovÍLa Vy! Recepty posílejte do 31. května 2007 na
adresu: Lucie Staňková, Městský úÍadHorůďovice, Mírovénáměstí |,347 01 HoraŽďovice
nebo na e-mail: stankova@muhorazdovice.cz . K receptu uveďte jméno a adresu. Těšímese
na Vaše náměty a na ochutnávku Vás
do Horažďovic na 30. června 2007.
Zapořadate|e Lucie^Ieme
Staňkovú, Městský úřad Horažďovice, odbor kultury

Žijí mezi

námi....Přes třicet let pozoroval krajinu z okna lokomotivy

Jedním z našich spoluobčanů,kterého vždycky rádi potkáme, je usměvavý pan Karel rírovec,

po svéradicku, pro1y starší, Karel Hajnejch. Ažev loňském roce oslavil 85.narozeniny by
mu vůbec nikdo nehádal. Když jsem ho přišla požádat o rozhovor namítal, Že si nic
zajímavéhonepamatuje, ale přesto byl tak hodný, že mi přece jen něco o sobě pověděl.
jako moje o rok
,,Narodil jsem se 18. října I92| ve Svéradicích u Brejchů v č. 76, stejně
starší sestra Anna (paní Anna Větrovcová, o které jsme jiŽ v našich novinách psali). Když mi
bylo šest let, zemřel nám tatínek a maminka se Znovu provdala za pana Loulu zBezdékova.
Do školy jsem chodil také nejprve do Velkého Boru a kdyžbyla otevřena nová svéradická
.::Ť,.škola, dokončil jsem školnídocházku uŽ
domď.'
To už vám bylo 14 let.Chtěl jste se
něčímvyučit?
,,Já bych byval měl chut' se vyučit
zedníkem. Tatínek tomu ale nechtěl. U
chalupy bylo asi tři hektary polí, a tak bylo
pořád co dělat.Přes zimu jsem mohl alespoň
po dva roky docházet do Komušína,kde se
r,yučovalo v takzvané Lidové hospodařské
škole. Učilo se tam všechno, co bylo třeba
znát o hospodiířství a hospodďení. Učeníje
hezká věc, ale bylo třeba také vydělat
nějaké penize. V 16 letech jsem začal tedy
chodit dělat nádeníka zedníkům. Chodilo se samozřejmě všude pěšky až tÍeba do Lažan a
večer zase zpátky. Ale mládí všechno vydrži..Uběhly zase dva roky a byl tu rok 1939, zača|
protektorát a Ncmci potřebovali pracanty pro Říši..'
A jak to bylo s vámi ?
,,Úřad práce v Klatovech mě přiřadil na budování zékoptt pro válečnou frontu na maďarské
hranice do Hapturu. Tam jsem byl celkem jen 5 měsíců,ale ty byly kruté. Byla tehdy velká
zima' dokonce tam někteří omtzLí na nohy a krumpáč do zatnrz|é zemé také moc nechtěl.
Spali jsme ve stodole na slámě. Stodola měla děravou střechu' takže v noci jsme se dívali na
hvězdičky avzpomínali na domov a teplou postel...

A

co

jídlo ?

,,Dokud by|y zásoby z domova, tak to ušlo, ale pak už jsme to museli vydtžetjen o černé
bryndě a chlebu. Byl tam se ÍIrnou bratr paní Korbelové, ten už také zemŤel. Těch pět
hrozných měsícůpřece jen nakonec uteklo avrát||jsem se domů. Abych nemuselnastoupit na
práci ,,do Rajchu.., zača| jsem pracovat v místnímmlýně u mlynáře pana Chaloupky.To byla
jiná práce než na zákopech,, .
Chodili jste také tancovat, vždyt, jste byli mladí, dvacetiletí kluci ?
jsme na ně do
,,Ve válce se tancovat nesmělo, mohly bý jenom koncerty k poslechu. Chodili
Komušína a do Čeěelovic. Sedělo se za stolama a poslouchala se muzika.Konečně přišel rok
1945 a s ním konec války. To mi bylo dvacet čtyři let a musel jsem ještě k odvodu. Nejstarší
brarrec byl tenkrát Pepík Zdravejch. Ještě,Že nás na vojně dlouho netrápili. Narukovaljsem do
Týna nad Vltavou a za šest měsícůjsem byl zase doma. V dubnu roku 1946' bylo to
patnáctého dubna, jsem nastoupil ,,ke dÍáze,,, to znamená na nádražído Babin. Nejdřív jsem
iy| zaÍazen do pracovní čety, pak jsem dělal topiče na lokomotivě u nákladního vlaku.
Klatovy, P|zeí, Sušice,to byly naše trasy v furnusové sluŽbě'..
Také vám někdy vlak nechtěl jet?
..To víte. Kdyžjsme lenošili a nepřikládali, tak to jelo pomalu...

se oženil a kde jste se s manželkou namluvili ? ,,Namluvili jsme se u muziky u
Zoubků a svatbu jsme měli l7.července 1948.Vroce 1949 se nám narodila Mirka' vr. 1951
Maruš a JiŤa V roce 1957*.

Kdy jste

Foto: Pan Karel Jírovec se svou dcerou Jiřinou, provdanou Hlínovou

stavěl tuhle vaši chalupu? ,,Chalupu postavil v roce 1931 tatínek mojí manželky,
Josef Šulc.To byl bratr Vaška Šulce, tatínka vašeho muže. Maminka mojí manželky byla
rozenáPavlovcováaby|ato sestra starého pana Pavlovce' po chalupě Ze|enky',,
Jak dlouho jste pracoval na dráze? ,,Až do roku l981, kdy jsem odešel do důchodu' tedy
celých 35 let..' A potom jste již odpočíval?Kdepak odpočívat.To mi bylo teprve šedesát let,
chodiljsem do místního JZD pomžůtat co bylo třeba. Jiřa se vdáva|a v roce 1976 a tak se niím
tu dobře ži|o. Pozďěji jsem se snažil také pomahat na hospodrířství u Kozlíků,kam se vdala
naše Maruš. Všechno to šlo docela dobře, ale v srpnu roku 2001 zemŤe|a manŽelka a to už je
potom, jako kdyŽ odejde půl vašeho žlvota,..
Pane Jírovec, Jiřa a její rodina se určitě snažívám vše vynahradit, je vidět,že vás mají
rádi.Kolik máte vnoučat ? ',Mám celkem 6 vnoučat a už i 3 pravnoučata. Mirky Roman má
2 kluky a Martina Kozlíkůmá 1 holčičku..'
A co kostel ? Tam jste býval každou nedě|i...Do kostela jsem chodil tád,na kole nebo
pěšky,ale teď už mě bolí nohy...
Pane Jírovec' a co zdravíčko,vypadáte moc dobře. ,,To mě zaplat,pánbůh slouŽí...
Pane Jírovec, tak at, vámzdravíčkoještěhodně dlouho slouží,abyste se mohl těšit se svou
rodinou a děkuji vám za rozhovor.
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nŘnznN A DUBEN V PRANoSrnoicn
,a poŘnr,qDLECH

Březen _ za kamna vlezem.
Březnový sníh škodípolím.
Panskú lúska, ženskd chut' a březnové počasínení stdlé.
Březen bez vody,duben bez trávy.
Na svatého Řehoře,líný sedlák, který neoře.
Je_li na svatého Josefa hezky ,urodí se mdlo obilí.
Na svatého JtÍchyma ,skončila se už zima.
Na Panny Marii zvěstovdní kdybys travičku palicí do
už ji tam nedostaneš.
tlouk
země
o svatém Kvirinu už je teplo i ve stín

Na duben jen neměj spoleh valný, bývó jasný dnes a zítra kalný.
Mokrj, duben většíúrodu, suclý předpovífui nehodu
Mokrý duben a mój chladný, k sýpkám,senu přístup žódný.
Co duben našetří,lo květen spdlí
Duben, za kamny budem.
Na svatého Iiří' nezašIópnou tróvu ani čtyří
Co se před svaým Jiřím zazelend, po něm se ztrócí.
ras ný Jiří'p ě k ný p o dzime k
Na svatého Marka, kdo nemd chleba at' jíjabka
Sv.Řehoř
Sv.Jiří -

- I2.března
24'dubna

Sv.Jáchym Sv.Marek _

20.března
25.dubna

Sv.Kvirin

_

Zvěstováni P.Marie

-

3O.března

25.března
Vašek Strolený

Nový Atlas podnebí Ceska.
Ve dnech, kdy se politici na celém světě přou, zda člověk zavini| globální oteplování, domácí
klimatologové představi|i nový unikótní Átlas podnebí Ceska, kteý dokazuje postupné zvyšovúní
průměrných teplot i u nds.
KdyŽ porovnáme údaje zveřgjněné v posledním podobném díle, které vyšlo v roce 1958, jsou ěísla a
fakta jednoznačná: klima v Česku se mění. Nový Atlas popisuje podrrebí v Česku na základě měření
v|etech |96I až 2000.Taťána Míková zNárodrrílro klimatologického programu, řekla, že změny
podnebí se dají do|ožit i na tom, že se mění roz|oženísrážek v Cesku.Třebana jiŽní Moravě zaživaji
jedno z nejsuššíchobdobí. Sražek tam vytrvale ubyvá a můžeto mít dopady i na zemědělství. A
zv|ášť teplé obdobi |ze na zák|adě číselvysledovat v Česku od devadesáých |et minulého století.
Podle všeho se dají v Česku i v dalšíchletech očektivat rychlé změny a vylryvy počasíamoŽná, že i
častějšíkatastrofu' jako jsou povodrrě. Pokud jde o teploty, tak rněření v pražskémKlementinu
ukazuje, že podobně vysoko jako dnes byly vprůměru někdy rra přelomu18. a l9.století. To by však
vylučovalo Úrzení, že se na otep|ování podílíčlověk' My, ale říkáme, Že dnes existuje vysoká
pravděpodobnost' že ělověk k tomu svou činnostímůžepřispívat, tvrdili svorně češtívědci při
představování nového Atlasu podnebí Česka'
Vašek Strolený, podle člónku V. Bucherta MF DNES

MAs Pošumaví pomáhá venkovu

Místníakčnískupina PošumavÍ, je zájmovým sdruženímobcí, podnikatelů, především
zemědělců a neziskoých organizací, které pťrsobína Útzemí okresů Klatovy, Domažlice a Plzeň - jih.
Zahrnuje celkem 98 členských obcí rozdělených do sedmi mikroregionů: Kdyňsko' Běleč, Střední
Pošumaví,Prácheňsko, Slavník, Plánicko, Měčínsko.obec Kasejovice a město Klatovy jsou
zastoupeny samostatně. MAS Pošumavístaví na téměř desetileté tradici práce v oblasti rozvoje
venkova.

MAS Pošumaví, z.

S. p. o.,

v

letech 2004

-

2006 rozdélila celkem l1,7 milionů Kč

z prostředkťr Ministerstva zemědělství mezi 18 Úrspěšných projektťr obcí, zemědělských podnikatelů a
neziskových organizací. Více o činnosti MAS Pošumaví se můžetedočístna internetoých stránkách

www.Dosumavl.lz.cz

MAS Pošumaví,z. s. p.o., rea|izuje projekt LEADE,R t, v jehoŽ rámci
se provádí aktualizace rozvojové strategie MAS Pošumavi, z. S. P. o., ,,Zlepšeníkvality života na
.Území MAS Pošumaví.., pořádají se vzdělávací semináře, rozšiřují se webové stránky MAS Pošumaví
a dalším z cítůprojektu je posílení vědomí a zlepšení informovanosti obyvatelstva o činnostech MAS,
metodě LEADER a možnostech získání finančnípodpory. Dťrležiýmprvkem této podpory je
společná, partnerská snaha napomoci životu na venkově v tak tíživýchpodmínkách, jakými
V

současné době

zemědělství v současnédobě prochází.

Spolufinancováno Evropskou unií
Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

ZAJLMAVoSTI Z NAŠEHoREGIONU
Stručn

mentář k tabulce

V vo

tu ob

aa

tu domů.

Jak je zŤejmé z tabulky, nejvíce obyvatel měly všechny uvedené vesnice v roce 1880. Z
toho Svéradice jsou hned druhé v pořadí zaYe|kým Borem. Zajímavéje, že Slatina měla od
sledovaného roku 1850 až do r.l880 vždy více obyvatel neŽ Chanovice' Bylo to
pravděpodobně díky početnéžidovskékomunitě ve Slatině. Povšimněte si i toho, že
Svéradice měly více obyvatel než Chanovice až do roku 1979. Zajímavéje sledovat i počet
obyvatel Svéradic a Velkého Boru, kdy Svéradice byly zalidněnější v roce 1869, 1900,
7921,1950,l991. od roku 1880 se poěet obyvatel u všech sledovaných vesnic pak postupně
sniŽuje až do roku 1979. Za da|ších20 |et do roku I99I zaznamenávají největšínárust
obyvatel Chanovice, o 207 |idí, (r.1979-1984 rozšířenía modernizace bývalé tesárny
v Chanovicích, rozhodnutí o zřízení výroby montovaných staveb) Svéradice o 41 lidí'
V ostatních sledovaných vesnicích naopak dochází k poklesu obyvatel včetně Velkého Boru.
Bylo by zajímavévysledovat, jak se na vývoji počtu obyvatel v našem regionu podílely
hospodářské poměry za Rakouska Uherska' pak obě světové vá|ky, nové poměry po roce
7948' dáIe po roce 1989, jaké byly místnímoŽnosti pro ZaměStnání v místě nebo v okolí, co
mělo největší vliv na nárůst a pokles počtu obyvatel.

tu obwa

.V

18s0 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1979 t99t 2001

Chanovice 358 381 410 380 356 344 342 298 236 248 200 407 387
Svéradice 541 618 658 591 582 576 557 465 394 342 304 355 355
Slatina 431 443 447 369 357 325 291 275 184 186 168 123 119
VelkÝ Bor 592 597 686 625 578 569 539 5l9 313 375 330 3I3 X
Lnrář.Málkov 269 301 309 296 264 274 28l 239 166 157 |4I l03 X
Slivonice 169 206 237 230 183 186 159 145 129 127 118 80 X
Jetenovice 308 288 341 327 279 246 265 254 207 204 181 158 X
2.YÝvo

u domů

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 19s0 1961 1979 1991 2001

Chanovice
Svéradice
Slatina
VelkÝ Bor
Lnář.Málkov
Slivonice
Jetenovice
e isou aktuální k

240 252 250 256 257 264 268 280 253 236 268
88 92 9| 93 93 94 96 l02 90 82 115

59
78
46
25
41

3|.|2'2005

60
93
53
29
57

61
92
55
31
50

62
93
55
33
53

61
96
55
32
54

63
97
51
32
53

60 60
103 I02
52 49
32 31
53 55

51
99
X
31
50

47
92
41
31
50

278
|34
46

43
90 X
44 X
31 X
58 X

X - údaj nebyl zrám
(Zdroj:Chanovicko a okolí _ stať:Mgr.Luboš Smolík)

vyvoj průměrného počtu obyvatel na jeden dům v obci Svéradice
Rok
průměrný počet obyvatel
Počet obyvatel Počet domů
na 1 dům

1930

465

96

4.8

1979

304
35s
35s

82

3.7

115

r991
2001

r34

3.1

2,6
mas

znčÁrer rnnr.lÍ FoTBALovÉ srzónv rx srÉnnolcE 2oo7
20.4.2007:Stará Garda vstoupi|a na do nové sezÓny,na v|astním hřišti pňvítala SG Sušice.

SG sVÉRAD|cE.sG SUŠ|oE 1:1(1:0).
Branka :v|astní

Mini Žáci mají za sebou špatný vstup do soutěŽe,a|e věříme,Že s nimi Venca Bě|och něco provede.
1 4'4.2007 :FK SVÉRAD]oE-TJ SUŠlcE1 :1 4(0:4).
Branka : Klas Martin

23.4.2OO7 : TJ HoRAŽĎoV|oE-FK sVÉRADlcE 1 9:0(9:0).
Žácihraji o 1€ místo azatim sivedou ve|midobře a jest|ise jim to povede,tak by chtělituto skupinu vyhrát.
1 5.4.2OO7 : S. ŠV|HoV-FK sVÉRADICE 1 :3(0:2)
B ra n ky : K| me nt Lad is|av, S ku h rar,nýon dl:j'ch.qlo_l g!"
!l" Íj n
23.4.2007 :F K SVERAD C E-S. NALZOVS KE HORY 5 1 (3: 0)
Branky: Chaloupka Martin 2,Vonášek Danie| 2,Skuhrat.ný ondřej.
Dorost prochází na jaře velkou. krizÍ,ale vŠichni véřÍme, Že se vzchopí.
31. 3.2oo7:s. MRÁKoV-FK SVÉMDlcE 5:2(3:0)
Branky: Prokopec Zdeněk, Martínek Danie|.
7 4,2oo7 :F K sVÉRAD c E- TJ P ŘESÍ|CE 2:2(1 :2,;
i

:

I

Branky:Pav|ovs
14.4.2007:S.Pa
22.3.2OO7:FKS
.

I

Branka:Rezek Zdeněk
B-muŽstvo:

15.4.2OO7: FK

Zdeněk.

CE 2:0(0:0)
sTAŇKoV 1:4(1:2)

SVÉRAD|CE-TJ KAŠPERSKEHoRY 1:0(1:0)

Branka:Brynda Viktor.
22.4,2oo7:. S: HARTMAN c E-FK SVÉ RAD cE 2:1 (0:1 )
Branka:Novotný Jakub.
A-muŽstvo se vzchopi|o po prvním debak|u a všichni věříme,Že uŽ bude podávat dobré výkony.
l

I

31.3'2007:S:DEŠENIcE.FK sVERADICE 5:1 (3:0)
Branka: Makovec Stanislav.
8.4.2007 :FK SVÉRADIcE-s. JANoV|CE 2: 0('1 :0)
Branky: Makovec Stanislav, Prokopec Zdeněk.
15.4.2007: TJ SUSICE- FK SVERADICE 1:2(1:1)
B ranky:Větrovec Jakub, Prokopec Zdeněk.
22.4.2OO7: FK.SVÉRAD|CE-TATRAN ŠVVELKÉ HyoČtce 4:1
Bran ky:Vlček Ja ku b 2, Makovec Stanislav,Větrovec Jakub.

(1

:0)

Z|eva.. trenér Miroslav Chaloupk4 Martin Chaloupka, David Tíchý, Dominik Vonašelg Daniel Vonášek, ondřej

Skuhravý, vedoucí mužstva Zdeřka smitková" Josef Smitka, trenér Rostislav Káb4 Tomáš Valach, František
Nováček' Roman Kába, Ladislav K]iment, Petr Prokopec, Adam Vasko, Jaros|av Krejčí

Miroslav Chaloupka

Smysl a význam Velikonoc

Velikonoce. Kolik se k nim váže přívlastků, kolik je
však zůstává faktem, že Velikonoce mají

s

nimi spojeno lidoých tradic a ZVyků. Přesto

především rozměr duchovní'
Velikonoce jsou nejýznamnějším svátkem
Kesťanské církve, kteý je spojen s památkou
umučenía vzKíšeníJežíšeKrista. Velikonoce
se ovšem slavily již v době předKesťanské.
Navazovaly na židovský svátek - pesach památku lysvobozeni Židn z egyptského zajeti a
pozděj i také oslavovaly příchod Mesiáše.
Pohané vítali jaro azačátek zemědělských prací,
proto jsou Velikonoce pozůstatkem roku
řízeného současně sluncem (slunovrat) a
měsícem (úplněk). Koncem 6. stol. byl přijat

ýpočtu data Velikonoc.Yychází ze
zásady slavit Velikonoce po první jarní

zpťrsob

rovnodennosti (21.3. - nic se nemění ani když je první jarní den v'ýjimečně20. března) v neděli po prvním
jarním úplňku. Takto stanovená neděle můŽe tedy bý v rozmezí od22.3. do 25.4. Pouze v případech,
kdy by Velikonoce připadly až na 26. dtlbna, přesouvají se o ýden dozadu, tedy na 19. dubna.
Kdy tedy budeme s|avit Ve|ikonoce v nejbližšíchletech?

2007

8.

a

9. dubna

2008 23.a 24.bÍezna
2009 12. a 13. dubna

2010
2011

4.
24.

a
a

5. dubna

25. dubna

A proč Velikonoce? Na Zetený čtvrtek vstoupil slavnostně JežíšKristus do Jeruzaléma, kde by| Zidy
vítán ze|enými palmoými ratolestmi (proto Ze|ený čtvrtek). Večer proběhla poslední večeře s jeho
učedníky,při niž ho Jidáš zradl| a vydal zbrojnošůmPiláta Pontského' Roku 33 našeho letopočtLr byl v
pátek (Vetký pátek) nejdřív souzen' potom bičován a nakonec uKižován JežíšKristus (tedy v jeho 33
letech -náš letopočetzačínánarozením JežíšeKrista). V sobotu byli všichni jeho učednícismutní (Bílá
sobota) a v noci ze soboý na neděli se odehrál zázrak jeho zmýchvstání. Proto se ta noc nazyvá
Velkou nocí. A od ní je odvozen inázev Velikonoce. Tradice klade neděli po ''Velké noci'' naprvní jarní
úplněk, kdy slaví svf,j svátek Pesach (přechod Rudým mořem) i Zidé.

7';

' .,

&,.
i.

?i

"r, -?-',j7

nočníberánek.Symbol beránka je velmi rozšířený
křesťanské tradici v celé středomořské civilizaci,
po tisíciletípastevci. V hebrejské tradici
'ijozrno staoa,
stáda'', Ii
Izraelitu jako
člena ''Božího
valy ovce lzraelltu
JaKo clena
Židovský Bůh je označován zapasýře, kteý bere své ovce do
náručí. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Krista a
znázorň$e Se S praporem.

Ve|ikonočnívajíčko.Je mnoho výkladů, proč je vajíěko
spojováno s Velikonocemi. od nepaměti symbolizovalo vejce
v'tuvr'
ze kterého vznikl eYv!'
ale také životnísílu
svět, arv
zsrvsvvrrJ
zárodeóný chaos,
1ůlŤ. .'..;.1-,'.,.
narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí.Vejce něco skr'.ývá, je jako
zamčený hrob, ve kterém je přesto ukrý život. Zde je zÍetelnésymbolické spojení se zmrtv'ýchvstáním
I

Ježíše.

Ve|ikonočnízajíček.Má své místo v mnoha náboženstvích, mýologiích. Symbolizuje štěstí,
p|ynoucí čas, krátkost života. Jako atribut zmrMýchvstáni je označován proto, neboť podle lidového
podáni zajíc nespí - nemá totiž očnívíčka,a tak se zdéu Že i ve spaní obrací oěi vzhůru. V Bibli je zajíc
Íazen mezi stvoření ''maličkéna Zemi a moudřejší nad mudrce'', symbolizuje chudé, skromné a
pokorné, přesto se k němu Kesťanství staví sjist'ým odstupem kvuli jeho uživánijako symbolu
smyslnosti.

mas

Židi

nevěrní.....
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Je Ve|ikonoční týden _

Ze|ený čtvrtek S.dubna roku 2007, 17.30 hod. Na Velkém Boru
v kostele sv.Jana Křtitele zaěíná bohoslužba, při které se vzpomíná na JeŽíšovu poslední veěeři se
svými učedníkypřed jeho zatčenim a následným uKižováním.Do tiché slavnostní atmosféry při
zahajováni mše svaté se letos neozya|jako každoročně- rachot. Ten už se odezněl před půlhodinou.
Ano, jsou to velkoborští chlapci, kteří ,'kříStiíním,..,,řehtáním..nahrazujizvony, které ,,odletěly do
Říma... V půl šestéje tedy už zase ticho, ale chlapci se v kostele neobjevují. A proč také? Yž$t by
byli pro legraci, stejně jako ti uvnitř v kostele ,kteří v dnešnídobě ještě věří ,,těm pohádkám...
Důležitéje zírčastnitse ještě Kístánív pátek a v sobotu už je tady cíl jejich snažení.Bohatá koleda,
vajíčka'pamlsky, peníze.Nějaké uKižováni a zmrL:ýchvstání ? To je leda tak pro babky.A co se o
těch Velikonocích dělo? To přece dobře ví.o tom přece zpívajív každéchalupě. A co zpívají - to my
každý rok posloucháme - a zistáváme lhostejní. Ríkáme:..Je to tradice.Zpívalo se to vždycky...A už se
ani nad obsahem nezamýšlíme. Ano, zpíva|i to i naše děti, když koledovali, ale to neznamená' že je to
správné.Možná, že by stálo za zjišténí,kam až sahá historie tohoto popěvku. Možná,že bychom se
divili ,protože jeho obsah urážínejen křest'anskou víru, ale i židovský národ. K|uci ale nemohou ani za
svoji nezralost Kesťanství, protože nevěřit v Boha je dnes moderní, ani za pÍevzeti velikonočního
popěvku ,,po předcích... Navíc jim nikdo nic jiného nenabídl. Nestálo by za to už jednou nastartovat
novy běh ? Neujala by se proto snad tato pravdě odpovídajícívelikonoění koleda?
Koletlujeme a zapějeme, že režíšKristus,ukřižovaný, 7a všechny lidi obětovaný, na Velký pdtek do
hrobu daný, třetí den z hrobu slavně vzkříšený, od Boha otce je oslavený.
Myslíte, že ne? Že se nato kluci vykašlou ? Kdo nic nedělá, sice nic nezkazí, ale také s ničímnepohne
kupředu.Za pokus to stojí.Našisvéradičtívelikonoční koledníci už novou nabídku dostali do košíku
k vajíčkůma jestli je doma povzbudíte a neřeknete ať se vykašlou na nějaké nové ýmysly, podaří se
ale také
dobrá věc. oni děti neisou i
ií a21ají se jak to vlas]'!Ě.pyl^o';

- velikonočníkoledníci ve

Svéradicích.
Lukáš
Brejcha, Michal Větrovec, Daniel Klas, Pepa
Zepředu zleva: Maftin Klas, Martin Soukup,
koledník, Adam Vasko, Marek Jedlička, Tomáš Valach. maš
Smitka, Pavel Brokeš
'neznámý
Foto:. Bílá sobota 2007

Pdni kluci, však je zndte, rddi spletou póté přes devdté, velké plány
spřúdají, potajÍ .....

na hřišti nebo na návsi' a to
provedou
nějakou
lumpárnu,
vlezou do cizi zahrady a
u kolotoěe nebo v čekárně. Stane se, že občas
rozdupou, případně sní zeleninu nebo ovoce. Také se čas od času pěkně poperou.
Ale když přijde období velikonoc, začnou se scházet, Zapomenou na všechny ty bitky, rokují a
dě|ají přípravu na dobu až ,,odleti Tvony do Říma... Na Zelený čtvrtek se už nemohou doěkat, až jejich
velitel ( letos to byl PéťaVlčků) dá znamení a všichni za velkého rachotu řehtaček projdou vesnicí a
zastavi se až na Kostelíku. Následujícíden, tedy na Velky Pátek takhle projdou třikrát za den. Na
Bílou Sobotu přijde za tlÍo námahu odměna. Po poledni se zastaví v každéchalupě a společně
odříkávají: ,,Židi nevěrníjako psi černí,kopali jámu, JežíšiPónu, aby ho jali ,ulcrižovali, na Vellql
Pátek do hrobu dali, na Bílou Sobotu zas vykopali,,. Dostávají vajíčkai penize. Pak přijde chvíle pro
ně nejmilejší azač,inádělení'Zřejmě se dělí podle ,,hodnosti, účastii věku. Tak kluci, zase zarok.

V našíobci potkáváme kluky nakaŽdém kroku. Nejvíce se soustřed'ují

mcN

Yážení spoluobčané,

byla jsem oslovena, abych přispěla ,,NECIM.. do našich novin. Radila jsem se sými
nejbližšímia pŤáte|i o co se tak s Vrími podělit. Místo podpory jsem se setkala se zamitavým
postojem ve imyslu ,,NEPLÝTVEJ SVOJÍ pNpnotÍ... Přesto jsem se nenechala odradit.
Musím se svěřit, co mě trápi, ,|épe řečeno co je proti mému chápaní. Stále se setkáváme s
názorem,,JAK JSOU DNESNI LIDE ZLI.,, Ano jsme, ale kde je příčina?V každémz nás|
Lžeme, pomlouviíme, závidime, nenávidíme, jsme arogantní, povrchní, agresivní, nečestní,
atd. Rádi obviňujeme ze svých problémůjiné či okolí. Týo vlastnosti má každý,jen někdo se
tak chová pořád, v jiném se probudí občas a někteří je k životu nepotřebují vůbec. Ani
netušíme,že ubllžujeme hlavně sami sobě. Připadá Vám to směšné? Lidé, kteří jsou šťastni,
plni lásky a odpuštění, nepouŽívaji z|o na odplafu zla, Umi jednoduše odpouštět. Naše
chování je zrcadlem. Co to znartená? Jak se chováme my, chovají se lidé i kolem nás. V
první řadě ti nejbliŽší,rodina, přátelé a poté i ostatní. Kdo ubližuje nejvíc? Ti kdo mají hodně
Životního trápení. opět nastává otázka proč to dělají. oni sami neví, lépe řečeno neuvědomují
si, co pácha1i. Každá Životní pŤekážka v podobě nemoci, neúspěchu, finanění tisně, ňráty
blízkého ělověka či přátel, nás má zastavit k zamyšlení nad tím, jak vlastně žLjeme, hlavně k
tomu, jestli nemůŽeme změnit něco sami na sobě. Myslím tím nněny myšlenía choviíní.
yžd,rt, kůdý znás je strujcem svého osudu a štěstí. Prostě naučit se byt zodpovědný za svoje
činy a myšlenky, vzit život do suých rukou a umět všem odpouštět' Sny o lepšíbudoucnosti
uskutečnímesvou prací, láskou a správným pohledem do svého vnitra' Není však moŽné
uspíšit něčívývoj. Nikomu není možnépomoci tím, že ho budu chtít změnit proti jeho vuli.
r) ,,STA
SEO
, NACHÁZÍME SVÉ VLASTNÍ,
2) ,,ZÁWST PLonÍ NrNÁWsT"
3) ,,DEJ, BaDE TI DÁN},PŘEJ, BI]DE TI PŘÁNo"
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