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Vóžení občoné!
Dovolle mi, obych vós seznómil s činnoslí

obecního úřodu o procí zoslupilelstvo, kleré se sešlo 7.

prosince 2oo7 no 7. veřejném zosedóní o zóroveň
posledním v lomlo roce.

H|ovním bodem bylo schvó|ení novrhovoného
rozpočtu no rok 2008. Tento rozpočei by| řódně vyvěšen
potnóct dnů no Úřední desce u budovy obecního Úřodu
o zóroveň i no internetové Úřední desce. Schvó|ený
rozpočet je vyrovnoný v při]mech i ve vydóních ve výši
3 288 2ó0.- Kč.

Zosiupite|é schvó|i|i rozpočtové opotření čís|o 3 roku
2oo7, kde se jedno|o o přesné zoÚčtovóní přfimů o výdojů
podIe skutečnosti.

Je schvó|enó čtyřč|ennó ínveniurníkomise, kteró kon-
cem tohoto roku orovede inventorizoci obecního
mojetku.

S firmou AZS, s.r.o., nyní síd|em i v HoroŽďovicích je
schvó|eno q podepsóno sm|ouvo o spolupróci.
Předmětem je recyk|oce stovebních hmot, jejich při]em i

prodej.
Firmo Becker Bohemio, s.r.o.. kteró v noší obci

provódí svoz komunó|ního o nebezpečného odpodu nÓs

informovo|o, Že ceny pro rok 2008 vzostou průměrně o
?q^

Zos|o|i jsme dopis no MěsÍský Úřod HoroŽďovice
storostce poní Mgr. Jůdové oh|edně výt|uků no silnici
Svérodice - Komušín. Čóst uvedené komunÍkoce by|o jiŽ

oproveno, zbytek p|Ónují no příští rok.
Jménem noší obce jsme zos|oli

dopis Kotostró|nímu Úřodu pro
Plzeňský kroj se síd|em v P|zni o
nošem zósodním nesouhlosu proti
uvoŽovonému zušení jejich
procoviště v HoroŽďovicích. které
p|ónují uzovřít od po|oviny příštího
roku.

BlíŽí se konec roku o v noší obci
opět proběhne něko|ik ku|Ťurních
okcí, no které VÓs srdečně zvu.

Vóžení občoné, děkuii Vóm zo spolupróci. Přeji
př,Ijemné prožitívónočních svótků o do příštího roku
2008 hodně zdroví o spokojenosti.

Wadimír Smitka, starosta obce
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Letos se po letech objevil sníh
už na sv. Martina. Sice u nás, v nižších
polohách zmize|, ale na kopcích je ho
habaděj. To dává nadějÍ i obavy, že si
ho užijeme i ny, kteří lyže anijiné
ponůcky ke sjíždění kopců a kopečků
pod stromečkem h|edat nebudeme.

kresbička Ka rolín ka Klasová

Jinak je tomu u mladších a
nejmladších, kteří už leští skluznicg
šacují sportovní butiky, obnovují
loňskou ýbavu, ve které se nemohou
ukazovat v horských zábavních
střediscích, dokonce ani na
sjezdovkách,

]akkoliv zÍma přináší starosti
v podobě úrazů, zdravotních potíží
starším silně připomínají, že už nejsou
nejnladši přesto jsou v zimě vánoce,
které nám dávají možnost zastavÍt se,
zamyslet, stanovit si nové cí|e,

namazat si klouby a jentak se nechat
unášet klidem a pohodou.

Jen pár dnů, než blázniý
9ilvestr nás vrhne do dalšího běžného
koloběhu, Nez|obme se na něj. on za
to nemůže, že my v té pomyslné
pohodě déle nevydržíme. mot



U ddlo sti, zajímav osti' stříp ky

Místní Svaz žen Svéradice připrar'uje výroční schůzi s vánočním posezením dne 28. prosince, které se

uskuteční od l8.00 hodin v salonku místního hostince. Každá členka dostane písemnou pozvánku.

Vánoční koncert v podání pačejovského souboru Vánek se koná v období vánočního klidu a pohody' a to V

pátek 28. prosince v 17.00 hodin ve vestibulu Kulturního domu ve Svéradicích' Děvčata pi|ně nacvičují zpěv i

hudební doprovod, pod vedením pana učitele Tomáše Cihláře'
V sobotu 29. oroběhne v sálu Kulturního domu ve Svéradicích tradiční Tenisoý tumaj, ktený pořádá pan Ivan

Šimanovský . Zápis účastníků je v 9. 30 hodin.

Zveme všechny občany na silvestrovskou zábavu, která se koná v Kulturním domě ve Svéradicích od 20.00

hodin. Lístky jsou v prodeji v kanceláři obce Svéradice. Cena vstupného je 150,- Kč. Hraje hudební skupina

Experiment.
Novoroční pochod,'odstartuje..od budovy obecního úřadu ve 13.30 hodin. Při zápisu o účasti dostanou děti na

cestu pamlsek. Dospěláci nesmutněte, občerstvení také bude! A to opět ve Slatině r.r Soukupů.

Místní složky srdečně Zvou na tradiční plesy. Myslivecký p|es se koná 25. prosince. Hraje Experiment.

Sportovní ples se uskuteční 19. tedna shudebním doprovodem skupiny Talisman. Masopust připadl slavit

tentokát už 2. unora. Hasičský ples se bude konat 1. března.s kapelou Tři Cvrčci.
ProSvětlopřátelstvízBetlémusimůžeteopětpřijítnaStědýdenmezi l0.00-10.30hodinoukekapličcesv.

Anny na návsi.
Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Svéradice proběhne

s uvedenou hodinou zahájení budou členům včas rozneseny.

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 5. |edna. Dvě skupinky

v sobotu 5. ledna. Pozvánky

koledníků s dospělou osobou

začnou obcházet dům po domu v 10.00 hodin.
Horažďovické paní učite|ky originál Band nám zase zazpívají. Tříkrálorný koncert, který pořádá obec

Svéradice se koná v neděli 6. ledna v l7.00 hodin ve vestibulu Kultumího domu Svéradice.

obec Svéradice pořádá 26.Iedna vítání občánků naší obce, narozených během posledních dvou let. Jedná se o

Janičku Macháčkovou, Karolínku Dvořákovou, Tomáška Zacha a Lucinku Eliášovou. Rodiče dětí obdrží písemné

pozvání. Na této plánované akci vystoupí děti, spotečně s ředitelkou místní mateřské školy s připraveným

programem.

obec Svéradice děkuje manŽelům Kopáčkorným, Káboým a Cerveným za úklid velkého mnoŽství napadaného

listí zlip abiízna návsi ivparku. Není jim lhostejné veřejné prostranství obce a ochotně se podílejí na jejich

úk|idu. Děkujeme i všem ostatním nejmenovaným ochotným občanům za obdobný úklid. Velice si vaší práce

vátžíme.
Dopisovatelka novin Naše vesnice Svéradice paní Marie Šulcová připravuje pro únorové vydání rozhovor s paní

Miluškou Korbelovou, čp.29, která v prosinci oslaví své životní jubileum 80 let.

čp. |26)
ěp, |02
čp. l35
č:p. |32

V měsících lednu a únoru oslaví několik našich spoluobčanů ýznamnáživotni jubilea.

Všem jmenovaným přejeme do dalších let hodně zdravi, štěstí a radosti.

Leden
Šilhánová Anna
Mrázová Růžena
Sílová Miloslava

Úno,
Korbel Karel
Zdeněk Karel
Brouček Karel
Militká Věra

(čp.93)
( čp. 5l )
(čp. 15)

(čp.55)
(čp'a8)
(čp.9a)
(čp'26)

2.1.87 Iet
8.1.61 let

10.1. 61 let

4.2.75 let
6.2.67 let
7 .2.77 Let

9.2.87 let

opalecká Božena
Horynová Marie
Kába Bohuslav

Lóffelmannová Marie
Červená Růžena
Langer Václav
Šulc Václav

( čp. 107 ) 16.l.7l let
( čp. 4 ) 22.|.67 |et

( čp' 10a ) 28.l. 65 let

|3.2,63 |eÍ

22.2.67 let
24.2.'15 let
25.2.64let
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..Celé své m|ódí i vónoce proŽi|o no Morově..
Paní Růženka Červená se narodila a také celé své mládí prožilra na Moravě.Na té

Moravě, která představuje úrodnou půdu, vinnou réw' prostě bohatství.
Paní Růženka se Zamyslila a pak mě vysvětluje, kde se její rodná vesnička nacházi a Že

na týo dary přírody to byla vesnice chudá. Při společném povídání se ptám, jak slavila
s rodiči a dvěma sourozenci vánoce. Vzpomíná, usmívá se a říká, že vánoční svátky povaŽuje
za tu nejkrásnější dobu v celém roce.

Příprava začala pro ni a zároveň i všechny její kamarádky již 4. prosince na den svaté

Barbory. To si dívky naŤeza|y větvičky z třešní s přáním' aby vykvetty na Štodný den. Pokud
se tak stalo, dívka se měla do roka vdát.

o svátku svaté Lucie se stěhovalo nesedrané peří i kolovrátek na předení vlny na půdu,

kde zustaly aŽ do skončení vánočních svátlď. Zača|o se uklízet a dělat další přípravy.
Samotný Stědrý den byl Ve Znamení půstu. To proto, aby děti viděly ,,z|até prasátko... Po

takovém hladovění všem moc chutnala švestková omáčka zkapra i ryby na kmíně. Nikde
nechyběla vánočka ani štrudl. Lampička ta se směla rozsvítit, ažkdyž vyšla první hvězda.
Slavnostní večeře začina|a modlitbou. Za dětstvi a mládí paní Růženky se stul neprohýbal
dobrotami ani pod stromkem nebyla kopa dárlď. Clenové rodiny dostávali to, co nejvíce
potřebovali. Rukavice, bačkory, čepice, i pletené, vlněné punčochy. V něktených rodinách se

objevily doma vyrobené dřevěné hračky.
A jaké byly zvyky? Do konce roku se muselo všechno vypůjčené vrátit. Na začátku

Štědrovečemí večeře nejstarší člen rodiny udělá všem přítomným medem Kížek na čelo, aby
byli po celý rok spokojeni. Na Štoaný den se musí sníst trochu česneku a medu, pý je to
záruka celoročního zdravi. Také šupiny zkapra se musí uchovat, to proto' aby bylo dostatek
peněz' Kdo u večeře dřímá, bude po:elý rok stonat. Do ořechové skořápky se dá svíčka a
položí se do velké nádoby s vodou. Cí oříšek dopluje nejdál, ten se také nejdál od domova
dostane.

Kouzlo vánoc, to
je zasněžená krajina,
mÍazem vymalované
květy na oknech, i
d]ouhé rampouchy ze
střech. Stědrý večer byl
zakončen společnou
cestou na půlnoční mší.
Když se rozezněl Zyon,
lidé zachumlaní do
teplých koŽichů
vycházeli zkaŽdé
chalupy, aby se
slavnostní mše
zúčastnili. Pak už se
z kostela ozýva| zpěv
koled, který se nesl
tichou nocí po celé
vesničce.

Děkuji paní Růžence z^ přiblížení vánoc na Moravě a přeji ji krásné vánoce a

hodně zdraví pro celou rodinu.
mav
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Pořád jsem dělal, co bylo třeba.
Začneme-Ii mluvit o nějakém čIověku,

představíme si nejprve jak uypadd g součcsně se
ndm vybaví, jestli je ndm příjemný nebo ne .To
v případě' když k němu máme nějaký vzlah, a
nemdme-Ii žddný, stejně mdme zmíněného člověka
spojeného s něčím, co k němu neodmyslitelně
patří A co paÍří k panu Josefu Pavlovcovi ? Co se
nómuybaví, když mdme o něm mluvit ?
činorodosl a prtice a zase prtice a činorodosl

Pane Pav|ovec, začneme od píky.Povězte mi něco o vašich rodičích a pak od kdy bydlíte tady v této
chaIupě?

,,Narodil jsem se26.12.|927 tady ve Svéradicích. Maminka se jmenovala Anna a pocháze|az Hlupína.
Tatínek František se narodil v Babíně' Tuhle chalupu koupil otec mého tatínka ještě když byl tatínek malý kluk.

Byly to původně 2 ma|é chaloupky. V jedné bydleli
nějací Krejčurkoc a ve druhé se říkalo u Zelenlcu. Pan
Zoubek (ŠtoaD koupil od Krejčurlď sednice a my
maštálky...
Sestra sloužila v Hlupíně u sedláka, ale protože měla
křivení páteŤe a podle doktora nemohla dělat těŽkou práci
dostala se do lnrířského zámku.Tam vďila. Po válce zase
komunisti zakáza|i služky, a tak skončila ažv Praze,kde
vařila sfudentům v Masarykov'ých kolejích. Zemřela asi
pied 2 roky."
Cím byl váš tatínek ?

,,Byl to švec, učil se tady ve vsi.Tehdy chodili
řemeslníci na zkušenou do Vídně. Pan Polarrka (Hokynář)
a pan Švec tady ze Drah byli oba krejčí akdyžbyli ve
Vídni , pan Polánka tam tatínka pozval. Napsal mu na
papír ulici, ale na číslo domu zapomněl. Tatínek vyprávěl,
že rvon1| asi ve třech domech. aŽ si ho všim| četník a
spolu to potom našli. Než zača|a 7. světová válka pfijel
domů a pak narukoval. Dostal se do ruského zajetí aproŽi|
takové historky, Že kdyŽ je v hospodě vyprávěl všichni
poslouchali a byli by chtěli, aby povídal pořád. Z války se
ale vrátil až dlouho po jejím skončení' Mysleli jsme, Že je
mrťvý. Spolu s ním se ještě tak dlouho vrátil pan Polánka
(u Dudríku)...

A co škola, dětství ?
,'Do školy jsem chodil tady ve Svéradicích. Do měšťanky jsem už nešel.To víte, byla bída. Ve vsi byli čýři

ševci a lidi, když si přišli pro opravené boty většinou neměli peníze a tatínek musel počkat ůněco prodali, obilí
nebo tak. Protojsem dělal i při škole. Pan Kodera (u Boubeláků) byl obecní hajný a vždycky došel za panem
řídícím, Že by mě potřeboval do lesa dělat jamky. Pan řídící většinou řekl, aby si mě vzal, že stejně nikam dál do
školy nepůjdu.Kůdá koruna byla dobrá. V létě jsem zase pomáhal u Kozlíků v hospodářství. Pan řídící od nich
bral mléko a máslo, tak mě tam také rád pouštěl...

Takže dělat jste uměl od malička.Co potom, když jste vyšel školu ?
,,Dělalo se, co bylo třeba' jen když se něco lydělalo. Na zimu jsme jezdili asi na2 měsíce na kampaň do

horažďovické škrobárny. Hazeli jsme brambory do pračky. Dělal tam také soused Karel Štodloc a Karel
Škudmoc. KdyŽ vypukla válka, vybrali si mě také do Rajchu. V Babíně byl pan mlynář Doubek a jeho švagr
měl zniírného na pracáku. Dojel tam Se mnou a já jsem potom dělal u něj ve mlýně, co bylo třeba'..

A po válce?
,, Po váIce jsem pracoval u strejdy v MarirínsloýchLžanich, kteý tam dostal chalupu po Němcích. Zase jsem

dělal, co bylo třeba. Pomáhal jsem při hospodrířství a potom při mládežnické akci jsme stavěli sloupy
z MariánskýchLázni aŽ do Plané. Samozřejmě že ručně. Pak mě maminka napsala, že doma je moc práce, tak

Jti osobně ho neznóm jinak, než že něco dělí I
kd'yž mó už řadu let zdravotní Potíže, snaží se
nezahdlel Ddle se musím přiznat, že jsem si pana
Pavlovce zařadilu do profese zednické a s tou
představou, že se ndš rozhovor bude točiljen
kolem staveb a stavění,jsem pana Pavlovce, u
příležitosti jeho prosincoých osmdesdtin,
navštívila.
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jsem se vrát1l. Zase se sháněly penize, kde se dalo. Přihlásil jsem se na brigádu na kopaní uhlí. Byto to na dolu
Herkules v Horním Liwínově u Mostu. Bylo nás tam 16 ze Strakonicka. Se mnou tam byl otec tady naší BoŽky
opalecké. Frárali jsem 700 m pod zem. Byli jsmeÍArÍ-I4 měsíce a po skončení jsme každý měl narok na 40 q uhlí
zdarma."

By| jste na vojně?
,'Narukoval j sem do Plzně do 3 5. kasáren. Pak jsem byl nějalcý čas ve Sříbře a nakonec v Chotěšově, kde

bylo vojsko v b1ývalém klášteře a mělo tam 60 vojensloých koní. Mě poslali na v'ýcvik do Bohdanče a pak mě
udělali vedoucím stájníkem, dali mě frčku a měl jsem to všechno na povel. Byl tam se mnou Šolík (Šole) ze
Slatiny."

Kdy jste se oženi|?
,' S mojí první ženou jsem se seznámil právě v Chotěšově. By|aze smíšeného německého manželství a chtěla

zůstat v Německu. Já jsem tam byt nechtěl a tak to nedělalo dobrotu a así za čtyři měsíce jsme se rozvedli.
S mojí druhou ženou jsem se seznámil v Málkově na ,,dobírce... Byla tam u babičky. Já jsem do hospody
nechodil, ale tenkrát jsem tam nějak zrovna byl a Franta Červený nás vyhecoval, abychom jeli do Milkova na tu
dobírku. Kluci tancovali a já jsem pořád seděl. Franta mi povídá:..Jdi tancovat ý vobejdo, támhle sedí holky a ta
jedna je svobodnď..Tak jsem šel, pak jsme začali spolu chodit a vza|i jsme se...

odkud by|a vaše žena ? Pamatuji se, že byla moc příjemná a hodná.
,,Pocháze|a z Kejnic. Bylo jich doma pět a rodiče jim oba zemřeli na tuberu. Postupně se dostali z domova a

ona pak zůstala bydlet u ženatého bratra. Nedělalo to tam dobrotu, tak si ji k sobě vzali Buzínů. Tam jim vďila a
starala se o děti. vŽdyť náš Franta Buzín jí říkal teto.
Byla švadlena, ale měla vápenatění plic a doktofi ji nechtěli pustit do práce. A protože nebyla pojištěná, celý
život nebrala ani korunu. Všechno bylo na mě. Moje ženaby|amoc hodná.To nebyla ani ženská to by| anděl.
Neměla to se mnou lehké. Přistavovala se chalupa, já byl na všechno sám, peněz bylo máIo, ona chtěla peníze na
jídlo' já potřeboval koupit cihly. Tady byla jen tahle jedna sednice. MěIi jsme dvě děti Pepíčka a Haničku, tak
bylo třeba přidělat nejdřív alespoň jednu místnost' Dovedete si představit, jak to tady vypadalo, když měl táta
uprostřed 

-sednice 
ještě ponk a opravoval na něm boty. A když tu muŽsloý čekali na opravu překračoval jeden

druhého' Ženami zemÍe|apřed 20 leý, takŽe jsem od 60 let srím.

Kde jste ještě dě|al a kdy už se dozvím jak je to u vás
s tou zedničinou?

,'I když jsem zedničinu dělal nejvíc, nejdéte a moc rád,
vyrrčený jsem nebyl. Nějak jsem to při vší té práci okoukal.
Zedničil jsem tady v našem JZD, ještě zaPepika Smitky.
Pomocníka mě dělal Karel Štodloc a Franta Adámek
z Velkého Boru, kterému se říkálo Franta Rum' oba byli
šikovní, ale často šli na svačinu do hospody a už nepřišli.
Pak jsem dělalještě ve Zbrojovce Blatná a nakonec v Tesle
Blatná také zedničinu. odtud jsem pak šel do důchodu.
Potom jsem ještě jezdil na brigádu do blatenského
Dřevokovu. V Blatné si ze mě vždycky utahovali, žetam
mám Pavlovcovo ulici. Tady ve vsi jsem se také hodně
nadělal našim lidem i chalupářům. Chalupu jsem fu postavil
i naší Haaě. Zedničinujsem nedělal akorát ve Škodovce,
kam jsem nastoupil hned po vojně a pak když jsem ze
zdravotních důvodů přešel ke driáze do Babin. Tam jsem
začína| s Karlem Jírovcem.on pak jezdil na lokomotivě a já
haze] uhlí do vozíků, odkud se sypalo do tendru lokomotivy.
Na dráze jsem dělal asi 3 roky a odtudjsem šel pak do
našeho JZD.

Pane Pav|ovec, váš život byla jenom spousta práce.Chtěl byste být ještě jednou m|adý?
,, A víte, že chtěl? Já jsem dělal moc rád akůdému závidím, kdo ještě dělat může. Ale uŽ to nejde. Zlobí mě

nohy, ta jedna má památku na to, když jsem spadl z římetrového lešení. Tak tu s Pepou sami hospodďíme.
Musím říct, že tu hospodaříte dobře. Máte tu uklizeno, že by si z vás |eckterá z nás mohla vzít příklad. A
to jste nevěděli' že k vám přijdu. Pane Pavlovec, přeji vám k vašim kulatinám hodně spokojenosti a
pohody a děkuji zahezké povídání s vámi.

Maňe Šulcová
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Vónoční přóní dětí v Mš
Toké u nÓs v nošíško|ce nostol čos čertŮ,

MikutÓše o ondělo, kteří nós 5'12.2oo7 joko koždý rok
poctiIi svojÍ nóvštěvou.

To VÓm bylo nojednou hodných dětí o těch
s|ibů, jok se po|epší. Někteří v jÍd|e, jiní v pos|ušnosti
mominky, totínko ive školce. No, uvidÍme!
Somozřejmě nechybě|o čertovskó nodÍlko v podobě
bo|íčků p|ných dobrot, zo které jim děiÍ přednesly
bÓsničky. No zÓvěr si děti společně s čertem,
MÍku|óšem o ondě|em zotončily.

Ješlě neŽ ořišti čerti, si děti prosincové
čertoviny řódně uŽívoly. Čeriy kreslily í sk|ódoly z
popÍ.u. Somize sebe vyrobi|y čertíky, vymys|ely si

jméno o vyrobi|y si mosky. DruŽstvo čertíkŮ zópo|i|o v
čertovských sportovních hróch, nopř. Hod plných
pytlŮ do dó|ky, S|olom s pyt|em no zódech nebo
skÓkÓnípřes řetěz do výšky.

Poníučiielko Noďo s jednotlivými čertky
hovoňlo co by síiok přó|i mít pod stromečkem o
komu nosí JeŽíšek dórky? ,,Dětem, o ty dětijsou
hodné...

,,Jste všichni hodní, nebo někdy trošku zozJobÍte?
ondro přiznÓvó: ,,občos zlobím se sestřičkou v
posteli."

LI

-rrl',t t?t.n)*^.,,t/

Lukóš, zose: ,,Někdy neposlouchóm
momku."

Pok se nóm předstovi|i nošičertíci, koŽdý
se svým přóním.

o Čert ondróš (ondro)- ,,zvřótko
o formu"

cl Čert LuciÓš (Lukóš)-
,,LEGoVÝHo RoBoTA o pro
momku koró|e.'

o Čertíce Koro|fÓško (Korolko)-
,,prÍnceznovský gouč o
princeznovskou posÍe|..

tr Čertice Denisočko (Denisko)-
,,domeček joko mó Popelko o
toky domeček joko mó
RŮŽenko..

o Čert Frontobub (Frontík)-

,,troktoro JOHN DIERA o pro
toťku ve|kou motorku..

ct Čertice Pov|osko (Povlínko)- ',domeček 
pro ponenky'.

o Čertice Elišočko (Eliško)- ,,ve|ký kočÓrek o velké oblečky pro mÍminko..
KlucÍ Lódík Korbel, Povlík DvořÓk o Mortínek Zoch se shod|i no tom, Že by jím JeŽíšek mohl přinést
ve|kého troktoro nebo outo.
Verunko VoněčkovÓ joko sprÓvnó čertice Verucojdo si vzpomnělo, Že domo mojí rybu o solóŤ o s
mominkou peče cukroví. Čert Lucióš joko jediný vykřikt: ,,VÓnoce slovíme přece profo, Že mó
JeŽíšek norozeníny...

A toky jsme si pověděli, Že rodost můŽeme udělot nejen dóreěkem' ole i |ím, Že móme
někoho ródi mu pomůžeme, pohlodíme. Všem přejeme poŽehnoné vónoční svótky o budoucí rok
2008.

Noďo KučerovÓ

Ý-
{-1- L,\ i{
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Vónoce o dórky
Pro většinu |idíjsou VÓnoce nejkrósnějšími svótky V roce. Storé trodice se mísís novýmizvyky o

tok mojí vónoční dny zv|Óštní otmosféru. DoprovÓdíji dobré jídlo, rodost z dórkŮ, ozdobený
stromek, bet|émy o ko|edy. Pro křesťony jsou VÓnoce os|ovou norozeníBoŽího syno.

Zvyk dÓvot no Šteoni den dórky je stoý joko |idstvo somo. Je to projev přÓte|ství, |ósky o Úcty
svým b|ízkým. Joký by| v|ostně prvnívÓnočnídÓrek ? Ještě v .l9. 

sto|etíneby|o nodÍIko nijok bohotÓ
o dÓrky mě|y h|ovně no venkově význom spíše symbo|ický. By|y to převÓŽně job|íčko,ořechy.
drobné domo vyrÓběné hročky, s|odkosti, vyjímečně něco no sebe..Ještě před těmito drobnostmi
se zočo|o dóvot vÓnočko, kteró mó d|ouhou historii. Prvnído|ožené informoce pochóze1í jíŽze ]6.
sto|etí. PŮvodně se vónočky pek|y joko plocky o nozývo|y se co|ty. odtud pochózí nopříklod nózev
prožské Ce|etné u|ice. Tyto p|ocky dostóvo|ijoko odměnu zo ročnís|uŽbu ponocní, če|edíni nebo
děvečky.No P|zeňsku dostÓvo|i pomocníci mÍsto nich ko|eneč. To je pečivo upečené ve tvoru
věnce.

S dórky v trodičnípodobě zočo|i měšťoné no počÓtku 20' sto|etí. Jedno|o se většinou o dórky
Úče|ové. Boty, hročky, ob|ečení, o|e i kníŽky. I tyto dÓrky by|y čosto domo vyróběné.

Aniv této době se o|e nezopomíno|o s dÓrky pro chudé. Pod vÓnočnímistromy no nÓměstích
by|y veřejné kosičky, do nichŽ moh| koŽdý přispět finončním obnosem nebo formou dÓrkŮ. Ve
městech pořÓdo|o chorito, červený křŽ štědrovečernívečeře o nodí|ky pro chudé děti.

Dórky se posupem doby mění. Je těŽké odo|ot pestré, |Ókové nobídce obchodu o t|oku
rek|omy, o|e jejich zók|odní pose|stvíse nemění. Jsou projevem přÓte|ství. Úcty o |Ósky.

VócIov StroIený

Vónoční čos
Skončil měsíc listopad, měsíc

dušiček a pomalu i podzim. Dnes už
máme za sebou druhou adventní neděli.
At'chceme nebo ne, zača|o předvánoční
období. Pro někohoje to obdobím
klidu, radosti, především pro muŽe'
tatínky, děti a pro druhé nás Ženy
obdobím stresu a vánočního shonu.

Kdo jiný nakupuje dárky pro
všechny své blízké, vk|ízi, peče dobroty
a|adi domov do vánoční pohody' I
přesto bychom si měli najít čas a více
přemýšlet o sobě a sl^ých blízloých.
Zamys|et se nad tím jak zlepšit vúahy
mezi sebou a vůbec jak to udělat, aby
nám na světě bylo dobře, lépe. Vánoce
jsou především radostí děti,bez nichž
by byly tak trochu prázdné. Není nic
krásnějšího, než pohled do jejich
rozzářených očí, plné nadšení z
překvapení a té atmosfery' Samozřejmě
bychom neměli Zapomenout na někoho
blízkého, ani na ty, co již nejsou mezi
námi.

Na závěr Vám všem našim
čtenářům přeji hodně lásky,
vzájemného porozumění, rodinné
pohody během vánočních svátlď a do
nového roku štěstí a hlavně zdravi.

kma

fi
4

_.}'
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PRANOSTIKY no lísÍopod

Listopod se pod/e pozorovotelŮ počosi v mínulosti rozpodolno ješÍě relotivně teplé období, lidově
oznoČovoné _ Léto všech svoÍých, dóle no čosový Úsek Moriónských chloden, K/emenÍinské oÍeplenío
KoÍeňnskó chlodno.

l.éÍo všech svoých _ dostovuje se od posledních říjnových dnŮ ož po dny no koncí prvé listopodové dekódy.
l. Kolem Všech svotých slunce uroníješÍě molou slzu Bobího |éto.
2. VŠichni svotíŤeplo (l. l I.), sv. Mortin (I l. l l.)zimu.
3. No sv. Teodoro, mŮŽe sed/ók pole orot (9. l l ,)

Moilinské úmy o chlodno - konec prvnílistopodové dekódy.
l. No Mortino s mocí, vtrhne zimo v noci.
2. od sv. Moiino, zohřeje jen peřino.
3. No sv. Morfino, drŽ se synku komíno'

Kll'menÍské oteplení _ přichózí no přelomu druhé o třetílistopodové dekódy.
l. Ponny Morie obětovóní, zimu ještě nepřivídí (2|. l l ')
2. No Morfino _ li sněŽí, no Klimento mívó sníh výšku stěží.
3. 5v. KlimenÍ zimu oblevuje.

Koteřnskó chlodno _ nostupují ve dnech v polovině pos/ední /isÍo podové dekódy o trvojí ož po dny no konci
měsíce.

l. Sv. Koteřino mó pěkné jméno. ole chlodné věno (25. l | .).

2. No sv. KoÍeínu k/epe sníh no okno.
3. od sv' KoteřinY do sv. ondřeje |30. l l./ soÍvo se pod peřinou ohřeje.

Pozn.: letos hřÍmolo no sv, Morlino _ zde jsou příklody pronostik kk lisÍopodo vým bovřkÓm.
l. Hřímó _ li v listopodu, hojnost obilí o léto dobré znomenó,
2. Hřímó _ lí v listopodu měsíci, oť se těší rolníci.

PRÁNoSTIKY no prosínec

Podle |idové meteorologie se prosinec
rozpodó no období Mjkulóšského
ot e ple ní, SvoÍoÍomóšs ko u zÍm u,

Vónočníoblevu o do ledno přesohviící
Novoroční zimu.

Mikulóšské oteplení _ od dnŮ no konci
lisÍopodu oŽ po dny no přelomu první o
druhé prosincové dekódy

l. Sv. FronÍišek, kopóvó ze
stříšek (3.l2,),

2, KdyŽ se Koteilno klouŽe,
1sou no Borborku louŽe.

3. No sv. Mikulóše /hne nebo
pršívó, mólokdy zimo
dňívó.

Iomóšskó imo _ od dnŮ no přelomu
prvnío druhé poloviny dekódy. kteró
zprovidlo trvó ož po dny k polovině
poslední de kódy prosince /sv. Iomóš,
dle koÍolického kolendóře
2t.t2.)

l. Od sv. Lucie zimy dost (13.12.).
2. No moudrost Boží, zimo uŽzuří (l7.|2.).
3. No sv. romóše, chop se ch/upotého rubóše.

Vónoční oblevo _ přiblížně ve dnech první poloviny poslední prosjncové dekódy oŽ po dny ke konci roku
l. Chodívó4i Koteřino ( 25,l l.)po /edě, chodí potom Evo (24.l2.) po blótě,
2. No Adomo o Evu. čekejÍe oblevu.
3. Vónočníjihrozpoučtísníh.

Novoroční zjma
l. Je]i no BoŽíhod ( 25.12.) sloto.bzy nebude blóto.
2' No Dovido króle, mrozy nodóle (30'l2.)'
3. Zimo, kterou konec roku nese, iešÍě dlouho nómi Ířese. 

VÓclovSlro/ený
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Pár zajímavostí z fotbalového dění místního FK Svéradice.

Fotbalisté domácího FK Svéradice skončili podzimní část soutěží. ve kterllch si vedli se
střídaými úspěchy.

Žóci iako novóček krajské soutěže skupiny,,B,,udě-
lali trenerům, ýboru ifanouškům obrovskou radost, když
v této soutěži skončili na vynikajícím prvním místě. Když
jsme do této soutěže před tímto ročníkem postupovali,
nikdo nevěřil v takové umístění. Jsme opravdu rádi, že se
vytvořil velmi dobý a silný kolektiv okolo kapitána Dana
vonáška a dalších ýborných hráčů této kategorie. Tuto
soutěž hraje 14. mužstev a jak jsem již zmínil naši žáci
skončili na prvním místě s dvoubodoým náskokem na
dalšího nováčka z Hostouně. odehrali l3 zapasů. I0 jich
vyhráli a 3 prohráli s celkoým skóre 4]: ]5 a 30 body.

Dorost hrajíci lcrajskou soutěž skupiny ,, A,, nam
takovou radost jako naši žáci už neudělal, i když si
myslim, že v tomto mužstvu nejsou špatní hrdči. Hráči
jako Kuba Wček, Dan Martínek nebo bratří Polenové, si
myslím, že by toto mužstvo měli více t,yhecovat a ti mladí
je respektovat. Proto všichni věříme, že kluci dají hlavy
dohromady a tuto soutěž jak pro sebe tak pro ýbor i
fanoušlE, kteří jim chodífandit, udrží.
odehráli také ]3 zapasů. 3 vyhráli, ] remizovali a 9 jich
prohróli s celkoým pasivním skóre 22:44' S l0 body
skončili na nelichotivém předposledním místě, 2 body
před Švihovem.

,, B,, mui5tvo hrající IV. třídu skupiny ,,B,, edvádělo
na podzim dobré ýkony, na které jsme z minulého
ročníku nebyli moc zvyklí. I tady si myslím, že se mužstvo
dalo docela dobře dohromady, a noví hróči do tohoto
mančaftu dobře zapadli. Vposledním kole porazili
největšího rivala sousední Vellq) Bor na jeho hřišti 2:1.
odehráli l0 zápasů, 6 jich vyhráli a 4 prohráli
s celkoým skóre 29:20. S l8 body skončili na 4. místě

,f,, muž5tvo hrající okresní přebor má za sebou
velmi dobý podzim. Ze začátku soutěže se rozjíždělo
pozvolna, na konci podzimní části předvadělo ýborný
fotbal' za kteý musíme pochválit jak samotné hráče, tak
hlavně trenéra. Jelikož má toto mužstvo perspektivu a
samotní hráči si dávají ty nejvyšší cíle, chtělo by to, jestli
to půjde, postoupit. Bylo by pěl<rté zase u nás vidět hrát
vyšší soutěž' Mužstvo odehráIo 12 zópasů, když jim
poslední zápas odložili do jarní části soutěže. Byla škoda,
že rozjeté mužstvo nemohlo toto poslední utkání odehrát
v podzimní části. Skončili na 3 místě bod za vedoucími
Nezamyslicemi. 9 zápasů vyhráli a 3 zápasy prohráli
s celkoým skóre 30: ] l a 27 body.

Nesmím zapomenout ani na slurou gardu, která si
zahrála několik zápasů se střídaými úspěchy. Tito borci
se vždyclry dali dohromady ve stánku při pivě, kdeje vždy
o čem diskutoyat"

hodnocení v polovině sezony

Blíží se vdnoce a nouý rok tak bych chtěl popřdt za uýbor FK Svéradice všem
hrdčům, trenérům, fanouškům a občanům Svéradic krásné a pohodové svdtlcy vdnoční
a št,astné uykročení do nového roku.

( rozuÁux,e: Valná hromada FK Svéradice se bude konat ]2. 1. 2007 ve vestibulu KD.)
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Máme vodovod - musíme si ho hledět
Koncem šedesáých let minulého století se politÍcká diktatura natolik v našem státě unavila

suou sebejistotou, že do vládnoucích struktur se začaly prosazovat čerstvější ročníky a názory jak
přežít, které pociťovaly nutnost začít,, uspokojovat masy,, tím, že jim umožní se seberealisovat na
veřejnosti alespoň Ve svém b|ízkén okolÍ ,,Potřebujete ško/ku?, prodejnuJ restauraciJ
sportovištěJ kanal2aciJ vodovod? Máte je mít. stačí k tomu ochotné pracovité ruce vás všech a
chuť do brigádnických hodin. My Vám dáme finanční příspěvek a rady,,,

A tak se zrodila AKCE Z.
Na tehdejším Národním ýboru
předsedoval V, Forejt, tajemníkoval
Baňá& šéfem stavební komise byl Fr.
Stošek, Vyřídili formaliý a začal se
budovat veřejn ý vodovod,

I+\
ira
í

u ió v ě ry ti s e k ti š o u p o t 1*

h)'lrunlJ

.t1 )iia li

Financování prací bylo zčásti z prostředků obce,
zčásti z dotace krale.

Na mapce obce okazujeme současný stav
jednotliých Úseků místního rozvodu vody včetně
rozm ístěn ých h ydra n tů,

Kromě těchto prací byla provedena kontrola na řadě
domovnÍch uzávěrů. Na které se letos nedostalo, budou
zkontrolovány v příštín roce. Všem ale radímg kontrolujte si
svůj připojovací ventil i domovní uzávěr, abyste v přtpadě
potřeby nebyli zaskočeni jejich nefunkčností!

text a foto mot

V polovině sedmdesáých let
tekla veřejná voda do všech
připojených domácnost(, školy, ba Í do
dostavěné hospody, kterou sÍ místnÍ
občané rovněž stihlÍ postavit pod
zázračnou značkou,,AKCE Z,.

Cas neúprosně plynul. Podepsal
se i na rozuodu vody v naší obcÍ.Třicet
let se podepsalo na většině uzávěrů,
které jsou nutné pro možnost oprav
nastalých havárií anebo k připojení
noých odběratelů, aby nemusel byt
přerušen rozvov v celé vsi, Rovněž
některé hydraný v přtpadě nutnosti by
nebyly k použit[ kdyby se například
oheň objevil místo Ve světnicÍ
v kamnech na střeše, Proto bylo nutné
řadu šoupat a některé hydraný
vyměnit a některá místa V obci
hydraný dovybavÍt.

::

i.::-
t',,!

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích. Noviny přÍpravuje redakční rada ve složení:
]indřiška Kalabzová Úka) , Marie Vojtová (mau), Kamila Marcová (kma), MÍroslav Chatoupka (mch), Íng arch Tomáš
Straňák (mot) grafická úprava, odpovědný redaktor' Počet výtisků 2oo, neprodejné,
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