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Vážení občané!
opět po dvou měsících vychází da|šíčís|onovin.
Proto mi dovolte, abych Vás seznámil s činností
obecního úřadu. Zastupite|é se seš|i 24. dubna na 9.
veřejném zasedání.
By|a schvá|ena obecně závazná vyhláška č. 1/2008
Požární řád obce Svéradice. Ten stanoví zásady

Že pÚ joro uŽ

košÍon?

osobám.
Zastupite|é také schvá|i|i obecně závaznou vyhlášku
č.2l2o}8, Jejím úče|emje vymezit druhy akcí, Kených
se zúčastňujevětšípočet osob a stanovit podmínky k
zajištěn í požárníbezpečnosti.
Všichni zastupitelé schvá|i|i Dokument k zabezpečení
úko|ůpožárníochrany pro období stavu ohroženístátu
a vá|ečnéhostavu.

nobude... o co fen

o co ÍiŠkolkóčcliokie nozývó
novó poníředitelko?

je 14 160,- Kč'
V rámci Programu stabi|izace a obnovy venkova
P|zeňského kraje jsme obdrže|i dotaci ve ýši 130 000,Kč na opravu chodníků.
V březnu vyh|ási|a Krajská veterinární správa
pro P|zeňský kraj mimořádná veterinární
k zamezení šíření
opatření při rnýskytu
nebezpečné nákazy - varroázy vče|.
opět proběh|a humanitárnísbírka, na kterou
přispě|o mnoho našich občanů.
Ze dvou noých vrtů by|y postupně vyndány a
opraveny čerpad|a k obnovenému zrnýšeníjejich

obce

a

ýkonů.
V obecních |esích se zalesnily p|ochy, vznik|é po
větrné ka|amitě.
Chtě| bych se ještě zmínit o tom, že někteří naši
občanépravide|ně řežou dřívív nedě|i a h|ukem
obtěžujísvé sousedy. Mys|ím, že každý si na řezání
najde čas během

ýdne.

Vladimír Smitka, starosta
strono první

o,o,Q

z

obsohu

mot

Události , zajímavosti, střípky.
DětSký maškarníples se konal v sobotu 8.března v sále kulturního domu. Při diskotéce pana Koláře
( DJ Colin ) si zatancovalo, zasoutěŽilo v ruzných společenských hrách a malování na šedesát masek,
jich tam
h|avně malých dětiček, domácích i z okolních obcí. Starši děti uŽ za masky nechodí, a|e přesto
za
všem
Ženám
děkuje
Žen
civilu.. na třicet. Zbátka, sál byl opět zaplněný. MístníSvaz
bylo
',v
darované zákusky.

tr

o Ve čtvrtek před Ve|ikonocemi se na kostelíku sv. Bartoloměje vypnul

ZVon-

do
'' odletét

Říma...

Místních patnáct kluků se ujalo tradice a od časnéhorána obcházeli ves a,,křístali.'' odpo|edne obchůzku
zopakovaii, pak i v pátek a sobotu ráno. V sobotu odpoledne šli po domech koledovat. Pomlázku' která se
stiadata zvýec, drobných peněz, čokoládovych pamlsků a ostatních dobrot si rozdělili na Kostelíku. Na
pondětní supani ," uyp.uuilo pár skupinek kluků, ale v našívsi se vždycky chodilo pouze na sobotní
koledu. To se přitom všeobecně fiká, že na přestupný rok, coŽ je letos, chodí šupat holky. Po cestě autem
velkou vařečkou na prádlo. Zkjmě si letos
vjedné o.bci vidět skupinka žen spěknou rákoskou

a

byla

koledu pěkně uŽívaly.

zača|a pracovat v místníZKD prodejně prodavačka paní Hana Korbe|ová, za
od'cházď1ící paní Zdeňku Smitkovou, která také začínalav novém zaměstnání l. dubna.
o oetovani psů proti vzteklině proběhlo v našíobci 2. května v 17.00 hodin před obecním úřadem.
o Ve středu 30. dubna se v podvečer na návsí stavěIa májka. Na pomoc přijel stavební jeřáb.
o Na zahradě mateřské školky je postavena nová skluzavka a pískoviště. Paní ředitelka Kateřina
k
Bělochová připravila slavnostní p.óg'u- kzahájení provozu' kdy rodiče společně s dětmi dosázelitůjky
jí
do
vchodu
vybudováni kóutu sohništěm. kazáa tůj má cedulku se jménem dítěte, které sadilo' Ke
šŘolního areálu nás vítá několik krestených zvíÍátekna oplocení a nazdobená májka.
o Během měsíce května proběhne v domech a chalupách ročníodpočet vodného.
o Prosíme občany o úhradu místního poplatku za odpad, který má být zaplacený do konce dubna.

u od áprílovéhodne

o

Bohatá humanitámí sbírka' probíhajícíve skladu

MŠod 7.4'

následujících čtmácti dnů.

-

1l.4. 2008. byla odvezena během

text

stranaZ

afoto jka

NoVÁ ŘeotretKA MATrŘsrÉ ŠrotrY
ve Svérodicích se předsÍovuje

Jok říkó lidovó moudrost, nej|épe je v dubnu nojít tep|é místo domo zo komny, o|e to se určitě
nedě|o v nošíško|ce.
Hned l. dubno se všech 24 ško|kÓčkŮ se svýmirodičíseš|ono Aprí|ovém odpo|edniv tě|ocvičně
ško|ky. Děti rodičůmukózoly čóst své koŽdodenníčinnosti. Zpěv, cvičeníopoznóvóníborev
vystřídoly soutěŽe, hry o toneček s rodiči. Nokonec děti nošly i svŮj ,,Duhový poklod... Tímto jsme
zohóji|i nóš nový výchovně-vzdělóvocí b|ok,'Noše p|oneto...
Ce|ý měsíc jsme poznóvo|Í nejen noši repub|iku' o|e íostotnísvětodí|y,p|ovi|ijsme se |odí' chyto|i
ryby V oceónech, šplho|i po Himo|ójích ÍsoutěŽi|iv olympijských discip|ínóch. Všichnisportovci
zÓvodi|ičestně o ze všech si| o zos|ouŽi|isidip|om o odměnu.
Ve|kým zóŽitkem pro nós by|o h|edóní',|ndiónského pok|odu... Ce|é pótrónís nÓmi podnik|y i
některé mominky s nošimi m|odšími komoródy. odměnou zo sp|něnÍvšech 5 Úko|Ů nóm by| nejen
sme si somí v
s|odký
, ole toké indiónskÓ čelenko o nóhrde|nÍk'

Koždý bystý cestovote| si při putovónívšiml, Že.ie noše p|oneto nemocnó.
Proto jsme si toké povído|i o spróvném chovóník přÍ.odě' o třídění o využitíodpodŮ, všímo|ijsmesi
pořódku v ce|é obci o uspořÓdo|íjsme sběr sÍoréhopopíru i brÍgódu no Úk|id nošízohrody.
S příchodem joro o s|unÍčko jsme se všichni uŽ moc těšili no nové pro|ézočky, sk|uzovku o
pískoviště. Otevřenío s|ovnostnípřestřiŽenípósky jsme připrovi|i no 29. dubno. Součóstíslovnosti
by|o noše krótké vystoupení, sózenív|ostního okrosného p|Ůtku, stovění ško|kovémójky o spo|ečné
ooékÓní vuřtů s rodiči.
Po nóročné ,,Cestě ko|em světo.. jsme se ródi vrótí|i no nejkrósnější místo no světě - k nošim
mominkóm. Z vý|etu jsme jim přivez|i ve|ký dórek - s|odkou pusu.
Koteilno Bětochovó. ředitelko A,,tŠ Svérodice

Poníředifelko se předstovilo sympoticky o plnó elónu, mohu-li to komentovot zo celou
redokci nošich novin. Přeieme jítouto cestou hodně dobrého o nošim nejmenšímstudentíkŮm,
mot zo redokcinošich novin
oby jim spolu bylo hezkY !
strana
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,Ió to byla zlató doba

za našeho nlódí!

ý

zlé roky, nějak rychle pódí.
Tehdy nós nic nebolelo. časy roz1ósané,

Ale roky,

zbyly po ních 1en vzpomínky, nebo s/zy slané'
Dost už o tom, žódné stesky,
ten ncíšvěk je taky hezký.
Schcízínese, povídóme, kafíčkosi taky dóne.
Naše přóní: ,.Dlouhé roky k Pečcínkůnjdou naše kroky,"

Čosfehdejších Velikonoc

nenóvrotně zmizel o zbyty jen
vzpomínky. Třebo no milou nÓvštěvu, no rodinný výlet, no hezky proŽité svóteČnídny.
No Ío mě
Ale jok se s/ovily ve/ikonoce před léty? Před mnoho léý?
odpověděly poníoio Cervenó, Moruš Ponuškovó, Moruno 5m6kŮ o
Moruš PeČónkŮ, Shod/y se no fom, Že od Pope|eČnístředy oŽ do BoŽího hodu byl přísný
n'icÍ n nacmÁln .. chodif toncovot, KdyŽ se pilblíŽilo Květnó nedě/e, uŽ to bylo vese/e1ší.
V kosfe/e se zpívo|y Pošt1e. Tehdy se Íoho ujol pon Hoto z Jefenovic, poní Piherovó o poní
KofkovÓ.Ioké se světily koČiČky.Zotím, co se chysto|y přípravy no Velký pótek q dolší
dny, kluci z vesnice se připrovovoli no ,,křístoní.,, KdyŽ no Zelený Čtvrtek odletěly zvonY
do Římq, proŠ/ořodo klukŮ s křísločkomo celou obcí. Ale kdybysfe simys/eli, Že se po
tomto obřodu vrótili domŮ, rtok se mýlíte. onise totiŽ ,,ubytovQli,, v něko/iko cholupóch, o
to no pŮdě v seně. A to proto, obY róno nezospo/io včos sp/nili svou povinnosÍ v křístóní.
Bíló soboto, to bvl den vzkřgení o do koste/o se chodi/o ve večerních
hodinóch. KoŽdó dívko si no kobót připnulo fiolky, joko pozdrov joro.Ale provdo je , že víc
neŽ k oltóří otóČelo se děvčoÍov fu stronu, kde sÍó/i chlopci. Kdysi toké no Bílou sobotu
chodilz kosfelo prŮvod s mUZikoU po Velkém Boru. V oknech bylo zotemněno, jen
svíčkyno stoióncích ozořovoly cesf u.
No BoŽí hod bylkosfe/ přeplněn o mlódí bylo v převoze' VŽdyt koŽdý muse/
ukózot, co mó nového. Jinok by ho f otiŽ berónek ,,pokokol''.
mav
Skodo, Že uŽ tvto frodice věfŠin o lidívŮbec neznq.

strono
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Cas našich Ve|ikonoc?

K jaru neodmyslitelně patří VelÍkonoce, oslavy VelÍkonoc mají velmístarou tradici, původem ještě
z doby předkřesťanské, a asi všichni víme, že jsou pohyblými svátky, to znamená, že nepřipadají
v kalendářÍ na stejný datum. Kdy je ale vlastně slavíme a čímse řídí ýpočet jejích data? Vychází se ze
zásady slavit Velikonoce po1ární rovnodennosti (stanovené na 21.3,) v neděli po pruním úplňku (Květná
neděle). Poté nastává Paš7oý ýden, což je Popetečnístředa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bilá sobota, Hod
BožíVelíkonočnía Pondělí Velikonočni kdy m|ádenci chodí dům od domu za děvčaý hlavně děti
s pomlázkami spletenými z vrbového proutí zdobenými stuhami' Jimi šlehajídívky í ženy aby byly po celý
rok zdravé, veselé a pilné _ vinšujía dostávají malovaná vajíčka.
Chtěla jsem znát názor dnešníchnašich chlapcÚ, jestli vůbec něco o tomto dni vědí, A názory byly
opravdu různéi zajímavé.

I

otázka - ,,Jak si vysvětluješ Velikonočnípondě/t.,,,
odpovědi_ )ediný den kdy dívky po pořádném ýprasku pý om|ádnou,budou zdravé. A

obdaří pom|ázkou',,

(1

děvčata je

0 let)

,, Koledu kde si něco vydělám." (11 let)

,, šlupání ho/ek - tradice," (12 let)
,, Šlupáníiako každý rok - tradice." (15 /et)

,, Kraslice, baruení vajíček,š|upáni tradice." (9 /et)
,, Den k odpočinku a chodí se šlupat holky.,, (12 /et)

,, Ze všech medií se oývalo, že v /etošním přestupném roce mohla op|ácet ýprask pomlázkou Í
děvčata chlapcům" Která z Vás, děvčata, by|a letos tak odvážná?
(folo patří k závěru křístání což Vás jistě všechny napadlo)
kma

.

J..r

,

ztlt mezt namt.

Kdepok se ukrývÓ ten mognet, co před |éty k nÓm do obce přitohovo| tolik
nových obyvotel?
Mezi nové tvÓře se Zořodi| i pon .]osef Fišer s monŽelkou Blonkou. Ale jok to
vlostně zoČo|o? Pepík byd|e| v ČeČe|ovicích,o protoŽe mě| ród fotbo|jezdi| zo tímto
sportem no noše hřiště. Zolíbi|o se mU zde noto|ik, Že po dohodě s tehdejšímMístním
nÓrodním výborem si tody monŽe|é Fišerovi postovi|i rodinný dŮm.
Poní B|onko bylo z Bezděkovo o po ukončenÍško|nídochózkyzočo|o procovot
v ŠuHaRvnNU v Kosejovicích. Kdo znÓ pósovou výrobu v texti|kóch, ví, Že toto prÓce je
ve|ice nomÓhovó. V tomto zóvodě se ši|y ch|opecké koši|ky. Neby|o to nijok |ehké' Vše
muse|o ,,posovot.., oť to by|y |ímečky,monŽety, knof|Íky, dé|ko rukóvŮ otd. Prostě ce|ó
koši|ko muse|o být ušitó v prvnÍjokosti, tok, oby to pónŮm k|ukŮm s|uše|o, o to od těch
nejmenších oŽ po ty puberťóky.
Později B|onko nostoupi|o do bí|éhokrÓ|ovství, tedy do lékórny v HoroŽdovicÍch
kde uk|ízelo. A|e neby|o to próce, jok se říkó, jen s koštětem. Poznóvo|o při tom rŮzné
krobičky s |éky, setko|o se s mnoho |idmi, kÍeřítom h|edo|i pomoc. V lékórně procovo|o
Nyníprocuje v soukromé firmě rovněŽ v HoroŽdovicrch s nÓzvem L|BERTYce|ých lO let'
procuje
V|KTORY. Zde
35 zoměstnoncŮ. Sijí|oŽnípov|eČenípro hote|y o toké jednorÓzove Čepice
pro |ekoře. A próvě no těchto ČepiČkÓch poníB|onko procuje' Líbíse jí ve firmě o pod|e jejÍch
vyjÓdření, |íbísejÍ, o to moc, i tody mezi nÓmi ve Svérodicích'
mov
strono
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CHospodářské pranostiky na březen a duben
Březnové hospodářské pranostiky jsou zaměřeny na zahájení a zintenzivnění

polních zemědě|ských prací.

Všeobecně rozšířenou zásadou ro|níkůúhorových systémůhospodářství by|o
zahájit jarní předseťovou přípravu půoy co nejdříve, jak jen to povětrnostní a půdnÍ
podmínky trochu dovo|í a co nejdříve zasít' Jako vhodný termín pro výsev jarního žita
a jarní pšenice by|a doporučována dokonce již první nedě|e postní, která může
připadnout na období od 8.2. do 74'3. V duchu tohoto termínu by| ,,řehořský sed|ák..
(na svatého Rehoře, |íný sed|ák, který neoře (12.3.)) skutečně pokáráníhodným
opozdiIcem' Vědělo se sice, že,,rané setí často pochybí.', aIe věřiIo se, že pozdní výsev
vede k nezdaru ;eště častěji.
- znáti čas - první pravidIo hospodáře
- kdo na jaře otá|í, o žníchzap|áče
- pozdě do země _ má|o na sýpku
- v kožichu sij jařinu a v košiIi oziminu
- když se dubový |ist rozvine v zaječíucho, je třeba ukončit setí ovsa
- nejpozději do zvěstování Panny Marie (25.3') se má zasít jarní Žito a hrách

Duben by| časovým obdobím, ve kterém ro|níci přistupova|i k důležitému

hodnocení stavu ozimého osení po přezimování. Pronáše|y se úsudky na možnou výši
úrody a počátek žnía byIo nutno uskutečňovat i tak závaŽná rozhodnutí, jakými
např.by|o zaorání porostů oslabení vyzimováním' Některá rolnická pravidla dokonce
udávají při jaké hustotě rost|in, měřené na pídě, je osení možno ponechat ,,an se
spraví.', a kdy je nutno bezezbytku přistoupit k jeho zaorání a nahrazení
jařinou'NejVětší starosti mě|i naši předkové s hlavní chIebovou pIodinou, s ozimým
Žitem.
- sv.Jiří ozimy měří Qa'a.)
- ukáže duben jaký bude pecen
- čímkvete trní později, tím méně bude obi|í
- je-|i záhy kosu a brousek s|yšeti, můžese ro|ník těšiti
- ko|ik dní před sv. Jiřím vrba se ze|ená, to|ik dní před sv' Markétou (26'7,) se žne
- ko|ik dní před sv. Jiřím kvetou třešně, to|ik dní před sv' Annou (25'7) žnec vstoupí
na pole.

Dalšídubnovou skupinou hospodářských pranostik jsou rolnická přís|oví ýkající

se výsadby brambor'
V bramborářském vyrobním typu je současně doporučovanou zásadou, aby vysadba

by|a ukončena do 30,4, nebo nejpozději do 5. května. Pod|e krajových Iidoých
pojmenování se brambory jmenují: babče, bandor, banibor, bandur, švábky, efteple,
jabka, zemáky, žampaky, kobzo|e, krumpíry, krumpIe, kartof|e, santaburáky, santáky
apod.

-

na sv. Marka se mají vysazovat brambory Q5'4')
brambor zasazených na sv. Marka, bude v září p|nájamka
na sv. Marka, kdo nemá ch|eba, ať kouše jabka (brambory)
brambory ve sk|epě - nouze na uzdě
Václav Stro|ený
WDAVA: obecní úřad ve Svéradicich'

Noviny piipravqe

redakčni rada ve složení'']lndřlška Kalabzová (jka) , Marie Vo'1tová (mav), Kam|/a Marcová (kma), Miros/av Cha/oupka (mch),
ing arch Tomáš Sťraňák (mot) grafická úprava, odpovědný redaktor'
Počet výtisktT 2o0 ,

neprodejné.
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Mojko ve Svérodicích2OO8

foto moÍ

Květen - mói - mójky ...
je

domněnek o lidoých pověstí. Podle
|idouých zkozek lérojíténoci čorodějnlce no
ohniých pometlech o škodílidem o
dobytku. No ochronu pý se stoví mói, kteý
( zejméno s josonorným vrcholem) zohóní
nečistéduchy peke|né o čolodějnéo
fi|ipojokubské noci.

obyčej s|ovění mójí ve|mi stoý'
znojí ho v celé Evropě. U nós v Čechóch je
nejstorší doklod z roku 1422, kdy zo

postovení móje dosto| hoch nejslodší
odměnu, ruku děvčete. Proč se o|e stovějí
móje v nocifilipojokubské o pok v květnu o
letnicích? D|ouhó je řodo vóžných i |ichých

německó pověst; sv. Vorpurgo z horlivostí chodilo se sv.
jejich
pouti. Podezíroli ji z nepočestnosfi o žódoli dŮkoz nevíny.
opošÍolské
no
Filipem o Jokubem
no cestě, o hŮldo róno v noci no |. móje se zozelenolo o
se
opírolo
kterou
Zobodto suchou hŮ|, o
jejíbezÚhonnosti.
No pomófku o poctu se pý stovějímóje.
rozkvet|o. To byto znomením
Jinó pověst o stovění mójŮ: k l . móií se zelenojí stromové holuze, o někdy mojí téžuž i
květy. Proto se móje stově|y před domy, oby se lidé potěšili pohledem no ně o občerstvili se jejich
vŮníno znomení. že pilchózínejkrósnějšíročnídobo,mói, kvěÍen. ověnČený strom předstovovol
nejen symboljoro ole toké lósky.
Stromy vybroné no mójmusely být silné o rovné o někdy tokvysoké, Že bylo obtíŽnéje
porozit o doprovit no místo. Druh stromu bývolrŮzný. Hodně se užívolysmrky,iedle nebo borovice,
protože déte vydržely zelené. Ale próvě tok by|o oblíbenó břízko. Kmen móje bvlvětšinou hlodce
otouponý, někdy by|o kŮro hodovitě vyřezóno. Zelený vršek se zdobilborevnýmisfuhomi o šótky,
květinomi o fóbory z pestrého popíru. Později se objevovoly izověšenélohvičky s kořolkou o
pomtsky.Ty nesloužity jen no ozdobu, ole byly lókodlem pro soutěŽe ve šplhóní po hlodkém kmeni
o ,očesóvóní',.
V minutosti se móie stověly neien no venkově, ole běŽně ive měsÍech. Bývolo providlem,
Že se ozdobený strom stovělpřed měsÍskými rodnicemi, před okny zómkŮ i před domy
vrchnosten skÝch ÚředníkŮ. Zemskó vlódo i moiitelé jednotlivých ponstvísice vydóvoli opokovoně
zókozY sfověÍ móje, protoŽe škody v ponských i obecních /esích byly veliké, ole no druhou stronu
bYto pro poddoné téměř povinnoslípostovit své vrchnosti o jejím ÚředníkŮm k pocfě mój. Bývo|i zo
Ío občos odměněni fřebo sudem pivo.
No počótku l8. stol. byt l. květen oslovovón no ponsf ví blotenském hudbou o stověním
tok četných ,,mójŮ,,, že hrobě Josef Sereny, pón no Blotné o Skvořeficích, byl nucen vydot přísný
zókozkócenístromŮ no móie, pro veliké škody v lesích. Zókoz opokovol r. 1722 o pohrozilu koho
bude tokový strom posÍoven, že musízoplotit pokutu l5 kr o dřevo mu bude odejmuto.
ZómeckÝm sluŽebníkŮm i nodóte hrobě stovět povolil, pouze všok ó ks o víc nic. MuzikontŮm kteří
vyhróvo|ino prvnho móje dóvolo obec blofenskó ,,mojólného... Nejpve po kopě, pozdějipo pŮt
kooě.
Bývolo zvykem sfověÍ kromě Ústředního stromu, kterému někde říkolíkról, toké menšímójky,
sfejně uprovené o ozdobené. Chtopci ie sfověli před domy svých dívek o bvdleloJi iich v domě
několik,dostoto koždó svou mójku. Dokonce mohly být velikostně odlišené podle věku jednotlívých
dívek.nebo no nich byly pro pořódek cedulky s jeiich jmény. Z konce l9. stol. se dochovoly popísy
Íohoto obyČeje, v nichž se tvrdí. že se tÝkol jen dívek zochovolých, tedy ponen. Někdy se
skutečně mohlmísto mójky objevit stoměný věchet norožený no kŮl_výmluvný symbolpohony.
Se stověním mójek se pořódoly i fonečnízóbovy, kferé 1sou dodnes znómé pod nózvem
věneček. kteý potřtl dívkóm, o kytko, kterou orgonizovoli chlopci. Předchózelo jim většinou
pochŮzko s hudbou o výskotem po domech před nimiŽ stóly mójky. No konec došel prŮvod pod
Ústřednímój, kde se tončilo. Děvčoto podte rŮzných obyčejŮ plotilo chlopcŮm zo postovenímójky
o utňené peníze slouŽity no občerstvenívšechno tonečnízóbově.
Posměšný obřod zovttóvónído móiky no honu lokomé dívky kteró se nechtělo přimóiích
vyplotit o zlokoty onise nechÍělo mójových oslov Účostnít tropili mlódenci no Blotensku.V Kodově
se lo dělo tok, Že v mójovém sfromě vyvrtolino posměch hodně vysoko od země díru, vloítlído ní
hrst koňských Žínío dobře ji v díře upevnilí. Pok vyvololi pod móií po svolóvocím vytroubeníveřejně
jméno neochofné o skoupé dívky o posmívoli se jí, ,,Že skoupó do pek/o loupó, je v mójí zovrŤonó.,.
Postovení móje nebylo dříve tok snodné joko je fomu dnes, kdy se mój stovívěfšinou
pomocítechníky.Pil tokové okcibylo třebo mnoho silných chlopŮ, kteřípomocížebříkŮ,lono
silných dřevěných ýčísvózoných po dvou silným provozem - ženkrŮtŮ museli i něko/ik desíÍek
metrŮ vysoké móje nomóhově ručně postovit o pevně ukotvit pomocíkomenŮ do země.
Vóclov StrolenÝ
U nós v Pošumovízdomócnělo
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Svatodušnísvát!ry

-

Letnice

Svatodušnísvátky spadají na začátek |etního obdobía patří mezÍ svátky pohyb|ivé. Jejich
je
termín
závis|ý na datu Ve|ikonoc. Interua| mezi nimije 50 dnů, takže mohou připadnout na dny
mezi 10. květnem a 13. červnem. Po Ve|ikonočnínedě|i se počításedm ýdnů, na pos|ední nedě|i
pak připadá s|avnost Ses|ání Ducha svatého.
Církev s|avív této době svatodušnísvátky, které jsou pro křesťany pokračováním
Ve|ikonoc a patří k nejvýznamnějším V roce. K |idorným obyčejůmtohoto období patří jízdy krá|ů,
a|e také obcházení po|í a hranic obcí, čistěnístudánek a da|šíobyčeje související s vodou a
deštěm. Ještě v první polovině 20. stoletípatři|y |etnice mezi r.niznamné a oblíbené svátky.
První ověřené zprávy pochází až ze 3. sto|etí, a|e svátek s|avi|i staří křeďané určitě i dříve.
o sto |et později by| připojen ještě da|šíden, a to svatodušnípondě|í.
Zatímco svatodušní neděle mě|a vždycky ráz církevníchos|av, jejichž vyvrcho|ením byla
bohatě návštěvovaná mše, pondělí |ídéos|avova|i spíšepo svém' v éóoótu přéd svátkem se celé
stavení uk|íze|o, zdobi|o zelenými větvičkami a květínami, zv|áštní pozornost věnova|y hospodyně
uýzdobě svaých obrázků v koutě světnice nad stolem. Lidé měli vždycky tendenci představovat si
náboženskésymbo|y po svém, a tak věřili, že ýzdobu připravují pro Ducha svatého, Keý k nim
na druhý den při|étne v podobě ho|ubice. V nedě|i po mši býva| s|avnostní oběd a odpo|edne se

š|o tancovat.

Na mnoha místech se kona|y obchůzky mezía hraničníchkamenů, které vyznačova|y
územíobce. Kontrovaly se, případně opravova|y, při té pří|ežitosti se také moh|y řešit sousedské
spory o hranice pozemků. V minu|osti se pole obcházela a později objíždělana koních a při tom
se provádě|y různémagické úkony, jejichž podstatou by|o zajistit nové úrodě dobré počasí,
dostatek v|áhy a naopak zahnat krupobití, povodně a da|ší přírodníkatastroý.
Ko|áčovésvátky i tak se letnice někde nazýva|y. To proto, že jako na da|šíýznamné
svátky i na |etnice se připravova|o dobré jíd|o a h|avně pečivo. Původně s|oužilo zřejmě jako
obětíny házené do studánek a pramenů. Nosi|o se také jako dárky na hroby zemřelých. Mnohé
písně a říkad|a, které pronáše|i ko|edníci při obchůzkách s krá|em či s královnou obsahují zmínky o
koláčích.Dostáva|ije za odměnu spo|u svejci,s|aninou číuzeným masem.
Vác|av Stro|ený

strono

9

V měsících květnu a červnu oslaví několik našich spoluobčanůvýznamnáŽivotní
jubilea. Všem jmenovaným přejeme do dalšíchlet hodně zdraví, štěstía krásně
proŽiých dnů
Květen
Vyšehradová Věra ( čp.36 ) |.5. 77 |et Šrámek Emil
čp.22 )
8.5. 63 let
Štěchová Božena ( čp. 75 )
Kollár Ladislav ( čp. I22 )

Václal (čp.62)
Cerven
Zemanová Marta ( čp. 7ó

K-las

Kandrová

Marie

)

( čp. 37 )

4.5. 62
5.5.72
7 .5. 63

\et
|et
|eÍ

3.6. 64 let
11.6. 70 let

Kordíková Julie
Kopáčková Anna
Kopáček Karel

čp. l18

čp. 8a
čp. 8a

)
)

)

Bukovanová Františka ( čp. 25 )
Vyšehrad Josef
( čp. 36 )

I1.5. 79 let
20.5. 69 let
31.5. 12let
|7

.6.93

|eÍ

26.6. 82let

Ponính $aubn $uÚnllcc r olocn|ho ÚÍíilu $énilic0
prababičkám, babičkám a maminkám, k tanci jsou zváni i pradědečkové,dědečkové a tatínkové

na posezení při hudbě ke Dni matek, které se koná V sobotu 17. května
V 16.00 hodin v sále kulturního domu
Program:
- Pásmo zpívánek a říkánek děti z MŠSvéradice
- Pásmo veršů,scének s hudebním doprovodem místníchškoláku
- K tanci a poslechu zahraje pan Cerný
Malé občerstvení je zajištěno

Srdečně se na Vás těšípořadatelé

Svoz nebezpečnéhoa velkoobjemového odpadu v obci Svéradice
proběhne v Sobotu 28. čeryna v 8.00 hodin u obecního úřadu
Sbírat se budou : televize, mrazáky, chladničky' vybojlcy a zářivky, galvanické články a baterie,
elektrické akumulátory, upotřebené oleje, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny' louhy' zbyky
spotřební chemie' pesticidy, herbicidy a léky. Do objemového odpadu se zahrnují pneumatiky,
koberce, nábyek apod.

ika
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IanNÍ snzÓtv,l r',qrÉz,ač=ALA PRo vŠnCHNYKLUBY
FK svÉn,qDICE
vstoupili po zimní přestóvce do jarní sezóny lcrajské soutěže na
krásném I. místě. Mají za sebou tři utkání. Dvě na domócím trávníku, kde hrají
předzápasy našemu ,, A,,mltžStvu a to se silným mužstvem FK Staňkov, heý
3:0. Venku hráli se
porazili
_Sušicí 2: ] a derby s FK Horažďovice, nad lcteými vyhráli
,, B,, a nítězili 4:2. Na čnrtéutkóní zajíždína tróvník Sokola Štěnovice.
Hráči vytvořiti ýbornou partu podporovanou jejich trenéry a vedoucími
mužstva. Z tohoto mužstva už za nóš dorost sehráli přípravné i mistrovské utkóní
ondra Skuhraý, Daniel Vonóšek a Franta Nováček. I ostatní hráči vzali ý
menšído mužstva a myslíme si, když budou takto na sobě pracovat, že je čeká
dobr á fotb al ová budoucnos t.
Dorost vstoupil po zimě do jarní části soutěže posílen o jednoho trenéra a
to Václava Bělocha, takže si rozdělili posý a pracují ve složeníVáclav Běloch,
Ladislav Skuhraý a Michal Petrášek. Tito trenéři kádr stabilizovali a sehnali
ještě na hostování Štěpána Macha se sousedních Horažďovic. V zimní přestávce
se sehrávali a první utkání, heré hróli doma nlódli ýborným způsobem a
porazili dorost z HoršovskéhoTýna 3: ]. Potom zajíždělina první celek do
Mrákova a přivezli cennou remízu l: t. Druhý zápas na domácím hřišti sehráli
s celkem Měčína.Toto utkání se nepovedlo našemu brankáři a všechny tři góly
padají na jeho vrub. Toto utkóní prohráli 3: ] . IÝa příštíutkání odjíždějído
Kolovče a všichni věříme, že přivezou nějal<y dobý ýsledek.
po
,, B,muhtvo začínalona hřišti soupeře v Soběšicích, kde vyhrálo
přesvědčivém
ýkonu 4:0. Druhé kolo jarní soutěže přivítajína domácím hřišti
-mužstvo
Žichovice ,,B,,. Všichni věříme v pokračovánípodzimní pěkrté hry jak
na doňácích hřištích, tak na hřištích soupeře.
jak trenéři, tak celý ýbor a
,, A,, mužstvo na které všichni spoléháme
hlavně fanoušci, že se jim podaří postoupit z okresního přeboru do I. B třídy,
vstoupili do tohoto přeboru ýhrou 2:1 nad Duklou Janovice. Druhé utkóní hróli
na hřišti v Bezděkově a toto utkóní vyhróli 2:0. Po tomto utkání se střetli
s nebezpečnou Vrhavčíse kterou vyhrali 2: ] . Na čwrtéutkání zajíždínaše ,,A,,
do Nezamyslic. Trenéru Petru Doležalovi se podařilo udržet trojici hráčůze
Lnář a to Zdeňka Prokopce, Edu Boušeho a Honzu Vonáška ke heým přibyl
ještě na hostování z mužstva FK Horažďovice Jirka Sova. Tody trenér Petr
Doležal vybudoval ýbornou partu v mužstvu a tak jak se říká na každy zópas se
nahecují. Nesmím zapomenout ještě na Tomáše Červeného, heý se k nám vrátil
z hostovóní v Žichovicích. A proto jim všichni postup přejeme a ať je na konci

Žd"i

soutěže co slavit.
StartÍ garda začínóo víkendu na domácím hřišti se starou gardou Sušice.
Všem těmto mužstvůmpřejeme at,se jim co nejvíce daří, aby ýto mužstva přišlo
mch
povzbudit vždy na domácí travník co nejvíce

jejichfanoušků.
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Konec iednoho smrku

poslední strono

