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ROČNíKV|. číslo3l

sI/ÉMD1.CE
Váženíobčané!
Dovo|te, abych

Vás seznámil

s činností

obecního Úřadu. Zastupite|é se sešli 21. února na 8.
veřejném zasedání a zároveň prvním V roce 2008.
By|o schválené rozpočtovéopatření č' 4
roku 2oO7, kde doš|o k dorovnání přrjmů a rnýdajů
pod|e skutečnéhočerpánírozpočtu roku 2007.
Zastupite|é rzali na vědomí plnění rozpočtu a
zůstatek na účtuk3L.I2.2o07. Přrjmy by|y v |oňském
roce 4 511 98o,- Kč a rnýdaje 4 595 060,- Kč.
V rámci Programu stabi|izace a obnovy venkova
P|zeňského kraje jsme žádali o dotaci na opravu
chodníků.

Koncem minu|ého roku nám byla zas|ána
nipověd' z pracovního poměru ředitelkou místní
mateřské ško|y paní Nadbu Kučerovou s termínem
k 1.3.2008. By| vyhlášen konkuz, do Kerého Se
přih|ási|y tři uchazečw. Šestičlennákonkuzní komise
vybra|a novou ředite|ku, kterou se sta|a paní Kateřina
Bělochová z Ve|ešic.
Finančníúřad v Horaždbvicích nás
dopisem informova|, že dochází ke změnám
pří zdaňování nemovitostí' Koeficient 0,6 se
Změnu
nahrazuje koeficientem
koeficientů provedou zaměstnanci
Finančního úřadu v Horaždbvicích a pošlou

Zimo se přeneslo po tep|ém období
o Si|vestrovské noci no ozdrovný
novoročnípochodpřes S|otinu do
místníhospody. lnu, jok no Nový
roK...

Tři

królové koledovoli o součosně

V dnešním čísleještě přinóšíme
obrozovou zorÓvu o oróci místních
řŮ no rybníku Čekonci.

1.

každémupoplatníkovi p|atební ýměr

a

složenku k úhradě do 31.5.2008.
Koncem ledna vyh|ási|a Krajská veterinární
správa pro P|zeňshý kraj mimořádná veterínární
opatření při ýslq^u a k zamezení nebezpečnénákazy
tu|arémie zajíců'Jedna|o se o obce v katastrá|ním
územíHoražd'ovic.
Přestupková komise v Horaždbvicích projedna|a
přestupky dvou držite|ůpsů z našíobce. Jedna|o se o
volné pobíhání psů a obec za každý přestupek
zap|ati|a 1 000,- Kč.
Na závěr bych se ještě zmíni| o nepořádku,
kteý dělá místnímládež v čekárně, na hřišti a už také
na Kostelíku. Pova|ují se zde papírky, p|astové |ahve i
krabíčkyod cigaret. Pokud se stav nez|epší,budou
v příštímčís|eobecních novin zveřejněna jména těch,
Keří nepořádek dě|ají.
VIad i m ír Sm itka, sta rcsta

-

strono první

A to všechno zdoleko není všech_
no. Budou udólosti, grotu|oce
jubi|ontŮm. pronostiky. krÍsto|ko - vi
te vŮbec co to je?
mot

Skutečnéčerpónírozpočtu obce Svéradice
za rok 2007
skutečnost
roznočet
Po|ožka

Příjmy vtis.Kč

Daňové příjmy
Nedaňové.příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Pffjmy celkem

Vydání vtis.Kč
Lesy
Silnice
Pifirá voda
odpadní voda

2203
436

2 781,53
1 309,50

100

190

28

230,95
4 511,98

2 767
50
55

642

53,05
821,87
673,56

215

r62,48

242
MŠ
87
Horažďovice
Štohézažáky ZŠ
144

225,55
73.33
11,24
998,05

6

r2,74

Knihovna
Kultura
Památky
obecní noviny
Příspěvek FK
Zájmová činnost
Veřejné osvětlení
Výstavba inž. sítí
Komunál služby auz. rozvoj
Svoz odpadů

Zelei

t8

15

9,93

60

95,46

2

0
182,10

83

0
0

I2,72

232

268,03

89

r07,23

0
Dětslď domov
16
Hasiči SDH
202
Zastupitelswo
606
Činnost místnísprávy
0
Fin. vypoř. min.let zpétnavolby
Ročnívklady do sdružení Radina
3
a Prácheňsko
2
767
celkem
Vydání

1,10

1

22,46
244,55
593,26

23,29
2,06
4 595'0ó

Zůstatek na běžrémúětu k 3I.12.2007 byla částka ó84 815'61.

Kč jka

a dubnu oslaví několik našich spoluobčanůýmamná životníjubilea.
Všem jmenovaným přejeme do dalšíchlet hodně zdtaví, štěstía radosti.

V měsíci březnu

Březen
Chaloupková Anna (čp. 106) 2.3.61let
Větrovcová Anna (čp. 65) 6.3.63let

Klečka Karel (čp. 63)
Švecová Marie (čp. 31)

Duben
Kollárová Milada (čp. l22)
PodlešakJan ( čp. 82)
Korbelová Anna ( čp. 55)
opaleclc'ýAntonín ( čp. 107)

Augustin Jaroslav (čp. 66) 2l.4. 68 |et
Podlešákov á Božena (čp. 82) 22.4. 62 |et
Pleyerová Zdeřka (čp. l l1) 27.4.63 |et
Rybáková Anna (cp. 57) 28.4.6l |et

3.4.70let

10.4.61 let
14.4.63(et
21.4.12\et
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l0.3. 66 let
23.3. 87 |et

Schvdlený rozpočet obce Svéradice na rok 2008

PoloŽka

rozpočet

Daňové přrjmy
Nedaňové přrjmy

2 6]8

Příjmy v tis. Kč

Příjmy

celkem

Výdaje v tis.

0

30,26

3

288'26

tis.

Kč

Lesy
Silnice
Pitná voda
odpadní voda
MS

580

Kapitálové přrjmy

Přijaté dotace

PoloŽka

Kč

rozpočet
50
185

6|6
85

307

ŠkolnéŽák,lZŠHoražd'ovice85

Knihovna
Kultura
Památky
obecní noviny
Příspěvek FK

13

235
12

20

310

rekreace 2
l0l
Veřejné osvět|ení
54
Komunální sluŽby
270
Komunálníodpady
Veřejná zeleň
13
26,50
Hasiči SDH
232
Zastupitelstvo
568.76
Cinnost místnísprávy
Ročnívklad do Svazku Radina 2
Zá4mová činnost a

Majetek obce k 1.1.2007
Budovy,

stavby

Pozemky
ostatní
Ce|kem

1

8 915 159,80 Kč
2 894 090'53 Kč

2258 611,00 Kč
Í4 067 86l,33 Kč

'

Ročnívklad do SdruŽení Prácheňsko

,i

1

.,..,'é*.

irjr

Výdaje celkem
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3

3 288,26 tis.

K

UdúIosti, zajímavosti, stříplE.....

o

Poprvé u nás. Pačejovs(ý soubor Vánek nám mile a vánočně zaryíva| 28. prosince.
Návštěvnost byla vskutku překvapivá, do vestibulu Kulturního domu ve Svéradicíchpřišlo na
šedesát hostu.

o Tříkrálov'ý koncert originál Bandu v neděli 6. ledna přinesl opět nezapomenutelný zážitek.
o Velkou návštěvnost měl i ples myslivctt25. prosince a sportovců 19. ledna. Pořadatelé děkují
všem sponzorům i místnímobčanůmza datované příspěvky do tomboly.
o Silvestrovská zábava s hudebním doprovodem Experiment se opět vydařila. Celý sál byl
zaplněný. Proto je s kapelou uzavřena smlouva i na letošnírok.
o Novoročnípochod se šel tradičně ze Svéradic na Lnařslcý Málkov a od topolu do Slatiny. Tam
zajistil obecní úřad Svéradice občerstvení.Děkujeme panu Soukupovi a Vlnasovi za přípravu
teplých nápojů a vydáváni svačinky. Pochodujících bylo na 150. A ze zimy šupky do svéradické
hospůdky. Tam se podávala gulášová polévka a ovar. A na Noý rok se nanovo pilo pivo i nějaká
ta štamprlička byla. Také patří poděkování marrželůmKopáčkoým za odbavení pochodujících
od obecního uřadu a rozdáni pitíčeka tatranek dětem. Jen dvouletá Adelinka od Hokru měla při
pochodu ,,potíže,,. napřed plakala pro roztátého dvaceticentimetrového sněhu|áčka, kterého jí
máma Kájina odhodila, a pak na vsi pro tak dobrou tatranku, kterou jí pes vytrhl a sežral.
. V sobotu 26. |edna proběhlo ve vestibulu kulturního domu slavnostní vítání občárrlcu. Pan
starosta pozva| ři holky, jednoho kluka a jejich rodiče, narozené v posledních dvou letech.
Vystoupení se školkov'ými dětmi připravila paní ředitelka Nadka Kučerová a bylo zase moc
roztomilé. Skupinka se jí ale na poslední chvíli roryad|a. Tfi děti plakaly, že nebudou nic fikat a
nehnuly se od rodičů,jedna holčičkaměla teplotu. Ani jejich tatínkové,,nechtěli zastoupit.. své
děti a v pokleku mezi dětmi odříkat básničku. l vizpÍi|oženéfoto zvítání l
o od dubna nastoupí do mateřské školy nově jmenovaná paní ředitelka. Jmenuje se Kateřina
Bělochová a je z Velešic. Ze tŤi uchazeček byla vybrána konkurzní komisí 18. února. Je mladá a
velmi sympatická. Přejeme ji, aby se jí u nás líbilo a byla mezi našimi dětmi spokojená' Na
překlenovací období jednoho měsíce požádáme o záskok paní Hůlkovou Ze Slatiny.
o Stávající paní ředitelce Naďce Kučerové,která se rozhodla odejít k prvnímu březnu, patří velké
poděkování za|etité vedení zdejšímateřské školy' Také i jí přejeme' aby se jí dařilo na novém
pracovišti a byla tam šťastná. Dětem se určitě bude sýskat. Nadko, nesmutni ! Změna je život|,
o obecní ttÍad žádá občany o hotovostní úhradu místních poplatků pro letošnírok. Za odpady
400,- Kč na občana nebo chalupu s termínem do konce dubna. Poplatek za psa 100,- Kč a za
každého druhého psa jednoho držitele 150,- Kč. Tento druh poplatku je splatný do konce břenla.
Bez nánky na popelnici nevyvezou odpad prvně v letošnímroce 10. března. Známka se vydá i

bezúhrady zaodpad.
o Masopustního pruvodu, kter'ý letos připadl už na 2. inora, se zúčastnilopřes padesát masek.
Sice bylo bez sněhu a náIedí, ale foukal studený vítr. Masky se ale stejně, ostatně jako kaŽdý rok
nedají a obejdou poctivě dům od domu a pak mají ještě elán v hospodě.
o Děti, máte pfipravenou masku? Tak honem, honem, poproste maminku. Dětský maškarní ples
se koná uŽ 8. břema ve 14.00 hodin v sálu Kulturního domu ve Svéradicích. Zase bude hrát DJ
Colin. Pořadatel Svaz žen Svéradice prosí ženy z obce o příspěvek zákuslď. Můžemesi je
objednat v místnímobchodě.
o Víte' že máme v obci mezi dětmi a m|ádežísiláky ? Umí pěstí rozbít skleněnou vyplň
v autobusové čekámě. Věříme, žetoby|aklukovina a nově zazděné luxfery nechají bý.
. Místrríhasiěi
na tradičníples, kteý se koná 1' březrra.
^IIII
jka
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Vítóní oběónků do žlvoto
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Zlevo: MonŽelé Zochovi s Mortínkem oTomóškem, monŽelé Elióšovis Luclnkot,r,
Dvořókovi s Povlíkem o Korolínkou, monželé Mcschóčkovis Joníčkou.

Zlevo. Poní
ředitelko Nodb
Kučerovó,
děfi: Veroniko
Voněčkovó,
Šórko Červenó,

ondřejPolečko,
Lukóš KuČero,
Korolíno
Klosovó, Deniso
Roubo/ovó.

Milí občonéo děti svérodické i okolní !

Pos|edním Únorem 2oo8 končímjednu svoji dŮ|eŽitou Životní etopu o opouštím
Moteřskou ško|u ve Svérodicíchjoko procoviště ijoko místo, kde jsem stróvi|o více
neŽ ló hezkých |et se skvě|ými dětmi i spróvnými lidmi. Něko|iko řódkomi bych se
s Vómi všemi ródo roz|ouči|o, poděkovo|o zo spo|upróci, podporu i komorÓdstvío
přeji Všem svým dětem ( těm nejstoršímmoteřóčkům je vŽ23 |et ) do Životo hodně
štěstío |ósky. S mi|ou vzpomínkou v srdci noSvérodice, milovoný Koste|ík, vychózky
do oko|ío všechny děti. které mi proš|y za ty |éto pod rukomo, ijejich rodíče
se s VÓmi |oučí

Noďo KučerovÓ
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Poděkování.

Ie 5. ledna 2008, den před svútkem Tří krúIů.Je l0 hodin ráno, šest stupňů InÍazu a fouká
silný vítr. Dvě skupinky tříkrálorných kolední<ů pÍicházeji na svéradickou náves azačínají
koledovat.obchéneji chalupy na návsi a v blízkémokolí a pak se rozdělují na dva směry.
Všude je mile vítaji a obdarovávají
Jeden vede ke ,, škole a statku.., druhý směrem na
',dráha...
příspěvkem do zapečetěné pokladničky a něčímdobrým na posilněnou. Králové na oplátku
koledováním přejí štěstí,zdtaví, dlouhá léta apřání stvrzují Žehnajícímzápisem posvěcenou
křídou na dveře domu. Poděkoviíní patří tedy všem obětavým koledníkům a vŠem již tradičně
štěd4,Tn obyvatelům Svéradic.

Několik údajůpro představu:

Pro oCH HoraŽďovice letos koledovalo celkem 78 koledníků a 26 dospělých vedoucích.
100.452'50 Kč
Celkoý výěžekTříkrálovésbírky 2008 :
67.053'50
Horažďovice
12.057.Vellcý Bor * Jetenovtce
11.496.Svéradice
7 .517.Chanovice
2.329.Komušín

Z|eya. Helena Šulcová' Daniel |Brokeš, Pavel Brokeš, Filip Prokopius
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obecní úřad Svéradice uspořáda|

NovoRocNI PocHoD

ož od lB. roku

svéradice - Slatina a zpět 2oo8

zotím če|o uŽ v osvěŽovocí zoně

no koŽdého se dostone

kluci holky
neJmensl

naistorší
foto mot
strana 7

OPRAVDU SE JMEI{UJE MILUSKA
S křestnimi jmén1, a vlastním os]oyot,áním
bývú y běžnémžil,oÍěněkdy potíž.Slaya se

říka třebu klukovi,který je lcrtěný lÍirosLa,.
nebo

Juroslay'na L.áclal,a se t,olá
L. tt Še k,

tr.a š í k' L, e

na,

tr. e

ntla,

L. e n c

l,

tr,.

óc l av

a

slvšína L.endttlkn'ý,enča a což teprve
krtěnó LÍarie nebo Anna. Jedné se běžně

říká LÍařenka,

\Íaňa' ]'Íaruška' '\Íarj ankrl.

druhé,Lnička,'{ndulka,'4nčička,Anča'
},úna a to jeŠtěnení týčet yšech
možnos tí' Kře srní j

tné no

paní IÍiltlŠ|q,

Korbelové, o které dnes bttde řeč 1e
opravdu L,Íiluškn Takže přesto'že oslavila
v prosinci minulého roku své osmdesútiny
íe to pořád trÍiluška.

Paní Korbelová, povězte mi kde jste se narodila' jakéje vaše rodné jméno a čímb-v*li vaši
rodiče ?
.. Pocházím z Nor'é Vsi u Chanovic.
Narodila jsem se 14.prosince l927.NaŠi
měli hospodářství asi 6ha a k tomu
hospodu.Pamatuji se. Že jsme měli asi 4
krár,y a 2 kob-r'l-v a samozřejmě ješté
drobný dob1tek. co k hospodářství
patří..Mělijsme hodně luk. tak'Že práce
bllo doma dost a dost. Bratr Pepík by,l o 4

rokl staršíneŽ1á.Sestra Zdena

.
\
l
I

by'.la

nejstarši.kd'lŽ jsem se narodila by'lo jí uŽ 7
let. oba jsou uŽ mrtvi'Jmenovala jsem se
K]ásková. Do obecné Škol1,' jsem chodila
do Chanol'ic' Do měšťanky 1sem uŽ
neŠla.UČenimě nebar ilo a doma br Io
práce nad h|avu.

Jaké máte vzpomínk.v na hospodu, kterou měli r'aši rodiče?
do lahví s ručnímiuzávéry a já jsem pak
,. To si pamatuji moc dobře. Tenkrát se pivo toči|o
obcháze|a cha|upy a i'"- lahve jsem ZaSe sbírala a nosila zpátk-v- našim do hospody.Byl-v u nás také
krásné bál1'. To se tam seš|o chasv z celého okolí.Maminka vžd.vck-v musela mít pro muzikantv r,ařený
dobr1 guláš.ona br,la dobrá kuchařka. takŽe muzikantům vŽdycky'moc chutna|.ZaváIkv,kd7.ž
nesměý být zábav-,- a mohl1 by,t jen koncer| k poslechu. měl tatínek domlur'eno s četník1,' aby k nám
nechodili na kontrolu a tak se mohlo i zatancovat.
B1 lo to moc pěkné. horši by lo potom drhnout sál doběla. Voda se musela nosit ze studnr Maminka
.
zaÍop|la v kamnech. a kdyŽ se l'oda ohřá|a tak se zakleklo a drhlo
Vzpomenete si jaci muzikanti u l,ás hráva|i?
..r,'idim.1e před sebou B1la to parta. kde obyčejně hralal \ o.;ta Krejčoc tadl ze Sr,éradic Krůta ze
Slatiny.Klečka z Holkol'ic.Děda Kláskoc z oujezdce na bubn.r a \.ojta Hájek z Resanic, ten hrálna
basu. Většinou se toči|o jen pil'o, kořa|ka moc má|o a pak maminka l'ařila kafe.
Kolik b-vIo v Nové Ysi chalup ?
,,Norá Ves měla asi 30 chalup ateď je jich a hodně prázdných nebo je mqíPraŽáci. Naši chalupu
si také předělaljeden PraŽák. Přesto se a|e u nás v hospodě hrá|o také divadlo' A to hrálimístní lidi'
Dohromady'to dával nějaký Chvojan.To se vŽdycky'seš|o lidí'B-vlo to pěkné.
A co nápadníci ? Kde jste pozna|a svého budoucího muže?
jsme to tenkrát nebral1,.. hodně jsme tancovaly a
,, o nápadník1'' jsem nouzi neměla, ale moc váŽně
bavi|y se ie l šemi.S mým budoucím mužem Fandou Korbelem jsem se seznámila jednak u muzik a
potom se také v hospodé v Holkovicích a v Chanovicích hrál biograf' kam jsme také rád-v- chodily. a
pokukovaly'po klukách a kluci po nás. S Fandou jsme spo|u chodili čr-v*ři roky.Nejprve za mnou jezdil
jsem
na ko|e.potom mu děda koupil motorku.Rok by''l na vojně a já na něj čeka|a. ani tancovat
jsme
měli sl'atbu
l949
jsme
udobřili.19.února
se poháda|i a ZaSe se
nechodiia.tvÍělijsme se rádi.Také
r,koste|e v Chanovicích.Fandovo otec nám na sl'atbu zjedna| pana Rudu 7HoraŽd.ol,ic.Vzpomínám si,
ŽebyIotenkráthodněsnéhuakdyŽjsmejeli doHoraŽd'oricekfotografol'i.r Holkovicích.1smespadli
do ..pange1tu-. Všichni museli z auÍa ven a napřed jsme museli auto rrtlaČit a pak se teprv.e
ookracor alo dá|...
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vám narodi|y děti a jaké by|y začátky ve Svéradicích?
Bylo mi 21 let'když jsem.se vdala do Svéradic.Babička s dědou by|i samoďejmě ještě v plné
',
síle.To víte,bylo to tady ma|é.Zádnémísto,žádnésoukromí.V roce l950 se nám narodil Fanda za dva
roky Mirek a až v roce l963 potom Jarda. Fanda nám v 1 l letech zemře| po tragické nehodě.Že to
bylo tenkrát hrozné nemusím ani povídat. ,,
Jak jste hospodařili ?
,, Korbe|oc mě|i asi 7 ha. Na prácijsem byla zvyklá.nevadi|a mi.Když se potom za|oŽi|o JZD
vstorrpilijsme do něj asijako všichnidobrovolně povinně. My jsme tady u nás s babičkou krmily 12
krav. Pásla jsem je v Přechově. Dojení, krmení, hnůj,všechnoručně. By|o to samé lítánía
práce'Pamatuji se jak také nebylo kravám co dát, tak se vozila sláma z pryzem, kterou byly
zakechtované brambory.Krávy by|y rády i zatu slámu. Mělijsme s Fandou našetřenou nějakou
korunu, že to tady budeme přestavovat, ale v roce 1953 přišla měna a nezťtstalo nám zase nic. Stejně
jsme se tady do přestavby pustili. V maštalijsme měli sporák,tam se vařilo a tady se bouralo. Rychle
to ale moc , zase kvůli penězům, nešlo. U Kozlíkůbyla vdaná Fandovo sesha, ti nám také hodně
pomáha|ia my zase jim.Také jsme byli asi 2 ro|<y mimo JZD' Tenkrát vystoupi| kromě nás ještě Josíf,
Cestař, Hajnejch Karel i váš děda a Šulc(u Prokůpků).Ale šli jsm e zase zpátky, protoŽe to k ničemu
nevedlo. Tehdejší režim nám to všem ztěžoval,takže to by|a bída s nouzí.
To jste krmi|a v JZD pořád jen krávy ?
,, Kdepak. Do roku 1968 jsem krmila u
Štekerův horní stodole asi 100 prasat na
výkrm. Mechanizace zase stejná. Ruce,
kolec,kýb|e, lopata' koště a hrábě. Potom, to
úby|y zaMrázoc v provozu nové,,boudy..
obsadil tehdejší zootechnik Ing.Karel K|ečka
mě a MáňLr Pečánkoc (TurkovoLr) na krmení
do chovu prasnic. Nejdřív jsme pracova|i na
jednu směnu, potom přišla ještě ota Červená a
Hana Jiřincová, tak uŽ to bylo na dvě směny
veselejší.Byly jsme placené od odchovaného
prasete ,takže jsme se musely starat. Tam jsem

Kdy

se

potom zůstala až do důchodu...

Co dělal v JZD váš muž?
jezdil s traktorem. To ho
i lo'Říkali,že pěkně ora|, takže se

,, Fanda

bav

naj ezd

il

dost a dost.

To víte, Že se na traktoru také pěkně výřásl,
potom ho už často bolela hlava a nohy. Pěkně
jsme si spolu užíva|idůchodu, ale přišla
nemoc.Fanda moc dIouho neležel.Byl asi deset
dnív nemocnici a zemřel. Asi to tak mělo bÝt.
Už to bude v Iistopadu jedenáct let. ,,
Kdy zemřeli rodiče vašeho muže?
,, Děda zemřeI v roce 1980 a babička v roce
1982.

vám ted' daří , když jste tady zůstala v cha|upě sama ?
,,Ale docela to jde. Zdraví mě sice moc nes|ouží,bo|i mě nohy' ale naši tady mají b|ízko postaveno a
zaÍídía udělají mi, co potřebuji. Míra také nebyd|í da|eko' Je v Chanovicích a jsou tady u mé každý
ýden. Mám radost ze čýívnoučat a dvou pravnouěat'Všichni jsou to kluci až na naši
Krisýnku.Aspoň Že se povedla jedna holka. Já siještě sama uvařím' na co mám chuť. Také jsem ráda,
že sem ke mně každépondělí chodí ho|ky na drb. Když jsem měla osmdesátku, bylo nás tady plná

Jak

se

kuchyně...

Paní Korbelová vykročila jste do dalšího deseti|etí.Přeji vám jen všechno dobré. Toho
špatného už jste si snad uži|a dost. Děkuji vám za mité přijetí a vaše vzpomínky

Marie Sulcová
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Mosopust - dÓvné trodice

Os|ovy mosopustu by|y vŽdycky spo|ečenskou zÓleŽitostí o |idé se při nich dobře bovi|i'
Prsemnými zprÓvomijsou do|oŽeny ze 13. sto|. o|e jejich původ sohÓ provděpodobně mnohem dÓ|
do minulosti. Mosopust je ve srovnÓnÍs ostotnÍmi svótky zv|Óštní svótek. MoŽnÓ proto, Že se jej nikdy
nepodořiIo přizpůsobit Iituigickým předpisŮm. ob|íbily si ho všechny vrstvy obyvoteI od
nejchudších oŽ po ponovnÍky.
Pod nÓzvem mosopust se skývÓ ce|é období od Tří krÓ|Ů oŽ do zočÓtku postnÍdoby, které
vrcho|í ve třech dnech před Pope|eční středou zvoných ostotky, nebo téŽ b|óznivé dny - tedy
nedě|e, pondě|í o Úteý mosopusiní. Po těchto dnech nostÓvÓ předve|ikonoční postní období,
které trvó 40 dní. Pos|edním dnem pŮstu je nedě|e - Hod BoŽí ve|ikonoční' Po ce|ou Íuto dobu se
nepořÓdo|y ŽÓdné zÓbovy s hudbou o toncem oni svodby, p|oti| i zÓkoz nočníchmÍ|ostných
schŮzek. Pod|e církevního výklodu se věřícÍpostí o vzdóvojÍ přepychu, protoŽe si přípomÍnojí
čtyřicet dnŮ, které JeŽíšstrÓvi| no poušti, jed| prostou strovu o odolÓvol pokušení dÓblo.
Mosopust není církevní svÓtek' o|e by| zoiozen do církevníhoko|endÓře, tokŽe jeho termín
se urČuje pod|e Ve|ikonoc. A protoŽe Ve|ikonoce jsou svÓikem pohyb|ivým. nesloví se koŽdý rok
stejně, o|e vŽdy je konec mosopustu čtyřicet dní před nimi.
Příprovou před mosopustní nedě|í bývo| tzv. tučný čtvrtek. Ponovo|o přesvědčení, Že no
tento den musíČ|ověkjíst o pít co nejvíce, oby by| ce|ý rok při síle. H|ovní zóbovo zoČíno|ov neděli
mosopustní (nebo toneční)'Po bohotém obědě se všichni chysto|i no tonečnízÓbovv, kterÓ se
Čosto orotÓh|o oŽ do rÓno, |eckde zočino|y jiŽ v sobotu o konči|y v pondě|í v noci. Vyvrcho|ením
mosopustu by|o Úieý, kdy se pořÓdo|y moškorní prŮvody. Večer po obchŮzce končívo|stejně joko
všechny mosopustnÍ dny muzikou toncem o dobým pitím v hospodě. TentokrÓt se zÓbovo
neprotÓhlo oŽ do rÓno' Mosopust konČi| přesně o pŮ|noci, kdy ponocný zotroubi| no roh. Cosio se
ještě pochovóvolo boso, oť uŽ skuteČnÓ, nebo joko figuríno no znom ení, Že si no ni v nósledujÍcÍch
týdnech nikdo nezohroje. Život se vrÓti| do k|idných ko|ejí, o no tonec, pití o hodovÓní moh|i lidé
jen vzpomínot. Někteří mě|i nodto .iistě v mys|i h|uboko zosutou prostorou pověru, Že zemé je do

V dnešní době dochózí v mnoho obcích o městech k obnově mosopustních zÓbov
z iniciotivy rŮzných spo|kŮ či občonských sdruŽení o folk|orních souborŮ. Podoby součosných
mosopustů jsou rŮzné. Mnohé novozují no místnítrodice o jejich jÓdrem je prŮvod mosek,
zokonČený zÓbovou v mistní hospodě. PrŮvod bud prochÓzíjen obcí, nebo se joko dřív zostovuje
u jednot|ivých domŮ o mosky Žertu]í s jejich obyvoteli, toncují o dostÓvojí zo to výs|uŽku. StÓle je
ob|íbené ukončenímosopustu scénkou pochovÓní bosy, někde Bokchuse Či Mosopusto, jinde
symbolicky střílejímedvědo nebo koby|u. Toto zÓvěrečnÓ fÓze je stejně joko dřiv při|eŽitostíke čtení
,, rozsudku.., v němŽ se Čosto humornou formou vzpomínÓ no udÓlosti up|ynu|ého roku v obci'
Novodobým prvkem je posouvÓní termínu mosopustu - většinou vrcho|Í o vÍkendu o vychÓzí tok
vsÍřic nejen ÚČostnÍkŮm, o|e toké divÓkŮm. Souvlsí to somozřejmě s tím, Že moderní Č|ověk jiŽ
většinou nerespektuje cÍrkevnÍko|endoř o jeho vo|ný Čos se řídíjinými providly.
VÓclov SÍro/ený foto mot
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čert i čertice v poskoku,medvěd zotím v k|idu

medvěd se zmocňuje nevěsty, Ženich

se|ky

KONEC MASOPUSTU

Chop|in v pohodě

I

tody to zočo|o žÓdostí sŤorostovi o povo|ení toškořic po ce|é vesnici
STRANA 11

Hospodóřské pronostiky

no leden

No nošem Územíbyl po celó tisíciletínejpočetnějšísložkou
obyvotelstvo zemědělskÝ lid.
Proto nej
hospodóřských pronostik1sou u nós pronostiky
rolnické,
Úhorových sousÍov hospodoře ní. V podmínkó.ch
soudobé
y již v nopro.sté většině pozbyly svou někdeiší
proktickou pouŽite|nost, o jsou proto čosÍonesrozumitetné ipro součosnézemtědětce. Hlovním
předsÍovifelem Ůhorových systémŮ bylo tzv. trojpolnísousÍovo hospodoře ní. Pole, kteró vydoto
druhou Úrodu, bylo třetím rokem obhospodořovóno joko Úhor, kteý se využívolkposenído bytko,
zprovidlo bylhnojen o tňkrót orón.
Nepříznivý vliv teplých o vlhkých lednŮ no Úrodu:
_ Je-lileden teplý,odevzdei se osudu
_ Je-li teplý leden, z korce mondel jeden (korec= 0,2877 ho, monde/
l5 osmíhrstových snopŮ,
snop=

cco

5000 sÍébe//

Lednový déšfz pecnU odkrojuje
_ V lednu lepšívlk no prohu, nežli sedlók u pluhv
_ Toncují-li v lednu komóil,žódný sedlók se spokojen ě netvóří
--

Předpověd Úrody podle studených o sněžných lednŮ:
_ Je-lileden chlodný o josný, bude rok Úrodný o krósný
_ V lednu silný led, v kvěfnu bujný květ
_ Holomrozy _ Úrody vrozi
_ KdyŽ je leden bílý, je sedlókovi milý
_ Když se /eden vydoří. nodějno Úrodu nezmoří

Hospodóřské pronosÍky na únor

obdobně ioko k lednovému období existuje i velkó skupino Únorových pronosiik, kÍerése
snožípodle vývoje pověfrnostiv tomto měsíci předpovídoÍ především Úrodu ozimých obílovin.
Zkušenosfi zemědělcŮ Úhorových soustov hospodoře ní obsožené v pronosÍikóch pref erují spíše
chlodný prŮběh Únorového počosí,se sněhovo u pokývkou. V přípodě teplého o vlhkého vývoje
Únorového počosítotiž znočně vzrŮstolo nebezpečívyzimovóníozimŮ o zhoršovoly se podmínky
výŽivy rosf/in.

- Sněhový Únor _ sílíÚhor
_ Únor bílý a mrozivý, noději no Úrodu posílí
_Třeskutó zimo v Únoru noplňuje komoru
_ Jest/i v Únoru zimo o led, nebude nouze o žitný chléb
-- Veliké mrozY o mólo sněhu v Únoru pŮsobí rolím i stromŮm sornou nehoduSkupinu rolnických pronostik předstovujíhospodóřskó providlo, podle kteých /ze sice
iednoduše, ole Účelně biloncovoÍ sfov zimních zósob
_ No Hromníce pŮlkrupice, pŮl píce, zjtstisedlókv více (2.2.)
_ Co do Hromnic, Ío od Hromnic, spr3e všok o lopotu víc.
Jedno ze zÓk|odních provide| Úhorového hospodoření, které se ještě hojně up|otňovo|o v ] 8.
sto|. zně|o: pro jořiny je třebo co moŽnÓ nejčosněji připrovit pŮdu pro jorní setí. JinÓ věc je , Že
tokto roné výsevy ne vŽdy přinóše|y Žódoucíužitek
_ O sv. Ju|ioně, pňprov p|uh o schovej sóně. (l0.2.
)
_ Sv' Motějotevíró zemi (24.2.)
_ No Motěje kop|ino ( moŽnost zohÓjení procízÓk|odního zprocovóní půdy). no Josefo (19.3.)
trovino ( moŽnost ovčípostvy).
_ No sv. Motěje je po vo|ské zimě (při po|ních procích jiŽ|ze povŽívot vo|ské potohy).
Vóclov SÍro/ený

OPRAVDU jen mÓlo k příprově nošich fotbo|istŮ rs svérodice

A mužs|vo i doros| zočoli příprovu no jornísezónu no nošem tréninkovémhřšÍive Svérodicích.o
vlkendech hroje jok A mužstvo Íok dorosÍ příprovnó střetnutí.
Žóci zočoti příprovu no joro v pěkné hole v Chonovicích o toké budou hrót příprovnó střetnutí před
jorní čóstísoutěže.
Všechny tyto mužstvo pojedou no sousÍředě ní do kósného oreólu no Hnočov ke KiolovÚm' Ne]prve
pojede dorost, potom žókovské muŽstvo o nokonec zokončísoustředěníhróči A mužstvo. Všem ÍěmÍo
muŽstvŮm přejeme hodně ÚspěchŮ v jarní čósti sezóny, tody nesmím zopomenout oni no B muřstvo o Slorou
gordv. Všem ÍěmÍomužstvŮm zoěínojí mistrovské boje 30.3.2008.
mch
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občanskésdruženíDiakonie Broumov ve spolupráci
.s obecním úřadem Svéradice vyhlašuje

SBIRKU

HUMANITARNI

letního a zimního oblečení(dámské, pánské,dětské),
ze zimního oblečenípředevším kabátů a bund,
lůŽkovin, prostěradel, ručníků,utěrek, zác|on, látek,
domácích potřeb-nádobí bíléi černé- vše jen funkční,
peří. péřovÝch přikrÝvek a polštářů.
dek a přikývek (obyčejné,vatované, larisy),
hraček a školníchpotřeb,
novin, časopisůa knih,
nepoško zené obuvi (dámské, pánské, dětské)
kabelek, tašek, batohů a peněŽenek.

rĚct, rrnnÉvzÍr tltnuŮŽnan

tyžařskéboty; oděvy z uměIých vlúken (silon, nylon, dederon);ledničky, televize a
počítače(nebezpečný otlpad); nóbytek, jízdníkola, lyže a dětské kočárky (transportem se
znehodnotí).

Sbírka se uskutečnív obci Svéradice
v ďldnu

..

od

7.4. 2008

_

11.4. 2008

dnv a čas.. pondělí až čnrtek 16.00 - ]8.00 hodin
18.00 hodin
átek 9.00 - 10.00 a 16.00

-

místo.. sklad u mateřské škobt
transportem a popsáním o jaký druh se jedná
odpovědná osoba pro sbírku je paní Anna Hokrová, Svéradice čp. 133' mobil
607 926 247

Děkujeme zaYaši pomoc.

Btižšíinformace poclá oÚ Svéraclice 376 514 367 nebo dispečink Diakonie Brot'tmov
224 316 800,224 3I7 203(uý.
Diakonie Brottmov je nezísková ht'tmanitární organizace, která poslrytuje materíální
pomoc potřebným občanůmt't nás í v zahraničía dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu prace. Více na www. digkoniebroumov.org

Máme rádi muziku.

Rádio.Věc, která je dnes úplnou samoďejmostí. Ale jak to bylo kdysi a kdo měl první rádio v obci ? Na to
bych se mě|azeptat našich pamětnftů. Pátrám, ale kde ti pamětníci jsou ?
Zjišťuji, Že uŽtady těch ďíve narozených moc nemáme. Ale přeci !
Zašla jsem za paní BoŽenkou
Větrovcovou (86 let). Ta si vzpomíná na
své dětství. Tehdy kamarádila s V|astou
Míčkoca jako děti a pak už jako s|ečny se
hodně navštěvovaly. A tam u Míčkůmalá
BoŽenka viděla a slyšela hlát rádio' By|o
to kolsm roku 1930 ajednalo se

pravděpodobně o takzvanou,,krystalku... o
něco později si rádio zakoupil pan Štěch
(Blažej), hostinsloý pan Turek, pekař pan
Kovďík a pak dalšía další.
ZajÍma|o mě, jaké stanice se dnes

více poslouchaj í. Pruzkum vkáza|,Že
mladí mají v oblibě stanici Evropa 2
s moderátorem Leošem Marešem. ZP|mě
je oblíbený pořad,,U muziky s Plzeňiíky.. a
nebo legračnístanice KISS. Ale přece jen
pro ty, kteří si rádi poslechnou dechovkuje
tu rozhlas ČeskéBudějovice s jeho
nepřekonatelnou redaktorkou paní
Kotrbovou.
To, že je budějovický roálas jeden z nejlepších mě potvrdil iposluchač pan Langer, kteý při vaíeníbez
poslechu této stanice nenakrájí ani cibuli. (ZÍejmě došla zelenina!)
nej

mtv

Ještě k č|ónkU ,,oprovdu Se

foto mot

.....

poníKorbe|ovó spo|u se svými příte|kyněmi no provide|ných pondě|ních tóčkÓch.
pí.
Z|evo:
Turkovó, Ponuškovó, Jiřincovó, Smíškovó. V popředíM. Korbe|ovó. om|uveno je
tentokrót o. oto Červenó.

foto Marie
STRANA 13

RyBÁ RI BEz VODY ?
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oprovdu to nevypodÓ joko vodo

jok svérodičtírybóři opravovoli odtok zrybníko Černrucr

- :

...

Aby se moh|o poloŽi| novó
odtokovó rouro z rybníko, by|o
nutno rozbourot stÓvojíci hrÓz. Nově po{oŽené potrubíse snÓze zohrne
bogrem, ruČni souČinnost je oIe nezbytnÓ.
No joře ješÍě sÍih|i rybÓři ruČně vysekot troviny o bod|ÓČí. Teď oby noteklo vodo, oby
se mohto dÓt nÓsodo. Kdy bude vý|ov se ještě nenop|onovo|o.
(Próci provedli rybóři fěsně před počófkem příchodu mrozŮ v roce 2007.)
moI
woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích .

Noviny připravuje redakční rada ve složení: ]indřiška Kalabzová (ika),
(kma),
Míroslav Cha/oupka (mch), ing arch Tomáš 9traňák (mot) _ grafická
Marcová
Marie Vo1tová (mav), Kamila
úprava,bdpovědný
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