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sT/EKADLCE
PouŤoVÉ VYDANI
Vúženíobčané!

opět po dvou měsícíchdostáváte dalšívydání novin Naše vesnice Svéradice.
Věřím, že zďe na|eznete hodně zajímaých článků.Ve čtvrtek 16. Srpna se sejde
zastupitelstvo obce Svéradice na pátém veřejném zasedání, na které zvrr všechny
občany. Zároveň mi dovolte, abych Vás seznámil s činnostíobecního úřadu.
Zastupitelé budou schvalovat Závěrečný účetobce Svéradice Za rok 2006. Ve

ýsledném hospodaření obce za loňslcý rok jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů
a vydajů členěných podle rozpočtovéskladby do paragrafii a položek. Rozpočet obce na

rok 2006 byl projednán a schválen zastupitelstvem 15.12,2005. V pruběhu roku byl
upraven třemi rozpočtoými opatřeními zastupitelstvem obce na veřejných schůzích.
Firma BK továrna na parkety Sedlice ukončila minulý týden ýměnu
poškozených parket a renovaci staých v sále kulturního domu. Na závěr akce byl

podepsán předávací protokol.
Firma Silba Plzeřl' provedla svedení dešťovévody z okapů od budovy obecního
úřadu, sálu kultumího domu a garážído veřejné kanalizace. Zároveň byla v těchto
místech vyasfalto v ána celá plocha.
Probíhajípráce na opravách vodovodní sítě. V současnédobě jsou kontrolovány
jednotlivé přípojky a některé jsou ihned opravovány.

Také červnový sběr nebezpečnéhoa velkoobjemového odpadu vyržilo velké

množstvínašich občanů.
U části místníkomunikaae za školou byly osazeny tři stožáry veřejného osvětlení
a již jsou V provozu. Ve večemíchhodinách se v tomto úseku ,,ýšíbezpečnost našich
občanů.
V sobotu 28. července se uskutečniIakátkánávštěva z USA. Jednalo se o dceru a
vnučku generálmajora amerického letectva Josepha W. Kovaricka, ktery finančně
přispěl na
Na obecním úřadě jsme si společně prohlédli fotograťte zminulých
^Ion.
návštěv našich rodálď. Následovala procházka obcí s prohlídkou kostelíka Sv.
Bartoloměje. oběma ženám se zde velice líbilo a odjižďěly s tím, že se k nám budou
vždy rády vracet.
Dovolte mi, abych Vás příštíýden poz:tal na Bartolomějskou pouť s velkým
počtem kulturních a sportovních akcí. Štotarum přeji hez|ý zbyekprázdnin.

Wadimír Smitka. starosta obce

(IdtÍIosti, zajímuvosti, stříplcy... O. ... o. o O. o o o. .....
. Ještě par takových letních bouřek a piijezdové cesty do obce nebudou lemovat
O

žádnéstromy.

Vpodvečer ,," 8t'nrt.k 19. července převďoval sice jen krátký silný vítr s deštěm a hned se
nernohlo přijíŽdět do našíobce od Babin, Velkého Boru a ati ze Slatiny, protoŽe přes cesty
spadlo nctoiit< silných stromů. Bylo štěstí,že tarn 7ÍovÍlanikdo nejel ani nešel. Také na návsi se
it.ust*ů ulomily dvě mohutné větve. Májka naštěstí vydrže|a, sice už nevypadá vábně, ale mohla
někoho zranlt. Vítr dále poničil, nedávno novou' střechu kabin na fotbalovém hřišti.
Červencov é a zčásti i srpnové uzavíráni vody při opravách vodovodního řadu nás všechny
unavovala, ale pozitivní na tom je, že příštíomezení dodávky obecní vody při opravě poruchy se
už nebude týkat všech obyvatel. obec je totiž od této chvíle rozdělena do několika částí
kuzavíráni jednotliuých okruhů a k čistotě vody napomůŽou i odkalovací kohouý. Firma,
provádějící opravy zkontrolovala a případně opravila funkčnost jednotliých přípojek do domů.
Řim .", Že všechno zIé je k něčemu dobré. To dost dobře souhlasí ve věci poškození kulturního
domu při lednovém orkánu. o nové střešní krytině jsme už psali a nyní je hotová i podlaha, kterou
v celkóvych nákladech 456 tis. Kč uhradila pojišt'ovna. V tanečnímprostoru sálu a na jevišti bylo
nutné vyměnit stávající parkety za nové. Původníznehodnotil střechou protékajícídéšt'.Nové
dubové parkety jsou přilepené napevno na penetračnínátěr. Neponičenéparkety v ostatních
částech sálu a balkonu jsou pro ucelený vzhled zbroušené.ošetřeníparket je provedeno
hloubkovou impregnací olejem a voskem. Zl<rátka, podlaha je tak krásná, že bychom se měli
zouvat před kultumím domem na návsi. ostatně přijďte se podívat ! PříležitostmůŽe bý hned,
pokud navštívíteněkolik uvedených tanečníchzábav
- 24.8, Disko DJ COLIN - sál KD
- 25.8. Fatima - ( pouťová ) - sál KD
- 22.9. odyssea - sál KD
- 20.10. Asfalt ( posvícenská ) - sál KD
V měsíci zitŤi se v našíobci uskutečníhumanitární sbírka ve spolupráci s občanským sdruŽením
Diakonie Broumov. Z přl\oženého letáku se dozvíte bliŽšípodrobnosti.
obec Svéradice žádá občany o úspornějšíukládaní plastového odpadu do kontejneru' Svozy jsou
:

.
.
.

čtrnáctidenní a nyní byl kolem kontejneru nepořádek.
Hostinec U Turků Svéradice bude z důvodu čerpánídovolené v době od pátku 31. srpna do
pondělí t7. záííuzavřený. V této době nabízísvé služby obsluha myslivny.

jka

Nn.ŠIJUBILANTI

Vměsících sprnu' záÍi a říjnu oslaví ýznamnájubilea několik našich spoluobčanů. Přejeme jim hodně

zdravi a pohody do dalšíchlet!

Srpen

Kovařík František (čp. ] 6)
Tichý oldřich (čp.11)
Janda Josef (čp.15)
Brejcha Rostislav (čp, 3 9)
SmíškováMarie (čp.2)
Panušková

Maie

(čp.5)

Hausnerová Ludmila (čp.26)

Řiien

Bláha Miroslav (čp.7a)
Jírovec Karel (čp,I01)

Červený František (čp.102) 25.
27 .
Pleyer Gerhard (čp.1 1
27 .
Krliš Františ ek
Větrovcová Milada (čp.35) 28'
3l.
Brouěková Marie

4. záÍi

74let

6. záÍi

60 let

Větrovec Václav
Forejtová Miloslava
Straňák Tomáš

4. srpna
4. srpna
I l. srpna
12. srpna

22. srpna

zan

Kandr Yác|av (čp,37)
Šulcová Marie (čp. ] 32)
Smitková Marie (čp.10)
Jiřrncová Hana (čp.30)
Chalušová Božena (čp.92)

62 \et
82 let
63 let
6l let

l. srpna

8' záÍi
|3, záÍi
|6. záŤi
I

l. zarr

11. října
18. října

76let
77 let

70let

61 let
84 let
65 let
60 let
86 let

1)
(čp,I48)
(čp.9!

(čp.65)

srpna
srpna
srpna
srpna
srpna

|,7.

záÍi

(čp.60) 20. záÍi

(čp.58) 2|. záÍi
Zdeřů<ováVáclava (čp.aQ 2,7. záÍi
Petschová Květoslava (čp.89) 29. září
30. záÍi
Forejt Václav (čp.60)
Brejchová Božena

69 let

67

|et

66 let
67 |et
,|3

|et

65 let

7|

70
63
67
76

|et
|et
|et
|et

|et

(čp.11) 23'Íijna 79 |et
jko

PouŤovýtvzpotvtÍnÁnÍ

obrázek,kteý se rok co rok opakuje: Několik dnů před poutí objeví se na návsi obytné vozy a rinné
atrakce, které k pouti patří.Kolotoč,a to malý a velhý Íeťezák,lodičky,autíčka,a samoďejmě střelnice. Prostě
přijela pouť. A cože jsou tady ,,komedianti tak brzy?,, To proto, aby získali nejlepší místo, kde je předpoklad
dobrého v'ýdělku. Brzy se pak oývá ve|ký
hluk a rány. Stavba kolotoče a dalších
atrakcí, toje kus pořádné práce.
Dědové a babičky vyšli s vnoučaý na
tuto podívanou a vypráví jim, jaké to bylo za
jejich dětstvi amIádi.Pani Miluška Forejtovó
vzpomíná, co bývalo před poutí práce. To
když se poěasí v srpnu nevydařilo a pak se
objevilo sluníčko.Žně a otavy se doháněly,
jak se říká pouť nepouť. Jeden rok, těsně
před poutí se svážel oves a Miluška Se svou
sestrou pomiíhaly a jen smutně přihlížely' jak
ostatní děti běhají po návsi.

Poutě kdysi

býaly velkou událostí. To

se sjelo celé široképříbuzenstvo. Hospodyně,

mimo polních prací, musela mít vypráno,
naklizeno a napeěené koláče.
Pani Anča Kopáčkovó mě prozradi|a, že

Krásným perníkem

z

pouti nikdo nepohrdne

rodina Kočkova, za dob, kdy ještě jezdili
s kobylkou, takvždy přes zimu nechávali střelnici pod kolnou u Humenskejch.(Forejtoc)
Pan Ing. Karel Klečka se při vzpomínce na pouť usmívá. Jako kluk s Karlem Zdeňků a Vaškem Větrovců
sváděli u střólnice bitky o broky' které se při střelbě odrazi|y od plachty. Přecejen něktený brok se nechal použít
na dalšíránu. A tak kluci zkoušeli své štěstíve střelbě na růže.
Paní RůžaMrázovó si pamatuje, jak přijel zvěřinec' To byla podívaná. Takového slona děti ještě nikdy
neviděly. Zviřatimnosily seno' oves irtvné ovoce. Zatoby| pro ně vstup do néŤince volný.
Pouťovéodpoledne bylo pro starší roěníky ve znamení tanečnízábavy. Byla to i příležitost.,aby se děvčata
lkáza|a vnoýcir šatech, aby se naviaaly nové známosti, aby se všichni poveselili. Sál byl o pouti nap|něn
domácími i přespolními. Hoši předstupovali před muzikaný a nechávali si zahrát písničky,které se zpíva|y po
celé minulá g.ň".u... Vblízkosti muzikantu nikdy nechyběl pan Karel Korbel (narozený r.l895, čp.55)
a pokaždésl zazpíva| svoj i oblíbenou písniěku:
,,Direhor, direhor to je vellq pán,brambory dá národu, maso slupne sóm.
Direhor, direktor dělá bu, bu, bu,nemusí mít v hlavě nic,jen když má hubu.',
Dalšípísničky'které se společně nejvíce zpiva|y byly: Lešetínshý kovář, Čewená sukýnka a Malý hošík
černovlasý. Pak se šli všichni společně napít a už výáčeli manželky, babičky,dcery i své milé. Hodně se tančilo
doleva. Přesně kdyŽ se přihlásila půlnoc, skončilo to pouťovéveselí.Druhý den byl obyěejný, všednía zase
nastala práce. Ani ,,komedianti.. nevyspávali. Sklízeli pouťové atrakce a odjíždělina dalšínejbližšípouť.
mav

Mi!í prvňáci, nebojtg se, ldvzjste leváci! .
40 LETY sKoNclLA ŠIxnrun,,LEVAKU..

pŘeo

Všichni leváci mohou oslavit jedno ýnamné kulaté výročí.Přesně před čýiceti leý totiŽ tehdejší
československéministerstvo školství' kultury a informací vza|o na vědomí existenci levorulých dětí. Ye svém
věstníku tehdy uveřejnilo pokyn, kteým nařídilo všem učitelůma vychovatelům, aby při ýchově levorukých
dětí podporovali přednostní pollŽivání této ruky' oficiólně tak skončilo přeučování levóků.

Budeš potrestón.
Až do té doby bylo na všech školách naprosto běžné,Že učiteléautomaticky děti přeučovali. Když jste se
tehdy ve škole zeptali učitele, kolik má ve třídě dětí píšícíchlevou rukou, hrdě Íek|, že žádné. Učitelétehdy
přímo bra|i za čest, že své Žá|<y naučili psát pravou rukou.

Píšešlevou

?

t

#

' j.,{ VbU'ffi&
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b'gh,rŽ aÁ*,t

*

Metody byly často dost drsné. Některým dětem učitelépřivazovali levou ruku k tělu nebo ke stolu různými
pásky a řemeny. Když nebylo po ruce řemeny, postačily i prováz-l<y'
,,Když se ale kantor nedíval, tak děti braly tužku tajně do levačky,.. vzpomíná nazážit|<y zm|ádí sedmdesátiletá
učitelka z o|omouce. To se jim však nevyplácelo. Když to vyrčujícízjistil, dostaly přes ruku pořádně rákoskou
nebo vařečkou. To aby je bolelo s ní vůbec pohnout.,,Nebo jim zafixovali prsý azápěstí |epenkou, že v ní nic
neudrŽely,.. Neexistovalo navíc, že by se nějaký levák vzbouřil. Kantor měl tehdy u žákůvelkou úctu, a co řekl,
to bylo skoro svaté. Přesto zákaz pÍeučováníleváků vešel v platnost v roce |967, někteří uěitelé se návyku
zbavovali jen vel ice těžce.
z přeučovdní mělo mnoho následků
odborníci se shodují, že je levorukost vrozená. Dnes je podle
odhadů zhruba 90 procent praváků a deset procent leváků. Nikdo
netuší, proě se ve spoleěnosti začala pravá ruka upřednostňovat...
Tak to od počátků nebylo' U nejstarších archeologicloých nálezů se
zdá být levorukost a pravorukost v rovnováze,.. vysvětluje
logoped. Hybnou silou pro rozvíjenípravorukosti se mohly stát
počátečníkulty a kulturní uyky: třeba zdravení pravicí.
Jasné je , že přeučování leváků nevedlo k ničemu dobrému.
Děti byly ve stresu a některé nepňrozeným přechodem k pravé
ruce vybudovaly jiný handicap...Část pak měla problémy se
čtením,poruchy ýslovnosti, zadrháváni nebo koktání ..
vyjmenoval psycholog.
Žauy tal<e stresovalo, že pravou rukou neumějí tak lehce psát jako levou. Jejich pravá ruka je totížta
nešikovnější.Často se také chovali nervně, trpělinedostatkem sebevědomí a stranili se ostatních dětí.
I kdyŽ tedy chodí po Česku přeučení leváci, kteří dokáŽou psát pravou rukou, ostatní věci stejně dělají

Trauma

rukou levou.
Přestože už mohou leváci ,,svobodně.. psát svou šikovnějšírukou, v někteých ohledech se na ně stále
zapomíná. Problémy mají hlavně s tím, že některé potřebné nástroje se vyrábějí je pro praváky. Myš
k počítačům
pro leváky se sice už vyrábi, ale normálně k dostríní není. Podobné je to například s houslemi nebo
s kytarou.

)

I Bart Simpson je levók.

Leváci maji mezi sebou řadu populárních a ýnamných osobností.Málokdo
však ví,želeváky jsou hned čýři postavié|<y zamerického animovaného
seriálu Simpsonovi.Důvod
jasný.Autor postaviček karikaturista Matt Groeni''g je totiž také levák a tak
svůj ,,úděl..pňsoudil i Bartu Simpsonovi,Nedu Flandersovi, PffiU Burnsnovi
a Vočkovi.
Levou ruku upřednosfiiuje každý desáý Čech
Da|šíznámí leváci: Jiří Trnka, Pavel Kohout, Petra Buzková, Josef
Chovanec, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Napoleon, Michal Gorbaěov,
Ronald Regan, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Julie Roberts, Diego
Maradona.
Podle MF Dnes 2/07 upravil Vašek Strolený

PnnNoSTIKY NA ČERvENEC A SRPEN
č e r ve

n e c je podle lidové meteorologie jiŽ ce|ý ve znamení pokračujícího
medardovského počasí.Medard se v tomto měsíci rozpadá na dvě vlny zv'ýšené
srážkové činnosti _ Prokopské deště a Magdalénskédeště a dvě období , která
v dlouhodobém pruměru vykazuji nápadné sníženíúhrnůsrážek _ Markétskéléto
sv.Anny. Část července' poěínaje markétslsým létem, přitom již ná|eži do období
vrcholného léta, to je tzv. Psím dnům'
Prokopské deště

1) Na sv. Prokopa vody plná příkopa (4.7.)
2) Přijde-li sv.Prokop s deštěm, přijdeš s košem

hub

Psí dny nejčastěji zahrnují dobu od 22'7. do 23.8.'
V kronikách našich obcí se ke psím dnům pojí často
kuriozní zápisy o značnémfyzickém vypětí lidí
pracujících na polích' např. o omdléváníženců
v důsledku vysokých teplot a pro parné dny se
mnohdy nesloužily ani mše.
|) V Psí dny očekdvej velikó parna a bouře
2) resili mravenci svd hnízda v Psí dny nad obyčej
vyššía šifrídělají

|)

Markétskéléto

Sv. Marlryta podttvti pruý žitný chléb (13.7.)
2) Déšt,co přivede sv. Markyta, snadno vysychá

Magda|énské deště _ přicháuejí se dvěma vrcholy,
s prÚm na konci druhé červencovédekády a
s druhým ve dnech k polovině poslední dekády
ěervence. V dlouhodobém pruměru se dostavují
s pravděpodobností kolem 60 %.
1) 2.Sv.biskup Apoli kropí věnec na poli (23.7.)
2) Na Máří Magdalénu očelcívejjistý déšt'

předznamenóvají studenou a časnou zimu

Za |etnich bouřek si člověk uvědomoval ohromnou sílu přírodních živlůa k tomu se vážou mnohé
pověrečnérituály. Velice rozšiřené a po dlouhou dobu u nás přetrv ávajícíbylo zvonění proti bouřkám a
mračnům. Tak např.v Sušici existovalo toto zvonění ještě před rokem 166l.Ve zdejšíchzáznamech s1ojí, Že
jim
10.července l663 by[ do městské rady v Sušici předvoláni věhtý, zvoník apu|zanti (pomocný zvoník), kde

bylo výknuto, že proti povětří neradi moni, a kdyby úředník minulý pátek sám na věŽ nešel a
nepomohl, Že by se na obilí škoda stala,jako na nalžovském panství.
1) Svaý hlas zvonu ochraňuj před škodami hromu
2) Včasnézvonění bouřkovó mračna rozhdní.

Srpen

Podle lidové meteorologie do prvních srpnoých dnů zasahuj e _ Anenské léto, po kterém
následuje poslední Medardovská srážkovó vlna _ Petrské deště. Po nich přichází
Bartolomějské léto a dále Augustinské léto, |<teÉv posledních srpnov'ých dnech pÍecházi
do tn . Jilského ochlazení.

zltonit

2) od

Petrské deště

1) Petrovy deště- pšenka na poliještě
2) Prší-Iina Petra, bude pršetještě po sedm

dní

Barto|omějské léto
od 2.srpnové dekády až po poslední dekádu srpna.
l.Na Panny Marie nanebevzetí _ léto odletí (1s.8)

(24.8)

sv.Bartoloměje, slunce

už tolik

nehřeje

4) Sv.Vavřinec (I0.8.) nepřidó, Bartoloměj ubere.

Augustinské |éto- od poloviny poslední srpnové
dekády ažpod dny přelomu Srpna azáři.
l) .Ještě sv.Augustin (28.8.) rdd vyhledó stítt.
Vašek Strolený

PU r o VÁNÍ p nzÍ c ru r Ň s rn pt

ZASTAVENÍ II.,KTERÉ runto nÝr VLASTNĚ PRVNÍ
ale celému kraji a tento název - kraj
Prácheňský nebo jen Prácheňsko - se
udržel v povědomí lidu až do dnešní
doby. o významu Práchně v našich
dějinách svědčíi to, že kvádr z

prácheňské ruly je uložen mezi

zák|adními kameny Národního divadla
společně na
romantické putování krajinou, která
většinou zůstává stranou hlavního
zájmu turistického ruchu a z velké části
ani není dotčena turisticlými značkami.
Vydejme se na pout' krajinou bez
velkých měst, bez okázalosti, kde lesy
se střídajís pasfvinami a rybníky.

v Praze. Vydejme se tedy

Prácheň, staroslavná Prácheň - již

samotný zvuk těchto slov v nás vyvolává
ozvěnu dávných dob, tak dávných, že
ještě ani zlatokopové nevybírali třpytivé
zlatěnlcy z íe|<y Otavy, která se jako
stříbrná stuha vine kolem úbočítohoto

posledního šumavského vyběžku. Až
později' v 10. století, sem zavedli pnní
Přemyslovci své poddané' aby tu z
říčníhopísku ryžova|i zlato. Slávu i

bídu těch časůpřipomínají dodnes

skupiny hříbat podél řelcy. v první
po|ovině 11. století stál na hoře
Prácheň hrad stejného jména i starší
kostelík sv. Klimenta - podle.legendy
deváty křest'anslý kostelík v Cechách
vysvěcený samotným Metodějem. Hora
Prácheň však da|a jméno nejen hradu,

objevíme tu řadu památek lidové

architektury, pozůstatlcy starych tvzí
i opravené zám|ry, drobné kapličky i
starobylé koste|y, přírodní rezervace i
památné stromy. Navštívímemálo
známá místa s dalelými výhledy až k
šumavslým horám, místa, která

každého potěší malebnou

a

rozmanitou krajinou. Jako orel, který

se vznášínad krajinou,

snadno

postřehneme malebnou uzavřenost
tohoto prostoru. Udolí pod námi není
tak Úu,ké, aby v něm bylo těsno a
zároveí není tak široké,aby vypadalo
jako rovina. Krajina je plná něžných a
překvapiých detailů, stačíjen hledat.

(Iext PJVDr.Rezníčkovépřevzat z úvodnístrónlcy Putování Prácheňskem)

se

udržel až do r. 1850. Děkanství Prácheňské neb kraj děkana Prácheňského
obsahovalo ve 14. a 15. st. fary a kostely: Pracheň, Horažďovice, Hoštice, Katovice, Repici, Strakonice,
Zborovice, Volenice, Nezamyslice, Bukovník, Žíhobce, Strašín,Kašperskéhory, Nové město Rajský, Dlouhou
ves, Albrechtice, Sušici, Svojšice, Vilhartice, Petrovice, Kolínec, Zbynice, Vzdouň, Mlazov, Zavlekov,
Těchonice, Kvasenovice, Hradešice, Budětice, Zóboří a VětšíBor. V téžerozstihlosti objevuje se děknaství
Prócheňské také r. 1574 a udrželo se, jak se zdd, až do zřízení vikaiatů"
Název kraj Prácheňský

Vrch Prácheň (504 m n.m. ) aokolí oroz|oze 27 haje vyhlášen Národní přírodnírezeryací.Roste zde
pÍirozený smíšenýles (lípa javor, borovice), v podrostu vstavaěe, lilie zlatoh|ávka a kruštík. Byl odlud plaven
jeden ze zdkladních kamenů Ndrodního divadla Vrch Prácheň se nachiízív katastru obce Velké Hydčice

Hnan PnÁcHnŇ
Vznik a nejstarší dějiny hradu nejsou znžtmé'Y
10. století v místech hradu stávalo hradiště. První
písemné zmínky o hradu pochází z let 1184 _ 1222'
V listinách jsou uváděni prácheňští kasteliíni.
Prácheň by|a takzvarÚm župnímhradem. Sídlili zde
knižeci uředníci a řídili správu kraje. Také
vykonávali funkci popravců. Roku 1268 však tento
uřad zanikl. Funkci popravců poté zastávali péni ze
Strakonic a zdejši hrad ztratil Svuj ýznam. o
několik let později zača| Irad nezadržite|ně chátrat.
Koncem 13. století byl ještě nedaleko chátrajícího
hradu za|ožen kostel Sv. Klimenta. Byl postaven
pravděpodobně na místě původníslovanské svatyně.
Ruiny vóIcové věže
Roku 1315 daroval král Jan Lucemburský
rozpadajíci se hrad Bavorovi III. ze Strakonic. Ten zde postavil nový hrad' S menšípřestávkou byl
hrad v drženítohoto rodu aŽ do roku |404.v roce 1404 se stal majitelem Práchně Zdeněk z RoŽmitálu.
Dalšímimajiteli hradu byl Jan a Racek z Kocova. Ti sídlili v nedalekých Horďďovicích a hrad
postupně pustnul.
Počátkem 16. století byl majitelem Půta Švihovskýzkýzmberka. Nechal hrad částečněopravit a
roku 1505 na něm pojistil věno své manželky. V polovině 16. století byl hrad definitivně opuštěn a
ponechán svému osudu. V písemných materiálech je jako pusý uváděn již roku 1558"
Zprávy o podobě hradu nejsou k dispozici.

o Práchni si tedy můžemeudělat představu pouze na
základě zachovaných pozůstatků.Hrad byl trojdílnédispozice
stál na táhlém hřebenu vrchu na pravém břehu řeky otavy' která
se zde prudce otáčíod jihozápadu k jihorychodu a vytváří
ostroh.

V

dnešníchdobách najdeme v místech b1walého hradu pouze
zbytky hrubého vďu. Předchozí starosta b|ízkých HoraŽďovic
Cestou k vrcholu Prócheň
pan Václav Trčka se zajímal o moŽnosti obnovení zŤlceniny, a|e
proti jeho úmyslůmse postavili památkďi. Porostu zbavená stavba by byla více náchylná
povětmostďm vlivům. Na dokona|é zakonzervování odkryté zÍicenlny se nenašly finančníprostředky,
takže k žádným činůmnakonec nedošlo. Kořeny
však pomalu narušují stojícízdi a za nějakou dobu
pravděpodobně les pohltí i týo malé zbýky po
skvostném hradu.

V blízkosti zÍícenínystojí také kostel

sv. Klimenta
z konce 13' století, který se však v původnípodobě
nedochova|, protože byl několikrát přestavován.

o devátý Kesťanský
kostelík u nás,vysvěcený samotným Metodějem.
Podle legendy se jedná

Kostelík sv.Klimenta na Próchni
mas

PROGRAM:
PÁTEÁ( 24.8.

-

18.oo SG svÉnnolcE - Čnloultt TEAM (fotbal starých gard
21 .oo DlSKoTÉrn - DJ collN - sá| KD

soBorA 25,8,

.
-

9.oo _ 19.oo VYHlíot<ovÉLETY

13.0o FK

|etiště Svéradice
( směr Velký Bor

SVÉRADICE. cHANoVlcE,,B'cHANoS

15'30 FK SVÉRAD|CE 21.oo

-

soKol

)

)

fotbal muŽi - Vl. třída )
MRÁKoV ( fotba| dorost - KSD )
(

TANEČNízngAVA- hraje FATIMA -

sá| KD

NEDELE 26.8.
- 9.30 MŠEv kostelíku sv. Barto|oměje
- 9.oo - 19.oo VYHlíorovÉLETY - |etiště Svéradice
( směr Ve|ký Bor
- 13.30 FK SVÉRADICE - TJ SUŠlCE,,B,
( fotba| Žáci

)

_ krajská soutěŽ

-

15.30 seskok parašutisty na střed fotbalového hřiště

-

16.00 FK SVÉRADICE - BEZDĚKoV

( fotbaI muŽi

)

_ okresní přebor

Mnoho pouťových atrakcí p. TřískY ze Strakonic

)

NÁŠKoSTEI,Íx MÁ

svÁrnr

Každý máme svoje jméno. Někteří z nás svoje

jmeniny, svátek, slaví, jiní oslavují jenom

narozeniny, někomu je to z ruzrých důvodůjedno.
Zá|eži to na mnoha okolnostech' většinou na
dobrém rodinném zázemi. To je potom všechno
v Životě snazšía ti, kdo nás mají rádi nrím to dávají

najevo, ďespoň přríním všeho dobrého nebo i

drobným darkem.
Dne 24'srpna slaví jmeniny náš kostelík.Svátek má
totiž Bartoloměj a náš kostelík je právě svatému

Bartoloměji zasvěcen.

o kostelíku bylo již

častokrát psáno, zásluhou pana Josefa Smitky
vyšla i samostatná publikace. Tuto dominantu naší
vesnice nám právem mohou závidět i větší vesnice
než je naše. V současnédobě můŽeme před
kostelíkem v klidu posedět na lavičkách a při
pohledu na otevřenou Šumavu i blízkou krajinu
rozjímat.A svad Bartoloměj ?

,, Bartoloměj patří k těm HesťanslEm
světcům, s nimiž se setkáváme v Novém
zákoně. Kromě toho, že byl jedním ze

dvanácti apoštolů, svědků a nósledovníků

tedy žil v ]. století našeho
letopočtu, o něm nevíme nic jistého. Snad
se jmenoval Natanael (Bar -Tolmai je
jméno po otci), o jehož setkání s Ježíšem
píšeJan v první kapitole svého evangelia'

Krista,

a

Když mu Filip řekl o

Ježíšovi

Nazaretslalm,Natanael vyjódřil své
pochybnosti slovy: "Z Nazareta? Co
odtamtud můževzejít dobrého?,, Když ho

však Kristus viděl

přicházet,

prohlásil:,,Hle, pravy lzraelita, v němž
není lsti.,, Natanael - Bartoloměj pak v

Ježíšeuvěřil a po jeho smrti šířil

evangelium. Podle tradice to bylo v Malé
Asii, v Indii a naposledy v Arménii. Tam
měl uzdravit dceru lróle Polimia, posedlou

zlým duchem; dívka musela být neustáIe
spoutána řetězy, aby nikomu neublížila'
Bartoloměj se nad ní pomodlil a vymal

Poutní kaple sv.Bartoloměje z 2.pol.16 století

ďóbla, aby opustil dívčinotělo. Když se tak
stalo, lcrál Polimios se dal s celým sým
dvorem pokřtít. Křesťanství přijali rovněž
obyvatelé dvanácti měst' Tento úspěch v
šířenívíry se stal Bartolomějovi osudným:
místnípohanští kněžíproti němu popudili
lcrálova bratra Asýaga, ten jej nechal
zajmout, zaživa sedřít z kůžea ukřižovat.
Tak zahynul Bartoloměj mučednickou
smrtí. Jeho ostatlcy měly být na počátku 9'
století přeneseny do italskeho Beneventa a
o necelých dvě stě let později do Ríma, kde
jsou dodnes uloženy na ostrůvku v řece
Tibeře v kostele Bartoloměji zasvěceném.
Bartoloměj patří k těm světcům, kteří
zahynuli při šířenísvé víry a názorů, za
nimiž byli ochotni stút až do konce. Ve
ýtvarném umění se zobrazuje s
řeznickým nožemv ruce, někdy dokonce i

se svojí staženou kůží.,,(Z

textu

administrátora kostela sv.Bartoloměje

Milevsko)

Náš kostelík má svátek.V neděli 26.srpna se slaví pouť, tj. máme putovat za tím,kdo oslavuje
svátek a koho máme rádi. A ať už máme rádi jen kostelík nebo kostelík i se sv.Bartolomějem,náš
kostelík máz|<tátka svátek a měli bychom ho v neděli navštívit a popřát mu něco dobrého.Alespoň aby
tu ještě dlouho stál a z dá|ky nás vítal dom4 protože ani to nemusí bfi napořád samoďejmost. Přeji
nám všem hezkou pouť.

mas

ZunaŘ
Začátkem července 3.7.2007 jsem v1razila se svojí rodinou a našimi přáteli napár dní dovolené na
jižníMoravu do chaý v Moravském Krasu.
Vyjeli jsme dopóledne a s menšímipřestávkami jsme na místo dojeli kolem 17:00 hod. Kamarádku již
od rána bolel zub. Myslela si, že to nic neni, ale bolest se během dne stupňovala.
co má za problém. Ten bez jakéhokoli
postěŽovala majiteli chaty panu Čwrtníčkovi'
přijal
ve své ordinaci v ostrově u Macochy
ósobnímu zubaŤi. Pan zubař nás ochotně
v l8:00 hod. S velkým překvapením jsme zjist\|i,že nejsme jediní pacienti a není ochoten jen k nám. Cekali
zde dalšítři. Kamarádká se neustále omlouvala, s tím jak otravuje. Pan zubař ji s úsměvem odpověděl: ,,To
CHCETE rvÍr zreŽENoU DoVoLENoU?.. Bez pomoci ochotného zubaře by měla okamžid návrat
domů. Asi se všichni divíte, proč píšuprávě tento příběh? Chci jen ukázat, Že dovolená se zánětem zubů

nemusí bý konečná. Najdou se ještě slušní,velmi ochotní a hlavně s lidským přístupem lékaři' kteří
nemeškaji pomoci i na úŘor svého volného času' Jaká je naše zkušenost v našem kraji? Pokud vím, tak o
víkendech máme nejbližšípomoc ve FN v PLZNI!
Kamila MarcovtÍ

BuonvrE JE NÁsrEDovAT?
i letos v ěervenci se v Buděticích konala pouť sv. Petra a Pavla. Není zde mykem
plná náves pouťoých atrakcí, kolotočů,stánků jako vídáme u nás ve SvéradicíchZato mezilidské vú.ahy
)de funguji.dokonále, takže by jim mohla kdejaká vesnice závidět. A v čem? DokáŽí ženy i muži všech
věkovych kategorií připravit velkolepý pouťový program' kteý připoutá celou ves i okolí. Kromě taneční
zábavy o kterou se staů žichovská tui"ru EXIŤ,.zdejšíženy, poá j-én..n ZRALÉ BLUMY, každý rok si
připraví kátky taneění proglam na letním parketě u koupaliště lneni zde kultumí dům/. Vloni to byl taneček
ze známé komedie SLUNCE' SENO, JAHODY a letos taneček, nebo-li
na^píseň TRNKY gŇry
cvičebný kousek na věhlasnou spartakiádní píseň 80. let od Michala Davida POUPATA. Poté vystoupila
děvčata zklatovského gymnánia s ukázkou břišních tanců. Také si zde každý mohl vyzkoušet a zjistit, Že to
není opravdu nic lehkéňo. Na závěr vystoupení přicházífontána za doprovoduvážné až rockové hudby s
ohňostiojem, o kterou se přímo na profesionální úrovni starají zdejšíkluci-HASICI.Co mě na tom doslova
fascinuje? Ta dokonalá souhra, bezprostřednost a hlavně
tomto spolku l5 ZRALÝCH BLUM taněí ženy jak třicetil
nějaloý ten faldík na těle, prostě na to nedbají. Hlavně, že
jaŘ kierá vypadá,mají se rády takové jaké jsou. A to je důležité.Jednoduše dokáži rozdávat radost všem
pouťoým návštěvníkům.
Jako každý rok, tak

jedna z tradičních budětickych pouťoých atrakcí

Kamila MarcovtÍ

občanskésdruženíDiakonie Broumov ve spolupráci
s obecním úřadem Svéradice

\rn{LAŠurp

HUMANITÁRNÍ SBÍnKU
Letního a zimního oblečeníidámské, pánské,dětské/
Lůžkovin,prostěradel, ručníků,utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bíléi černé,skleničky- vše jen funkční
Peří, péřoých a vatovaných přikývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologichých důvodůVZÍT NEMŮŽrptn'

obnošené b,ty, kožichy, oděvy z uměIých vláken, kabóty
dále pak ledničIcy, televize, ndbytek, počítače,jízdníkola a dětské kočúrlEtr ansp ortem zn e h o dnotí.

a

se

Sbírka Se uskutečnív obci Svéradice
od

17.9.2007

21.9.2007

dnv
a čas.. Dondělí až čnrtek ]6.00 - 1B.00 hodin
16.00 - IB.00 hodin
]0.00
'Dátek 9.00 -

a

místo: sklad u mateřské škobl
transportem a popsáním o jahÝ druh se jedná

odpovědná osoba pro sbírku je paní Anna Hokrová, Svéradice čp. 133
mobil 607 926 247

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližšíinformace na dispečinku Diakonie Broumov - 224 3]6 800, 224 3]7 203
Diakonie Broumov je neziskovó humanitární organizace, kteró poslqtuje materiální
pomoc potřebným občanůmu nás i v zahraničía dóvá práci lidem, lcteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

ZE spoRTov|{ÍcH uoÁrosrÍ vE SvÉnannÍcH
Dne 23.6'2007 proběhl v Horažd'ovicích MEMonral rnaNnŠra PAVLoVSKÉuo n JoSEFA SMITKY.
Tohoto turnaje se zúčastnili 3 celky dospělých a to domácí Horažďovice, Svéradice a Chanovice. Dále se

zúčastniliminižáci těchto družstev. V družstvech dospěých vyhrálo mužstvo domácích Horažd'ovic před
Chanovicemi a třetí byly Svéradice. V družstvech miniŽáků vyhrálo také domácí mužstvo Horažďovic před
mužsWem Svéradic a Chanovic.

Dne 53' proběht na místním hřišti ve Svéradicíchtradičnítumaj star1ých gard-MEMoRIAI FRANTIŠKA
K1ZLÍKA. Tohoto turnaje se zúčastnilo6 družstev. SG Svéradice' SG ř{rádek u Sušice, SG Kasejovice, SG
Doubravice, SG Katovice a SG Horažďovice. Domácí stará garda na tomto turnaji obsadila 1.místo.
Dne I4,.7.2007 proběhl na místnímnohejbalovém hřišti ve Svéradicíchnohejbaloý turnaj trojic, kterého se
zúčastnilo14 družstev. ř{rálo se ve čtyřech skupinách' kdy
z těchto skupin postoupily vŽdy 2 nejlepší celky. Toto se
nepovedlo loňským vítězůmz Neprochov. Tento tumaj
lyhrála trojice Zadní Třebohostice.
J.PIechaý, P,Slník'
o.Krejčí),2.SK PIzeň (R.kiba, T.Kandr, P'Stehlík)'
3.Svéradice (M.Bláha, V.Štlhan, Z.HIína), 4.opius ým
(T.Prokopius, L.Souhtp, P.Marek), 5.Hokoste (R Holt'
Z.stejskal, L.Koz|ik), 6.Kadláč ým (V'Kandr, P,Lffilmann,

"'[9,-

lmann), 7. D o br o t i c e (v, Kub áň, J. Kub áň, F. Ladman),
8.Dorost Svéradice (J,Wček, V.Větrovec, P.Ticlry,

K. LÓffe

R.Jedlička)

Dne 21 .1.2007 se měl uskutečnit pYejezd lávky na místní
Svéradickéhasičskénádrží.Jelikož nastala doba, kdy nebylo
v tu dobu moc vody tak se pořadatelé této akce omlouvají
a lidem' kteří se na tuto lávku těšili. Když
všem účastníkům
to bude možnétak budeme občany o této akci informovat.

Martin Bláhav akci

Miroslav Chaloupka

rnŠrĚtvĚco Z FoTBALoVÉHo nnNÍ vr SvÉnaDICÍCH

Všechna naše muŽstv a zača|a přípravu na novou sezónu, mimo minižáků, kteých bylo málo a tak jsou kluci, co
tady zbyIi, na hostování v Chanovicích' Věřím e, Že zase za rok s nimi můžeme počítat.Žáci zabáji|i přípravu na
novou sezónu, ale ještě se musí doplnit kádr, jelikož si chtěli vyzkoušet vyššísoutěž. První mistrovské utkání
hrají doma o Svéradicképouti. Dorost také trénuje a tito kluci mají dobré vyhlídky do budoucna a věříme, že se
budou prát o přední příčky své soutěže, jelikož jich už několik okusilo dres našeho A-mužstva. Kluci začínají
také o našípouti. B-mužstvo sehraje před začátkem soutěže 2 přípravnézápasy ajsou připraveni o našípouti
předvést dobý výkon. A-mužstvo tvrdě trénuje pod vedením trenéra Petra Doležala. Mají ý nejvyššícíle a to
pohybovat se mezi l.-2. místem okresního přeboru. Zatím přípravná utkání tomu nasvědčují avšichni věříme,
že to bude takto pokračovat a zase přilákají do našich ochozů nějkého toho svéradickéhodiváka. Mužstvo dobře
posílilo. Do mužstva se vrací Karel Šrámek, kteý poslední pťrlrok hrál v Německu, dále přišli Eda Bouše
aHonzaVonášek, kteří tu hráIiza dorost, ale ted'hráli ve svém mateřském klubu-Lnáře. Tak všichni přejeme
těmto hráčťrm,ať do mužstva zapadnou a udě|ají zase dobrou partu. Tak se na všechny t1rto hráče od žák:ů až po
áčko přijd'te podívat o Svéradické pouti jak v sobotu 25.8. tak v neděli 26.8. na místnístadion. Ještě před těmito
zápasy.ito u pítek24.8. rozdá naše stará garda s ýběrem Pepíka Čalouna (býalých hráčůco tady hráli divizi
a I].národní ligu-(bratři Kohoutové, R.Petelík, P.Plass' F.Viktora, M.Herout, V.Turek' atd.)

Miroslav Chaloupka
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