
RoČNíK V|. čís|o 35 říjen 2008

Schváleny byly Dodatky č.l ke ZÍizovaci
listině a Knihovnímu řádu Obecní knihovny
ve Svéradicích, upravující bezplatny přístup
k intemetu.

Projednána a schválena byla
žÁdost Mateřské školy Svéradice o užívání
neoficiálního názvu .. Mateřská škola
Korálek...

Na podnět obce a několika občanů
jsme oh|edně aněn územního plrárru obce Svéradice
vstoupili dojednání s původním zpracovatelem Ing.
arch. Taušem.

Bylo provedeno zatep|ent stropu v sále
kultumího domu. Stávající bylo promáčeno po loňském
orkiínu a již nesplňovalo svoji funkci. Částku |06747,-
Kč nám v plné výši uhradi|apojišťovna.

Zakoupili jsme nové čerpadlo Grunfos do
třetího vrtu vody. Strílo téměř l5 tis. Kč. oprava
stávajícího by stríla pouze o tisíc korun méně.

Na Městsky uřad Horažďovice _ Komisi k
projednávání přestupků byla postoupena jiŽ třetí stíŽnost
na volné pobíhaní psajednoho našeho občana. Zakaždé
projednání přestupku zap|atime črástku l tis. Kč.

V obecních lesích byly natřeny stromky proti
okusu a v zimních měsících proběhne pálení klestu po
těžw.

V prosinci se v nďí obci uskuteční několik
kulturních akcí, se kteými budete včas semámeni.

Zároveň mi dovolte, abych Vrás pomal na
poslední veřejnou schůá zastupitelstv4 která se bude
konat v pátek |2. |2.2008.

W sýEq,f,Dt.CE
Ydžení občané !

Dovolte mi, abych Vás opět po dvou měsících
semámil s činnostÍ obecního úřadu a prací zasfupitelstva,
které se 23.10. sešlo na 12. veřejném zasedríní.

Zastupite|é schválili rozpočtové opatření obce
Svéradice č. 2 na rok 2008, ve kterém se upravuje
rozpočet podle zrrrěn v pruběhu roku.

W a d i mír S m it k a,st ar osl a
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90 |et up|ynulo od skončení
první světové vó|ky o Vzniku
PRVNí ČrsroslovENsKÉ REPUBLlKY.

Kromě po|itických orgonisÓtorŮ ŽÍjí-
cích v emigroci -- Mosoryko, Beneše,
Štetóniro, domócího odboje o podpory
pory českých o s|ovenských krojonů. Žijících
v zohronÍčí, vzpomeňme no některé z nošich
rodóků svérodských, o kteých se dochovo|y
doklody o jejich Účosti v cizích |egíích,
onebo z dochovo|ých vzpomínek no ý, kte-
ří se doŽi|i vyššího věku o moh|i nóm předoÍ
své zóŽitky no vzpomínkových tóčkóch po
večerech domo' nebo v místníhospodě.

t :i:: #i,f.y- ;;; ; !: ^.-_3,',.*:.., * :;
o legionóilch více v lisfě
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Události, zajÍmavosti' střípky..
} o letošní pouti počasí moc nepřálo, snesl se svetr' Zato aÍrakcí pro ,, zahřátí,, byla plná náves.
Hudba hrála jedna přes druhou, ale dětem to vůbec nevadilo' točily se jako o závod. Ty nejmenší
jako třínedělní vnučka provozovatele pana Třísky Natálka spinkala a kravál jí vůbec nevadil'
Nápor byl i v naší hospůdce U Turků.
} Y záÍí do zdejší mateřské školy nastoupilo dvacet tři dětí. Určitě kjejich dobré náladě a
rozzáieným očím přispěla nově provedená barevnost zaÍízení. Zás|uhy na zvelebení stolků,
ŽidIiček, dveří, zábrad|í a šatny mají zaměstnanci školky, kterým patří ve|ké poděkování.

návštěvníků. Tentokát jsme pozva|iZraIé blumy z Budětic. Kdo to je? Ženy, kteďch je čtrnáct a
najdou siv dnešním chvatu čas se sejít, udělat si ze sebe legraci, ušít si ,, country kroj..a v tomto
stylu předvést předtančení, zakončené známou písničkou Trnky- brnky ze Slunce-seno-jahody
s doprovodem jejich starosty obce, hrajícího ve středu kuhu na harmoniku. Auty je dovez|ijejich
manŽele - hasiči. Rádi tu pak poseděli a všichni se skvěle bavili. Nevyvedla jezmíry ani dámská
volenka svýancováním hnětynky. Pozor, to všechno zadarmo! Pochopitelně jsme je za jejich
vydařený výkon odměnili hnětynkou a kávou. Dostali i něco málo k jídlu a pití.
Svaz Žen děkuje všem Ženám za daroyané hnětynky, kterých se sešlo na osmdesát.
} občanské sdruŽení Diakonie Broumov se omlouvá všem, kteří vždy ochotně přispějí na
humanitární sbírku' Naše obec nebyla vybrána pro podzimní sběr z důvodu přeplněnosti jejich
sk|adů.
} Nově objevený kominík pan Bureš z obce Kozí nabízí své sluŽby k pravidelnému čištění
komínů. Rodinný domek mu vychází na |20,- Kč. Tedy plus cestovné, které se rozmělní při
obchůzce pro více domácností. Pro obec bude čistit komín kulturního domu a v nejbliŽší domě ho
bude i vložkovat. Případní zájemci o čištění komínu mohou zavo|at na jeho telefonní číslo,
602169 I l9 nebo 721 145 ll8.
} Ve čtvrtek 25. záií by|o tak hnusně a nevlídně, kdyŽ přišla odpoledne paní Zemanová, Že jsou
boční dveře kostelíku nastevřené. Protože starosta ani místostarosta nebyli doma, šli jsme ve
třech, s ochotným sousedem panem Brožem, zjistit škody. Dveře by|y zÍejmě vykopnuté, by|a
vyražená vnitřní petlice, ale jinak škoda zcizením nebo rozbitím zařízení nevznikla. Pozvali jsme
horaŽd'ovickou policii a společně jsme zabezpečili a zavÍe|i boční dveře. Z|oději také zkoušeli
jako perníček oloupat hlavní vchodové dveře od mozaikově-plechového pobití. To bylo naštěstí
nad jejich moŽnosti, tak zůsta| odtrženýjen růŽek.
} Ve čtvrtek 4. prosince v l6'00 hodin proběhne ve vestibulu kulturního domu první schůzka
komplexních pozemkových úprav svéradického katastru. Všichni vlastníci pozemků budou
pozváni v dostatečném předstihu PozemkoÚm úřadem Klatovy, a to doporučeným dopisem
s dodejkou.
} obecní úřad Velký Bor pořádá ve výstavní síni ,'U Trčků .. ýstavu s názvem Les a myslivost.
Zahájení se uskuteční v pátek 3l. října 2008 v l5.00 hodin'
} Na únor ( březen ) příštího roku připravujeme besedu s panem učite|em a námořníkem v jedné
osobě panem Preslem zHoražd,ovic o jeho cestách po mořích.
} Domlouváme divadlo hrané hradešickými ochotníky, které se pravděpodobně uskuteční 29.
listopadu 2008. Termín a hodinu této kulturní akce bude včas prezentovaný.
} Chválíme loňské čerty s Mikulášem, Že nás tak nepostrašili a petardy nechali doma. Udělejte
to, prosím, i letos, aŽYás budeme vyhlíŽet s dětmi 5. prosince. Díky čertíci !
} Informace k okleštění dřevin, které zasahují do el' vedení na soukomém pozemku jsou
umístěny na úřední desce obecního úřadu Svéradice.Termín odstranění větví je od l. října do 15.

listopadu. jka
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NÁsI JUBILANTI
V pos|edních dvou měsících letošního roku listopadu a prosinci oslaví několik nďich
spoluobčanů významná životní jubilea. Do dalších let jim všem přejeme pevné zdraví a štěstí!
Listopad
Kábová Zdeřka (čp. 10a) 1.11. ó3 let
Škudma Karel (čp. 96) l9.1 l . 82 |et
Prosinec
Brejchová Jaroslava (čp.39) 4.12. 70 |et

Červený Josef (čp.70) 5.12. 78 let
Průchová Helena (ěp.15) 7.12. 78 let
KorbelováMiluška (čp.29) |4.I2. 81 let
BrožováMarie (čp.131) |4.I2. 65 let
Langrová Libuše (čp. l35) zI.I2. 73 |et

Výsledky vo|eb do zostupi|elstvo kroje PtzEŇsKÉHo v obci Svérodice
17. a 18. října 2008

Počet osob zapsaných do ýpisu ze stalého seznaÍnu voličů
Poěet voličů

Vojtová Marie (čp. a9 ) 28.11. 69 let
Kr|išováJitka (čp. 1a8) z8,L1,65 let

Smíšek František (č'p.2) 25.|2. 82 let
KlečkováEva (čp. 63) 25.12. 63 let
Větrovcová BoŽena (čp'90) 27.12, 87 let
Červená oýlie (ěp.70) 28.12. 80 let
Štěch Jaroslav (ěp.75) 29.|2. 67 |et

ika

Počet hlasů: CSSD
KDU _ Čst, SNK _ Ed
ODS
KSČM
Dělnická strana
sDŽ
Strana zelených
Pravý blok
Nezávislí demokraté
Strana zdrav. rozumu
Strana pro otevř. spol.

280
r46

t.j. 42%
t.j. 16%
t.j. 16%
t.j. 16%
t.j.3%
t.j. r%
t.j. t%
t.j. 1%

62
24
aaz3
23

4
J

2
2
I

I

1

V současné chvíli probíhají jednaní o event. koalicích a pod. Výsledky budou oznámeny ve sdě-
lovacích prostředcích. mot

Vzpomínko no rodóky ze Svérodic, kteří
joko mnoho jiných norukovoli v roce l9l4
do rokouské ormódy. Ce|kem jich z obce
by|o odvedeno pod|e J. Smitky Z noší
obce 98, nevróti|o se l9. Zemře|i jok no
rokouské frontě, tok uŽ joko přís|ušníci
ruských, froncouzských nebo ito|ských
|egií, kom vstoupi|i o bojovo|i po boku
domovských ormód proti Rokušonům o
NěmcŮm.

( Pokročovóní no vloŽeném lisÍě č. 4 o č. 5. l/usfroční f oto nezobrozuje noše občony ole ukozuje
co novrótilcj měli po skončené cesÍě no sobě o hlovně no hlovóch. )
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) Pokročovoní ze strony 3. )

Ve|kó čóst vojóků by|o ke konci vÓlky joko zojotci ruské o později i Rudé
ormÓdy no procích no východě Rusko. Cesto k nÓvrotu domů jim no konci vó|ky
by|o odříznuto rodícím se Sovětským svozem o tok museli po MAG|STRÁLE
ustupovot, při odróŽení Útoků ruských o sovětských vojóků oŽ do V|odivostoku.
By|o to cesto Úmornó, bez dosÍotku jíd|o, ob|ečení, ve ve|ké zimě o s do|ekým
výhledem no konec Útrop. Dočkoli se oŽ v |eŤech |920 o 192] ,, cestou kolem
celého světo po mořích, poslední kilometry převÓŽně pěšky...

PŘ|KLAD první
Fr. Pečónko norozený lB95 ve Svérodicích ( u

Kostřóbů ), odvedený 19l4 o nosozen no itolskou frontu.
Bojovo| v podmínkÓch
horských terénů, po
roce zroněný, no
koňském povozu
převezen do |ozoretu
ve Vídni s ku|kou
v noze, se kterou byl
ořevezen do sonotorio
v Mor. Lózních, o kteró
se s ním doŽi|o ó9 |et.

pŘírno druhý
Josef Šu|c se norodi| V roce l BB2 ve Svérodících, kde se vyuči| ševcem.

Později se usodi| v b|ízkém Bezděkově, kde šil boty pro ormÓdu'
Prvnísvětovó vÓ|ko jej

zostih|o no vojenském cvičení,
tokŽe byl mezi prvními, kteří
v rokousko uherské uniformě
norukovo|i. s i l. Pěším p|ukem
se Účostni| bojů no ruské frontě.

24. 9. l915 by| v Dubně u
Lvovo zojot. S ostotními zojotci
obsolvovo| měsíc trvojící po-
chod přes Kyjev oŽ do zojo-
teckého ióboro v DÓrnici, Ve
které by|o ko|em 80 000 ( osmdesót tisíc ) zojotců. On sóm vypróvě|, Že zojotecký
tóbor byl umístěn v |ese o vojÓci trpě|i tokovým hlodem, Že |es čosem dos|ovo
snědIi.

Do ěs. legií se přihlósil 4.2. 19l8 v Čerkosy ( Kyjevskó
gubernie ). Byl zořozen do 5. stře|eckého p|uku, kde získo| hodnost
svobodníko. S |egiemi se zÚčostnil bojů při onobózi po sibiřské
mogistró|e oŽ k pobřeŽí Pocifiku. Z V|odivostoku se pok vroce| |odí
ko|em světo. Z Terstu do Bobin jel v|okem, do Bezděkovo šel
pěšky. Domů se vrÓii| no joře roku l92l. Joko připomínku bojů
v rusku si přines| kulku ve stehně, kteró mu tom zůsto|o oŽ do
konce Živolo. Zemře| ve Strokonicích v zóíí r. l950.
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pŘírno retí
bude více obrózkový. Syn i vnuk Frontiško Pov|ovce ( u nós ve Svérodicích

spíše Zelenky ) totiŽ krobici s dok|ody o něm peč|ivě střeŽili o Pepík, vnuk střeŽí
dodnes. TokŽe: chcete vidět křestní |ist? oddocí list ( česky nebo německy? ),

vojenskou kníŽkv? Foio před vojnou, ve výcviku? Či poh|ed ze zojoteckého
tóboro? Vše|icos vóm můčeme nobídnout.

A|e popořÓdku: vyučený švec ( pon
Soukup, truh|Óř, si od něj nechóvo| šít nejš|e
ještě v sedmdesótých |eiech, o|e koŽené.7e
stoých ho|ínek.

Brzy po norukovóní byl no ruské frontě
zojot o umístěn no prÓce ve stotku. No storost
mě| pór koní o no dvě stě polských
zemědě|ských dělnic.

Ovšem nejtěsnější druŽkou
po ce|ou dobu v zojetí mu bylo
ze|ňočko, kterou by|i Živeni ( pod|e
jeho tvzení ) róno, v poledne i

večer. S touto krmí se rozeše| hned
po opušŤění hronic rodícího se
sssR, o uŽ vícekrÓt ji nepoŽil.

By| po poutový vyprověč. BohuŽe| je vŽ mÓlo pomětníků, kteří k němu
chodili no tÓčky, od níchŽ bychom se více dozvědě|i o zimě, hlodu, ÚtropÓch při
probíjení se k východu po tok zv. mogistrÓle, odkud jedině ved|o cesto domů,
toké zosmó|i.

mot

Poděkovóní všem, kÍeříse podíleli no této zpróvě o
nedoleké minulosti lidí, keří první světovou vólku proŽili,
měli v ní své blízké, o od nichŽ nóm poskytli jejich zópisky
Či vypróvění. Zo všechny jmenuji pím. Smifkovou zo
poskytnutí fotogrofií z orchivu svého monželo, pí M.
Ponužkové, příbuzně Fr. Pečónky, p' Šulcovi
z Bezděkovo, vnukovi po J. Šulcovi, J. Povlovcovi,
vnukovi Fr. Povlovce, procovníku mě. muzea v
HoroŽďovicích A. Červenému, o všem, kteříbyli ochotni
si o té době zlé povídot.

mot
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Příklady rolnick'ých pranostik pro záři
Po zemědělské stránce by|o září v éře úhorouých soustav hospodaření velice činorodým

pracovním obdobím. Docháze|o v něm někdy ještě k dokončovánížňových prací, k orbě, sušení
otav, sklizni chmele, brambor, ovoce a především k setíozimin na dosud uhořené části pop|uží.

Vzh|edem k tomu, že v tomto měsíci dochází v d|ouhodobém průměru k rnýraznému pok|esu

srážek, musili zemědě|ci čas od času překonávat tíživé v|áhové deficiý.
- na dešti v zářírolníku mnoho záleží
- prší.|i v září, sed|ák vese|e se tváří
- si|né deště jsou v září na hlíny mor, na písky dar
- staré drž na sýpce, pokud nové není ve stodů|ce ( k uchování nezbytné zásoby osiva)
. ze špatného semene narostou jen p|eve|e

- pozdě zaseješ, má|o sebereš
- kdyŽ seješ jař, oddechni si,kam chceš se ohlédni; seješ-|i ozim, i kdyby vítr k|obouk z hlavy

strhnu|, ani ho nezvedej, pospěš si!
- žito sej třeba ve spraš, a pšenici zavčas!
- podzimnísetíse má dokonati před sv. Hav|em ( do 16.10.)
- kdo nezora| do sv. Matouše, ( 21.10.), nemá-li starého, z nového nekouše
- když ti na podzim někdo poš|ape žito, dej mu krajíc ch|eba, když a|e na jaře, dej mu ho|í

Staročeské ovocnářství
ovocnářswí našich předků p|ně spočíva|o na domácích odrůdách, kteých se jen u jab|oní

odhaduje na 6000.
NejvěGího rozmachu českého ovocnářstvídozna|o v 16. sto|. a na počátku 17. sto|. Kosmografie
eešra z roku L554 již Čechy proh|ašuje za ovocnářskou spižírnu Germánie.

ovoce se dříve také podstatně více konzumova|o, než|ije tomu dnes. Historik Zikmund
Winter v této souvís|osti napsal: ,, V pražslcých soudních kníhách leckdy překvapíš spo|ečnost při

pivě v noci sedícíana jíovoce. Pan B|ažek, baka|ář, vypravuje na soudě roku 1523 - když bylo
po večeři, posla|i jsme pro hrušky a jab|ka a tak jsme sedě|i spo|u až do 5 hodin...

Ve|ice rozmanité by|o i gastronomické využitíovoce. Jab|ka se např. dávala i místo cibu|e
pod maso, jab|ky se obk|áda|a zvěřina, s jab|ky se připravova|y i ryby, velice oblíbené by|y
jab|ečné varumže ( ovocné kaše zahuštěné závrtkou z m|éka a mouky. Jab|ka se běžně ve zvláštní
úpravě podáva|a i jako h|avníjíd|o - pečená'
- září načeše, září napeče.

Přík|ady něKeých |idoých a z|idovělých názvů odrůd jab|onía hrušní, které se v Čechách
běžně pěstova|y ještě v druhé po|ovině 19. sto|.

.lablka: ananasouá, babtččiny, barborky, broskvouá, bubínky, ctbu/áče, ctkínky, cukrouá, dančata,
dozránky, fe/čarky, gdou/ouá, granátouá, heduábná, ho/átk+ houězíhuby, trkáči, chocho/oušt)
chřestáčtsbhodouá, Jakutaríky, kaluarušg koby/áci ko/bndrouá, křtšťá/ouií kyseláči /tmbutskií ma/inouá,

maz/íky, medouky, me/ounky, mÉeňskti moštouky, ovčíhubičky, panenská, papoušky, ptpouice, panenská,
pžouny, p/esnÍuáčq přesedauky, pruhače, smutnéftpttšky, soudky, stopkáče suatohauelski, štěpánky,
štrud/ouky, uhelý, uh/irčata, ua1dousy, voskouá, urborá, zapovězená, zázvorouá, ženská jablka žtdouskó
ž/oudky a mnoho da/ších.

Hrušky: a/exandrouky, ančičky, arnoštky, barto/omě1ky, bětu/nky, bezohryzky, ctbu/ky, cih/iířky,

ctkánky, ctsařky, droučečky, cumdi/ky, dukátfu, faJÍky, flašky, Íkouky, hnilřky, honzíkouky, hrušbpičky,
chocho/até, jtčunuky, jenerá/ý, kačenky, k/adívka kobrčky, korytnt?e, kubky, makouičky, ma/uazÍnky,

markytky, mejžd,at4 mušky, nechutky, otauky, ovesky, pacouky, papežky, ptks/y, pžu/e pleskačý,
prašiuky, punčošky, roznky, rozmaýnky, řepňata sa/cpurky, skořtcové smo/nt?e, staré panny, šulmy,
truchsesky, furdky, uíchouky, uauřnečky, ve1?ouky, uojtěšky, vosíhnhd4 usperny, záaorky, zelouky,
zim/atky, ža/udouky, žáby, žbánečkya jiné. 

o některé
den dáua/a

ste.thělbko /idem ýs/užka a pěkným zl,ykem by/o t,ysazouatpb/Úňku nebo hrušeň V roce narozeníděti,
aby rost/y zárovetí s narozeným dítětem. ovocné a/e.Jé při okresních stht?ích čt po/ních cestách se zača/y
sázet na konci baroka, nejuětšírozoj zača/ v obdobík/astdsmu. A/e1? byua/y před sta/etími v}2namnou
s/ožkou produkce ovoce, a/e i zdrojem potravy pro vo1áky nauracejtďse z uojny,

- na Matku boží( 8.9.) první násyp trnek ( švestek) do sušárny
- na sv. Matouše hrušky, jab|ka do koše ( 21.9.)
- na sv. Vác|ava každá pláňka dozrává ( 28'9.)
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- září ovoce zra|é vidí a jabka (brambory) k|idí
- zraje-li ovoce, jest podzim nedaleko
- zpust|á štěpnice - prázdná truh|ice
- jaký roub, takové ovoce
- zahrada je jako všivá hlava _ vždy je v ní práce
- kdyžovoce zraje, ch|éb nejvíce plešniví

Kopání brambor
Da/šíve/ice ýmamnou zářýbvou prac[ která se odpos/edníčtvtny 18. sto/, stá/e častě'77

zabyd/oua/a v našem zemědě/stuíby/a sk/heň brambor, Sta/y se peunou součástíýživy uenkouékého i
městského obyuate/sfua. Brambon7 by/y,lbk je bož,i.ok d/ouhý na sto/e každý den. Ne1bbyče1hějším jíd/em
by/y bnmbory na /oupačku s n/ékem nebo podmás/i,h, Z brambor se přprauoua/a1ešiě an.íaa., šúster*a
( šuska, škubánky, kucmouch) sypaná mákem nebo pracharandou (rozem/eté sušené hrušky) kucmoch se
ze/,,i4 burážky ( buriášky - druh bramboroých p/acek)šundá/ky a kunderbá/ky z brambori íařených a
mouky, pečené na p/otně)
trhané na kous/<)l, maštěné más/em, medem nebo s m/ékem sypané mákem nebo pracharandou. Kned/ky
z brambort? uařených nebo syroých, bosáky, k/ouzáky, ch/upaté kned/íky, štrochany, koáčÍtanec
z brambort1 a ze/[, ha/apáč ( bramborá(bandornÍft cmund4 strouhaneqfrncábnk,.fofroveq drn, /ata,
babčá&báč toQ bnmboroué udo/ky, p/acky (ca/ý,podp/amínky) bramboy rozkrá1ené na kostkypečené
v troubě (pečánky, pečáy, pečinky, pečenky) a17né.
- na sv. Marka ( 25 '4 ') do brázdy , v září _ do sk|epa
- na sv. Matouše ( 21'9.) brambory do koše
- na sv. Vác|ava ( 2B'9') s bramborama do sk|epa
- je-|i |éto bez vody, budou drobné brambory. bramborová kaše, to je strava naše
- ch|éb a brambory jsou základem potravy

Říjnové ro|nické pranostiky k ozimům
H/aunípracínaštth předkÚ v ř47nu by/a předeuši,in sk/heň řepy a ze/i a od konce 19. sto/. i

brambor, vyuáženích/éuské mn/y a orba. Přederším se a/e pokračoua/o ve ýsevu oztmÚ. Zása-
dou by/o v řt1nu dokončouatjž1én ýsev oztmé pšenrce.
- na sv. Vorši|u ( 21. 10) se má ze|í k|idit domů, jinak na ně šimon a Juda (28.10.)nechají

napadnout sníh
- s ozimním setím třeba více pospíchat než s jarním
- lnýsev žita se má dokončit nejpozději mezi Františkama ( sv. František z Assisi a sv' František

Borgia, t'j. mezi 4. a 10. říjnem)
- Hav|ovo žito - nechystej sed|áku stodolu na to!
- do sv. Lukáše mají b'it ozimy již zasety ( 18.10.). do Štira ( 24.tO.) nevyseté žitó nebude bito ( pio pozdnír.nýsev nebude co mlátit)- ze|enou kdo má v říjnu oziminu, může se těšit na hostinu
- o sV. Tereze, ozim ať vy|eze ( 15.10.)
- v|ažný a d|ouhý podzimek hovívá zimnímu osení

Již v období úhororných systémů hospodaření by| říjen měsícem , ve kterém se začína|o
s vyvážením ch|évské ffiNY, případně jiných druhů hnojirných |átek na po|e' České zemědělství na
konci 19. sto|. mě|o nej|epší hospodářské rnýsledky v celé rakousko - uherské monarchii a drželo
krok s nejvyspě|ejšími evropskými zeměmi.
- hnůj je duší hospodářství
- hnůj nenížádný svaý, a|e divy číní
- kdo nepohnojí - nepok|idí
- půda si hnůj pamatuje
. půda živí a dává, ale též si žádá
. vůz hnoje nad potřebu, nebude na újmu chleba
- hnůj černízem a černá zem rodí nejbě|ejších|éb
- hnojíček dělá chlebíček
- hnoje a peněz není nikdy dost
- hnojiště kdo spravuje, stodo|u a sk|ep nap|ňu;e. kde majíma|ou hromadu hnoje, tam dceru nevydávej
- měj dobytek v pořádku, budeš mít po|e jako zahrádku
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Václav Strolený

V úhorovém hospodaření bylo právo volné pastvy na sklizených zemědělských
pozemcích. V pranostikách obsažené vendelínské ( někde též havelské nebo šimonské právo),
- od sv. Vendelína, pastvinou celá krajina ( 20'10.)
- patron pasýřů sv. Vendelín, pást všady povo|i|
. sV. Have| (16.10.) ve|í, můžeš pást třeba ve farářově ze|í
- od sv. Simona a Judy ( 28.10.) paste skotáci všudy!
. od šimona a Judy, paste pasáci všady, ať je řepa nebo ze|í, má b'ýt všechno poklizený

Poměrně značný počet podzÍmních pranostik si ušímá úrody žaludů a bukvic,
V dřívějších dobách, zejména před rozšÍřením pěstouání brambor měly velice důležité krmivářské
ale i potravinářské uplatnění V podobě šrohJ a mouček sloužily žaludy i bukvice jako krmÍvo pro

létech neúrody a nolae/ se se žaludy používaly i k ýrobě
se pražily a vyluhovaly vápennou vodou, aby se zbavÍly

hořkostÍ, Potom se opět sušily a mlely na mouku.
- dubové ovoce se má česat v ýdnu před Micha|em ( 29.9.) až ýden po Micha|u
- V roce' kdy dub hodně ža|udů dává, bude zima d|ouhá a stá|á
- mnoho bukvic - mnoho sněhu

Václav Strolený

Posvícení
V době kdy se polní úroda přestěhovala do stodol, stohtJ, sklepů, komor a sýpek v té

době hojnostÍ a nashromážděných zásob, slavilo se posvícení Skutečné svátky selského lidu.

NeřídÍta je církev a neorganizovala ani urchnost, Staročeská posvícení se slavila plných osm dnů.
Teprue roku 1787 nařídil císař ]osef II. omezit truání posvíceneckych zábav pouze na neděli a
pondělí v pevně stanoveném datu' Z této doby pochází i pojmenovánísuatohavelské neboli címřské
posvícení
- práce je bez konce a posvíceníjen jednou do roka
- oko|o Havla (16.10.) a Lukáše ( 18.10.) posvícení je naše
- posvícení, posvícení, nad sv' Havla není
- na Hav|a a Lukáše napečou se ko|áče
- pracoviý je strůjcem svého posvícení Václav Strolený

Připrovujeme, o od příštího číslo budeme v nošich novínóch
uvódět novou sŤrÓnku ( popř. dvoustronu) no temo: ,, Cho|upÓři, jok o proč jsme
se rozhodli tróvit vo|ný čos ve Svérodicích, ve v|osŤní cho|upě, v jiném prostředí,
neŽ kde Žjeme, dochózíme do zoměstnÓní, co nós foscinuje no Životě b|íŽe
k přírodě, popř. v jiném prostředí, neŽ ve městě se všemi technickými
vymoŽenostmi o|e i zrodomijok v prostoru, tok v t|oku no psychiku člověko...

mot
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Fotbalové a sportovní dění ve Svéradicích
Našifotbalisté začali podzimní čdst této sezóny se střídaými úspěchy. Něco móIo o každém

mužstvu.

,, Žrici" začali podzimní čóst oslabeni o někotik opor, kteří přešli do dorostu nebo se vratili
z hostování do mateřslých klubů. Do branky přišel na střídauý start Patrik Lukeš z Myslíva a
z Chanovic na střídavé Starty Lukóš Rada, Petr Soukup a bratři Dan a Martin Klasovi. Dále se vrótili
žáci které jsme měli v Chanovicích na hostování- Jirka Hójek, Martin Hájek, Adam Vasko a Tomaš
Valach. Začali jsme nešťastnou porážkou doma s Mrákovem ale hned jsme to napravili v Chotěšově.
ostatní zápasy jsme hráli podle očekavání, až na poražku v Holýšově. Jsme až překvapeni z výkonů
tohoto mužstva. odchodem několika opor se mužstvo oslabilo, ale ým se dobře doplnil a jsme až
překvapenijak dobře hrají a bojují.

,, Dorost,,je tak trochu zklamóním. Z tohoto mužstva odešli 4 hráči , ale byli dobře doplněni a byli
jsme přesvědčeni, že tito hráči udělají dobrou partu. Podzim s trenérem Václavem Bělochem začali
ýhrou nad ýmem Blovic. To byl první domácí zópas dorostu a 17 lidí. Potom začaly problémy
s dochózkou a na zápasy ven jezdili sotva v ] ] lidech. Zklamáním je přístup něheých domacích
hráčů a hlavně hračů z Horažd,ovic. Přejeme dorostu ať se to nějakvyřeší a hrají dobýfotbal na
kteý jsou tady fanoušci zvyklí.

,, B mužstvo,, hraje podle očekóvóní a když k domácím vítězsní přivezou nějaký bodík z venku
budeme rádi. Toto mužstvo, když mužou doplňují hráči dorostu Honza Kandra a Petr Prokopec. Dóle
přišel Martin Koubek z Blatné a Vojta Větrovec z dorostu.

,, A mužstvo,, postoupilo do I. B třídy hrajského přeboru. Toto mužstvo trénovalo pod vedením
Petra Doležala a přivedlo si velkou posilu z Blané, byvalého našeho hróče Michala Jiřince' Dále bylo
doplněno o 3 dorostence, kteří přešli z dorostu. Dlouhodobě je zraněn Milan Klečka u hlavně Eda
Bouše opora zadních řad. Toto mužstyo nezačalo podzim obnlaště dobře i když kluci bojovali a
prohráli první zápas doma s Přešticemi,,B,. ]:5. Další zápasy hráIo toto mužstvo dobře v poli, ale
dopláceli na neproměňování šancí a na hloupé vylučovóní. Až ýhry doma s Hradešicemi a venku
v Chlumčanech ukózalyfanouškům a všem lidem okolo, že toto mužstvo má na to hrdt důstojnou roli
v této I. B třídě a přejeme klukům, aby tak hráli do konce podzimu a ještě nějaky ten bod vybojovali.

,,Stará garda,, si zahráIa několik zápasů se střídavými úspěchy a přejeme jim, aby se scfuÍzeli v co
největším počtu a po zópasech vždy poseděli na pivku' mch

Září, čas kdy odlétají vlaštovky do teplých krajŮ, ate také čas brambor.

Kdysi přd /éý neby/a snad ve rci cha/upa, kde by nebylo políčko a na něn bnmboy.
Dnes1é sttfuace1ihá. Takoých poÚče/1, ulastně,,záhumenek,, na1deme poskroynu. Dnes g totiž vkhno

koupt a my na to spo/éháme. A také jsme trochu zpohodně/í
Zahiom/a1km r-lVašíkuchařce,,z roku 1958 a našla něco o bnmforách.
Pnu/astíbnnborje JtžníAmenka. Pruníeuropštínořeplavci kteřípřistí/i u1é1i,ch břehÚ, se tam setkali

1Iž s úp/ně pnwde/nýn pěstoránin této p/odny.
V 16. sto/eŮ..1e přiue/i do Erropy tVq7prue do Anglé a španě/ska a oafud e bnmbory pma/u a/e

vytrua/e, šřtly-na ušechny strany
Do Crch se dosta/y za tň?ettleté uá/ky, aušak ve větším měňtku se u nás zača/y pěstorat teprue ko/em

roku 177Q v doE h/adomoru. Tehdy k nám byly pos/ány z Brantbor odtud možná názer brambory.
Je1ičh qsěstouáníe tehdy ujalo na méně Úrodných pt1dách a1én ranné odrtfldy potřeboua/ypÚdu /epšÍ
V našÍstrauě nám pos@u1ípřderším škrob a vitamín C V bnmborách dostáváme kromě toho i

poměmě hdnotné rost/nné bilkorny, mmerální/átky a ultamíny skupny B. t./ bnmbor uelmi zá/eži pk.e s ntmi
zacházÍa to jak pň sk/adouáni ak Í kuchyňské úpravě. chceme-/i co ne1lépe využt uyžiuné hodnoý bnmbor,
mug,he zachoráuat určitá pnwd/a..

1/ Sprá un ě .p usk/a dn im e.
2/ lt/ebudeme1Q pokud možnq zbytečně /oupat -]e4i to a/e nezbytni pak

použ7eme nereza rě17,ď šknbku nefu n úž.
3/ /Vebudeme1é ohříuat
4/při re/yi tlhodné

bnmbor. tVapiik/ad.. 
náz,y,1bko je tomu u

Krkonošský bdlajs
Rozpts: 1 kg uařených brambor, 3 uejce, 40 dkg hrubé mouky, 10 dkg sád/a, 25 dk7 uzeného mas nebo uzenmy
Postup.. Z bnmbor, mouý, ua.J-t, sád/a, n/i vypracujeme r/áčné, ne/epkaré těsto. Vyuál,ine p/ack4 t,ykrájíme
kolečka o pn1měru asi 6 cm. fu dředu položíme drobně pokrá1éné mao a ko/ďko zabaltme1bko buchtu.
Sk/ádáme do vymaštěného pekáče, necháme odpočnouta upďeme. mav
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Něko|ik obrózkŮ ze Svérodické pouti 2008
Po čose bylo opět no p/oce storonovó oÍrokce s lepšími bezpečnostními prvky,což umožňovolo
více se uvolnit, vypustit

bez trochy jízlivosti by Ío nešlo ont dnes providelné ozdoby vstupních prostor: podvozky, bočkory

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích Noviny pňpravuje redakční rada ve s|ožení:

Jindňška Kalabzová 0ka), Marie Vojtová (mav), Kami|a Marcová (kma), Miros|av Cha|oupka (mch),

ing arch Tomáš Straňák (mot|-grafrcká úprava, odpovědný redaKor. Pďet výtisků 20o ' neprodejné

Stónky bezkupujících _molí kluci hlídojí?
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