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Vážení občané!

Dovolte ffi[ abych Vás seznámil s činností
obecnÍho úřadu a prací zastupitelsfua, které se sešlo
12. prosince na 13. veřejném zasedánÍ a zároveň
posledním v tomto roce,

Hlavním bodem bylo schválení navrhovaného
rozpočtu na rok 2009. S tímto rozpočtem, kteý byl
řádně vwěšen na úřední Í internetové desce se každý
občan mohl podrobněji seznámit. Rozpočet je
vyrovnaný v přtjmech i ve vydání ve ýši 3 336 00q-
Kč.

Schváleno by|o rozpočtové opatření č.3. roku
200& kde se jednalo o úpravu zaÚčtování přtjmů a
ýdajů podle skutečnostÍ.

Koncem roku se tždy provádí inventarÍzace
obecního majetku a proto byla schválena Čýřčlenná
i nventarizačn í kom Íse'

Z důvodu ýpověd1 kterou podal
provozovatel obecní hospody pan
SÍmanousky, byla vyvěšena nabídka
pronájmu. ZájemcÍ se mohou přihlásit
do 31,12,2008 s termínem nástupu od
1. 2. 2009.

Do ýběrové komisq která rozhodne o novém
provozovateli, bylo schváleno celé zastupitelstvo,

Minulý čtvrte& 4. prosincq proběhla V sále
ku lturního dom u prun í sch ůzka ohledn ě pozem koých
úprau, které V katastrálním území SvéradÍce
probíhají. Této schůzky se zúčastnilo 174 vlastníků a
by| zvolen jedenáctičlenný Sbor zástupců,

Byly provedeny pravide|né roční revize kotelen
v kulturním domě a mateřské škole.

Rozhodnutím Městského úřadu v HoraždbvÍcích,
odboru životního prostředi, máme pro všechny vrý
pÍtné vody povolení k nakládání s podzemními
vodami do 31. 12. 2030.

Blíží se konec roku a v naší obci proběhne opět
několik kulturních akcí na které Vás srdečně zvu.

Vážení občané, závěrem mi dovo|te, abych Vám
popřál přýenné prožití Vánočních suátků a do
Nového roku 2009 hodně zdraví a spokojenosti,

VladÍmír Smitka, starosta obce

Trocho sněhu, po|ínko do krbu o
čekóní no pohodu. Snod sizos|ouŽíme
i ten po|itický smír, no kterém se noši
proti-po|itici dom|uvi|i ( byť jenom do
|éto l).

Popřejme si, oby ty zóvéry hospo-
dóřských strostí no nós dopodly co
nejméně o co moŽnó snesite|ně.
Dórků je zotím k móní hoboděj, snod
se no nÓs, no všechny, dostone.

Přejeme dobý, snesitelný, přijoielný

luovÝ RoK
2OOg rada a mot
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Zajímavosti, udá|osti, stříp\y......
> Místní mateřská škola pořádala pro ženy v podvečer 7. listopadu ukázku vázání, rad a inspirací ke zhotovení

adventních věnců a vánočních ýzdob' Paní aranžérka Sojková z Klatov vzorově předváděla několik barevných variací,

ale hitem pro letošní Vánoce je barva sestavená s čemé a stříbmé. Milou atmosféru doplňovalo ',školkové.. 
pohoštění, a to

káva a domácí zákusek. Zúčastnilo se na třicet pět Žen, které určitě rády přispěly čtyřicetikorunovým vstupem.

},,Uspávání broučků,.. tak se jmenoval odpolední program v mateřské škole' V pátek2| . listopadu se sešli rodiče a děti na

zahraděmateřské školy. Děti byly vybaveny maskou broučka s Kidélky. Poutaý program byl natolik nápaditý azqimaý,
že nikdo nebyl zaskočen nevlídným sychravým počasím.

} Ktery boiler vydrží třicet čtyři let ? Ten ve sklepení kultumího domu ano. A pak žádné pokapávání, ale rovnou proud

vody signalizoval jeho dosloužení. Jak ale ten kolos dostat ven? Snad ani ,,deset.. chlapů neudrží tisíc litrotný boiler.

zrcátu se rozřeŽe rozbruskou a po kouskách vyndá. Už je zakoupený norný s o půl menším obsahem. Jestlipak také vydrŽí

tolik let,jako ten původní, kteý byl stejně staný,jako celá stavba kulturáku.

> Náš pan hostinský Ivan Šimanovský se rozhodl, že opustí zdejší hospodu, kterou měl v pronájmu sedmnáct let.

Děkujeme mu za vždy ochotné uspořádání nepřeberného množství ruzných rodinných i podnikoých oslav, tanečních

zábav, svateb, plesů, ýročních schůzí a také za skvělou kuchyni. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a chuť do práce v

novém zaměstnání.
} obec Svéradice hledá nového nájemce do hospody U Turků. Žádostje nutné podat do 3l. prosince. Podrobnosti najdete

nazadní straně dnešních novin nebo na úřední desce obce Svéradice.

} obec Svéradice společně s Pozemkov5Ím úřadem Klatovy uspořádali dne 4. prosince v Kulturním domě Svéradice

úvodníjednání vlastniků pozemku zdejšího katastru k zahájení komplexních pozemkových úprav. Celé úpravy a následnou

digitalizaci pozemků fuadí stát'
ž Závěr roku je vždy plný chvatu, doma i v práci. Proto byl určitě milým vytržením zběŽného Života vánoční koncert

zpěvaček, horažďovických učitelek a učitelů originál Band, který l5. prosince rozemé| vestibulem kultumího domu.

Ňejprve ale předvedly roáomilé vystoupení děti z místní mateřské školy pod vedením své ředitelky.

> Mateřská škola Svéradice má od 22. prosince 2008 do 5' ledna 2009 vánoční prázdniny'

} Svaz žen Svéradice připraluje r{roční schůzi s vánočním posezením na sobotu 27. prosince od l8.00 hodin v salonku

místního hostince. Každá členka včas obdrží písemnou pozvánku.

} občané, na Silvestra nesedte doma a přijměte pománi do Kultumího domu Svéradice, kde ve 20.00 hodin začíná

silvestrovská zábava. F{raje skupina Experiment. Vstupné je 150,- Kč. Lístky jsou v předprodeji vkanceláři obce

Svéradice.
} Myslivecký ples se uskuteční 25. prosince. řIraje Experiment. Hasičský ples se koná 10. ledna. Flraje Safir. Ples

Fotbaiového klubu proběhne 31. ledna. Flraje Talisman. Na uvedené tradiční plesy zvou pořadatelé všechny občany.

} Pro Světlo přáteiství z Betlému si můžete přijít na Štedry den mezi 10.00 - 10.30 hodinou ke kapličce sv. Anny na

návsi.
} Koledníci Tříkálové sbírky budou v naší obci koledovat v sobotu 3. ledna. Dvě skupinky s dospělou osobou a

zapečetěnou pokladničkou začnou obcházet dům po domu v 10.00 hodin'

} Výroční .óhů'" SDH Svéradiceje naplánovaná na pátek l6. tedna 2009. Clenové obdrži pománku včas před uvedeným

termínem jka

NAŠI JUBILANTI
V prvních měsících příštího roku v lednu a únoru oslaví několik naŠich spoluobčanů l^ýznamná Životní jubi[ea. Všem

jmenovaným přejeme do dalších let pevné zdraví a štěstí.

Leden
Šihánová Anna ( čp. 93 )
Augustinová Marie ( čp. 66 )
Mrázová Růžena ( čp. 5l )
Sílová Miloslava ( čp. 15 )
Žigmund ondřej ( čp. l16 )
Únor
Korbel Karel ( čp. 55 )
Zdeněk Karel ( čp. a8 )
Brouček Karel ( čp. 9a )
Militká Věra ( čp. 15 )

2.1.
6.1.
8.1.

10.1.
11.1.

^1
6.2.
7.2.
9.2.

88 let
60 let
62 let
62 let
60 let

76 let
68 let
78 let
88 let

opalecká Božena ( čp. 107 ) l6.1. 72|et
Horynová Marie ( čp. 4 ) 22.|, 68 let

Kába Bohuslav ( čp. l04 ) 28.|. 66let
Klasová Miloslava ( čp' 62 ) 30. 1 ' 60 |et

Lóffelmannová Marie (čp' 126) |3,2. 64 |et

Červená Růžena ( čp. 102 ) 22.2. 68 |et

Langer Vác|av ( čp' 135 ) 24.2. 76|et
Šulc Václav (čp.132) 25..?, 65 let

JKA
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oD PoDZIMNÍčKA KE SNĚHULCE v naší šKoLcE

V rámciškolního vzdělávacího programu,,Korálý mechoých skřítků,,nás celý podzÍm
prováze| skřítek Podzimníček. Ze své šňůrý nám rozdával barevné korálky za pomoc ztracenému
dráčkovÍ,radu zbloudilé vlaštovičce nebo uspání malého broučka. 9poustu zážitků nám skřítek
připravil i na turistické vycházce,,Za draky a dráčky,,, na ýetech s dÍvadelním představením ,,o
Budulínkovi,, a ,,Brollčci,, a nejvíce snad při naší zahradní slavnosti s |ampiony ,,Uspávání
broučků". I kd1lz byla na s|avnostÍ pořádná zÍma, naše malé kamarády, které jsme si sami vyrobili,
jsme v pořádku uložili a zazpívalÍjim krásnou ukolébavku.

S pruním sněhem nás nauštívila víla Sněhulka. I ona pro nás má spoustu korálků, Hned
pruní na její šňúrce Naučilijsme se mnoho básniček
a písniček, podnikli s hlínou,, do Domu dětí a
mládeže v Horaždbvicích, vyrobilÍ jsme velké papírové ,,Peklo', plné čertů a hlavně překonalÍ strach
a stud před MÍkulášem a jeho pomocníky, kteří k nám zavítali v pátek S.prosince. Za svoji píli a
statečnost jsme kromě korálku dostali i mÍkulášskou nadÍIku.

A co má pro nás Sněhulka připraveno lyníz Korálek pro ]ežÍška! Na ten se opravdu
těšíme. Pruní dopis od Ježíška jsme už našli. Cekal na nás, i s malým dárkem , pod vánočním
stromem v Horaždbvicích , kde jsme bylÍ trymalovat našÍ keramiku pro rodÍče a nemocné
kamarády.

Kotedy, vánoční povídání a ma|ování určitě ,vyplní čas, kteý zbyvá do štědrého dne.
Abychom ]ežíška potěšili, upečeme ještě vlastní cukrov[ připravili jsme pro veřejnost vánoční
besídku ,,Až zvoneček zazuonf, a hlavně jsme slhÍlÍ, že budeme hodní na své rodiče i kamarády.

Děkujeme všem mamÍnkám, které nám pomohly s Úklidem zahrady a při ýrobě
ozdobných květináčů do naší školky.

Všem přejeme krásné Vánoce, do Nového roku hlavně hodně lásky, zdraví a pohody.
Děti a zaměstnanci matebké školy KoráIek ze Svéradic

Paní ředÍtelka svolává všechny čerý

ZPRAVA pro tradiční pochodiáky i zaátečníky-t cí
stanici ve Slatině s cílem ve svéradické HoSPODE se
občerstvení na začátku pochodu, pro pokročilé průběžně. Sraz ve SvéradÍcích ve 13, 30 hod,
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Lindauerovi - historicky pruní chalupáři ve 5véradicích

Každý z nás nějak tráví svou dovo|enou. My, když
jsme byli mladí jsme jezdi|i do Bu|harska a k rybníkům do
jižních Cech.
Kdý se nám narodil syn a trávit deštivá období s malým
dítětem ve stanu se stalo neúnosným , zača|i jsme uvažovat o
koupi pevnější střechy nad h|avou. Způsob života na chatě se
nám nezamlouva|, touži|i jsme po klidu jihočeského venkova,
kde jsme zanecha|i svá srdce, začali jsme h|edat cha|upu.
Projezdili jsme hory do|y, ažjednoho dne jsme navštívi|i naše
přáte|e, kteří se zakoupili v neda|eké vesnici, v Ho|kovících.
Slovo da|o s|ovo a muži vyrazi|i po okolí. Zastavi|i ve staré
Svéradické hospodě U Turků a tam se dozvěděli kam jít a
koho se zeptat.

Karhánkoui a Lnda ueroui
Když můj muž přiše|

ke třetímu stavení, které by|o
vo|né, jen vydechl: ,Jak
z Prodané nevěsty". Vědě| o čem
m|uví, mnohokrát v této opeře
zpíva| Jeníka i Vaška. Jihočeská
brána a domek
ne ve|hi, ne ma|ý se mu

okamžitě za|íbil. Přiše| domů a nadšeně mi |íči|, že už naše|, co jsme h|eda|i. Když
jsem uvidě|a domek já, připomě| mi suý uspořádáním dětství u baičky a dědečka na S|o-

vensku, v té chvíli pad|o rozhodnutí: Tento domek bude náš. Zami|ovaní nemys|í na bu-
doucnost, ani my jsme netuši|i do čeho jdeme. A|e by|i jsme m|adí (tudíž nesmrte|ní) a
odhod|aní. Během roku jsme chalupu od pana Karhánka koupi|i a příští |éto jsme se da|i do
práce. Tehdy, V roce 1971 jsme se sta|i první,,náplavou.. v obci.

Světnice by|a okamžitě schopna ob'ývání v černé
kuchyňce se da|o vařit, kach|oý sporák fungoval, a|e komora
naproti mě|a zřícený strop, tak by|o rozhodnuto, že se zbourá
a propojí s ma|ým ch|ívem a wnikne z toho místnost, kde
bude vbudována v příštích |etech i koupe|na.

Nejdříve ovšem bylo nutné zavést e|ektrický proud. Na

našem štítě by| už tehdy stožár s rozvodem e|ektřiny, ale
babička, která zde byd|e|a ho patrně nechtěla. Pro vodu se
chodi|o k pumpě. Ve zdi našeho dvorku je sice obecní studna,
o které se říka|o, že ani v největším suchu nevysch|a - dáva|a
vodu domů i sousedům a jejich dobytku po d|ouhá |éta, a|e

my jsme chtěli mít vodu v domě. Staý pan Pavlovec nám
prokopal cestičku pro trubky, kteými jsme zavedli vodu do
našeho prvního dřezu a pan Legát z Ho|kovic nám insta|oval
ruční pumpu.
Ale to bylo až později, nejdříve jsme museli z|ikvidovat zbytky včelích ú|ů, staý žebřiňák,
kteý ,,překážel* ve stodole a mnoho jiného ,,haraburdl, které se za |éta nashromáždilo
v chaIupě i na půdě. Cirkulárka lolí|e|a, prach se zveda| a my pada|i večer do |ůžek jako
mrtví.

Tehdy jsme taky pozna|i pana Soukupa. Jezdi| sice s traktorem a my potřebova|i na zahrádce
vytrhat ze země velikánské p|acáky, které nám ,,překáže|ý', a|e profesí byl mistr truhlář.
Mys|ím, že nenív obci cha|upa, kde by neby|a na něj wpomínka ve formě schodů,

- současná podoba cha/upy -
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oken, sto|ů, Vrat, po|iček, a nevím čeho ještě. Pý i zpovědnice či lavice Borského koste|a
proš|y jeho rukama.

Do d|ouhé řady jeho zákazníků jsme se tehdy zařadi|i i my. Udě|a| nám novou
podlahu, strop, všechna okna, vrata, neýpický pracovní pult do kuchyňky, stů|, skříňky,
opravil prastaý práde|ník.

Neda|eko naší chalupy, pod si|nicí vytéka| potůček, kteý byl v jednom mrstě širší i
h|ubší a da|o se v něm (ach, jak romantické!) í máchat prádlo, což jsem v prvních dobách
činila. Ko|em naší zdi byla mokřina. To první léto by|o krásně, s|unce pálilo, my jsme pořád
větra|i, takže jsme ani moc nepostřehli, jak je cha|upa v|hká. To se ukáza|o až v příštích
deštirných obdobích. Když zapršelo, tek| nám ze si|nice pod vraty přes dvůr potok. Ale my
by|i mladí' takové věci nám zatím nevadi|y.

Příští rok by|o všechno jinak. Můj muž těžce
onemocně| a na všechnu práci jsem v|astně zby|a
sama. To už však sousedé pozna|i, že nejsme
,,letňáci.., Keří si přijdou na vesnici pohovět a snažili
se nám pomoď. Nejvíce nám pomoh| nejdříve pan,
pak už přÍte| Pepík Smitka. Sjednával i

zprostředkováva| řemes|níky, u nichž jsem já
mnohdy přebírala funkci pomocného dě|níka. Když
by|o třeba š|apat hlínu na přestavbu kachlorných
kamen, která začína|a z|obit, když nám staý pan
K|ásek přek|áda| střechu a superrych|ý pan Adámek

z Boru sundáva| tašky (tehdy mi pomoh| i můj sedmdesáti|eý tatínek a ma|ý Roman), kdý
by|o třeba podat cih|u či přivézt písek či přinést vodu panu Pav|ovcovi při drobných
zednichich pracích...

Můj muž tušil, co ho čeká, proto se snaži| zařídít věci, tak, abych pak. .mě|a věci
v pořádku. Kdý pak po něko|ika |etech zemře|, přiznávám, chtěla jsem cha|upu prodat, a|e
vědě|i jsme jak ji mi|ova| a jak se do ní rád vracel, by|o to naše dědictví. Proto jsme ji se
synem udrže|i ještě deset let, během nichž jsme okopali celou venkovní omÍtku, necha|i
nahodit novou' přivedli do cha|upy vodovod a necha|i po|ožit dlaždicové pod|ahy v předsíni a
černé kuchyni (v dobách, kdy se všechno muse|o pracně shánět a my neměli auto), pak
jsme se přece jen rozhod|i. Jenomže v té chví|i vstoupi|i do našich životů paftneři a by|o
všechno jinak.

Cha|upa proš|a ve|kou proměnou' By|a
vybudována kanalizace, provedeno
odvodněnl za velmi dramaticých okolností,
by|a zbudována nová střecha (samozřejmě
|i|o jako z konve) a kdý se po |etech měl
objevit noý človíček, bylo nutno udě|at ještě
mnohé, aby tady moh| v pohodlí pob'ivat ce|é
|éto. Dávno máme funkční koupe|nu, teplou
vodu, cha|upa je suchá, v|ídná, dobře
obyvatelná a jejím majite|em už nejsem já,
svoji pů|ku jsem darova|a svému synovi.

- zimní idy|ka -

Při pos|ední velké akci - zbudování nové zdi ko|em dvora, protože stará by|a síce
historicky cenná, |eč nak|oněná už k hranici pádu, pomáha| už i náš ma|ý vnouček. Vyzbrojen
dětským kolečkem a lopatou, pilně převáže| s námi všemi zeminu sem a tam.
Všechno je v pořádku a má|em hotovo.

Jenom občas, někdy, zah|odá v koutku mé duše čeruíček pochybností, kteý mne
přesvědčuje, že postavit ma|ý domek na ze|ené |ouce by možná nestálo to|ik peněz času ani
námahy, kterou jsme dosud na ý občasné pobfi v chalupě na venkově, vyna|ožili.

Elena Paclová dříve Lindauerová
srpen 2OO8

A|e všichni sem jezdíme rádi.
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ŽtlÍ' mezi námi

štěstí ., Co je to štěstí ?
To když se někomu něco povede, nebo vyhra1e ve spoftce říkáme,, ten má a|e štěstí!,,.

A jak je na tom se štěstím paní ing. Ivanka Dušková? Říká, že pro nije štěstí spokojená rodina a
práce pro lidi'

Ť..

B"Y"
t*e

i

\
\

\
1-'

I
Paní lvanka vždycky mě|a a má vře|ý uztah ke Svéradicům. A tak si zde postavili s manželem

Vaškem V roce 1979 rodinný dům.

Vystudovala SZTš v Blatné,
obor zemědělsfuí' Pracovat začala
v tehdejším JZD Ve|ký Bor, středisko
Chanovice. Vedla si dobře a tak ji
vedení doporučilo V roce 1985 ke
studiu na Vysoké ško|e
obor provoz a ekonomika. Skolu
dělala dálkově a to i při mateřské
dovo|ené. od září 1991 pracovala na
městském Úřadě v Horaždbvicích na
finančním odboru. V roce 2003 byla
jmenována do funkce tajemnice
městského úřadu a toto vykonává
dodnes.

V rozhovoru se paní Ivanka
ještě vrátila k tématu o štěstí.
Zdůrazni|a, že přece jen největším
štěstím je zdraví Právě ted,,
v době vánoční, přeje všem
spoluobčanům toho zdraví co

nelvtce,
foto mot

Pár čeftíků, kteří Vás budou provázet celým současným vytÍskem, Snad Vás

i+\
'ť]
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LIsToPADoVÉ ro|nické pranostiky

V zemědě/sfuí /tstopad probfila/ 1iž předeušÍm ve znamení prací na zÍmní obdobÍ //a po/ích
se v běžných létech prouádě/o jtžftn dokončouánísk/Žníokopantn, orba pro jarnÍsetf, vyuáženÍ
chléuské mrvy a dokončoua/a se podztmníokopáuka unohradt1a chmelnic. Ve/kou pozornost
věnouali ro/níci v /tstopadu uzcháze1ícímu obtlÍ

- napadne-/Í snth do b/áta, úroda nebude bohatá
- prší-/t ko/em sv. Marťtha a hnedle na to sněžía sni|l ztZstane d/ouho /ežet, činíto osenÍ

znamenltou škodu
- mrzne4i na 5V. Kateřnu ( 25. 11.) a potom napadne snth, bude úrodný rok na ozt7ny
- snth su' ondře1T ( 30, 1 1.) vzeš/ému žttu nepře1é
- dočká4Í ondře11v sníh březnovéhq ten rok nebude ch/eba režného ( žttného ch/eba)
- jestlže /tstopadoý snth záhy odtaje, po/ím a studnám prospě1é
- podzim pěknýn osením po/e odíV7 ale zma a jaro často mnoho měníuá
- pod/e uzh/edu v /tstopadu, neusuzuj na úrodu

Ve/Íce slavnou a ýnosnou hospodářskou čnnost u nás přdstauoual chov tyb. české země by/y
v 15. a 16. stol. rybnkářskou re/mocí. lVenídivu, že Úspěšné staročeské rybnčníhospodákfuí

{,by/o pro uázeno re/kým m nožsfutÍn h ospodářskych pranostk
- ryba po/Í anÍ dobytku nepřekáži ( přt7ozenými polohami pro zřizouánírybnkÚ by/y

mokré pozemky, kde se nedalo orat a které nešly t,yužtt ani.7bko pasfuny
- do sv. Marttha ná byt ryba s/ovena
- nejtěžší a ne1bdo/ně1ší rybu poskytuje /istopad
- po furtém nebo pátém /oueníodpočnutírybntku se proptfičth má ( /etněnírybníkÚ)
- ryba musímítpřÍ sp,ínku otevřené okno
- málo trávy _ mnoho ryb ( suché a teplé roky byly v našth podmthkách pro

rybnÍkířstuí uždy pňmivě1ňi než /éta u/hká )
- číbřeh, toho i ryba
- v nevbných kry7?h Í rak za ybu platí

PRosINcoVE ro|nické pranostiky

/Va rozdÍ/ od dneška byl v obdobíúhoroých systémÚ hospodařenípříznačnou a
namáhavou čnnostt,ztmních měsÍcÚ Úmlat. Tradtním nástro1ém, kteým se ýmlat obilíprouáděl
by/ cep.

/Vaučit se dobře ou/ádat cep nebylo nt.Jbk snadné. Začátďnkt?m trualo zprauÍdla d/ouho,
nežli si osuojtlt potřebnoum/ateckou techntku. Při prácÍ se cep nemohl džet křečoritě musela se
mu ponechat urátá vÚlq aby se mohl volně otáčet v d/aních. Ruce se ušak nesmě/y vo/ně
posouuat, aby se nenadě/aly puchýře.

PřÍ ýmlatu pomocícepÚ se ušak předeuším musela neÚprosně dodžouat vzájemná
pohybouá koordinace m/atcÚ a pracounítak| kteý záubel na poc?u mlatcÚ. -lako Účinná pomÚcka
pro dodžouánípracounttto rytmu přÍ práci s uíce cepy sloužtý m/atecké popěuky a ňkad/a.: luapř, pro pět cepů..

.7eč - men - má - vou - sy,/ buc - la - ý - kla - sy / až - ho - pro - dá - me /
z něj - sÍ - zay - dá - me,/ pi - vo - chla - ze - ný,/ pto - po - stT - ně - ní...

- koukejftk jdou cepy bouchej1bk s/yšíš hrát, tak musícep tancouat
- jak káže říkanka, tak se musíuhodit Cepem
- v adventě se zaáhá s ým/atem
- na sv. Barboru, přtprar m/at a stodo/u ( 4. 12.)
- na sv Barboru sed/ák vyk/epárá stodo/u
- o srt Judlti

Vněkteých regtbnech vprunÍtřetthě2?. sto/. vpředvečer8. trosnce
Eu. Miku/ášoua mattčka. V1?dné ruce džela koš s dárfu a ve druhé cep a nadě/oua/a obdobně
.7bko an l4tkukiš dětem, a/e i dospělym.

- Mtku/ášora matička rozdě/uje m/atcÚm cepy
- od Miku/ášovy natÍčky nesmí1iŽžádný m/ateczahálď
- s ým/atem se má co nejuÍce pokročtt do Vánoc, neboťpo Vánocích žerou obt/í

mnohem více myši
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VZPoMÍNÁNÍ

Věříte že už tomu bude pomalu 50 let od doby, kdy paní Smitková učila v mateřské školce
naše děti možná právě tuto básnÍčku ?

Zotou|oné koťÓtko

Snížek padá ( kde je cesta)
zasypává usi i města
a po chvílÍ, zakrátko
zapadne i koťátko.

Zabloudilo a má strach...
Zasype mně bílý prach !
Cestu známq my jíjdeme,
kotě domÚ dovedeme.

Slečnóm no fotogrofii by|o od deseti do třinócti, kdyŽ mě|y brusle obuty moŽnÓ
nopos|ed. Určitě toké mo|ovo|y čerty, určiiě jinok, neŽ je zobrozují děti ško|ky dnešní. Bós-

ničku si
dodnes
pomotují i
některé jejich
mómy. Čerty
o|e mo|ují
jejich děti po
svém'
Ještě dop|nění
vónočního
vzpomínónío
tom, Že ijoko
tenkrÓt po
Mortinu spodl
první sníh. Je
uŽ dóvno
pryč' joko
školní
bÓsničko
nebo brus|ení
sIečen
zobrózku.

esto jej připomínÓme. jok by| zostiŽen no jednom svérodském dvoře. Nopodne určitě
i, snod i |etos. Určitě nopodne, zimo sotvo zočolo.

připravila mav
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HoDNocENÍ popzuruÍ sezÓuv roraausrŮ rrc svÉnaotcr:

Žóci na podzim v krajské soutěži skupiny B obsadilivelmi pěkné 5. místo z 72
mužstev.6krátvyhróli,2krótremizovalia3krótprohróliscelkovýmskóre29:29as2)body.
Na to, že do soutěže nastupovali oslabeni o 7 hróčťl jsme se trochu obóvalÍ, ale sestavili
jsme osu mužstva: Lukeš- Smitka, Kóba, Novóček- Kliment, okolo které vyrostli ity méně
zkušenější kluci a dobře se doplňovali nejen na hřišti,

Dorost v podzimní čósti krajské soutěže skupiny A obsadil 71.. místo z 15 mužstev. 5
krót vyhróli, 2 krót remizovali o 7 krát prohróli s celkovým skóre 31:41 a 17 body. Tady u

dorostu se kluci doma scházeli, ale ven jich odjíždělo někdy sotvo 11'
B mužstvo obsadilo v této čósti lV. třídy okresního přeboru skupiny B 8. místo.4

krát vyhráli, 7 krát remizovali a 5 krót prohróli s celkovým skóre 74:77 a s 13 body.
A mužstvo skončilo v podzimníčósti l.B třídy krajského přeboru skupiny B jako

novóček na dobrém 70. místě ze 14 mužstev' 4 krót vyhróli, 3 krót remizovali a 6 krót prohróli
s celkovým skóre 17:23 o 75 dosaženými body. V této soutěži měli kluci špatný zočótek, ale
potom se pomólu dostóvali do rytmu o věříme všichni, že no jaře to bude ještě lepšÍ.

Stará garda se vždycky nějak sešla no domócíi venkovní zópasy a všichni věříme, že
no jaře to bude s tou docházkou lepšÍ'
Ještě na závěr bych chtěl popřát všem hráčům, trenérům, celému výboru FK, fanouškům a
lidem ve Svéradicích vše nejlepší a hodně zdraví do roku 2009.

mch

] e ště troch u če rtov s ké h o
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OBEC SVÉRADICE NABÍZÍ
7

PRONAJEM
HOSPODY U TURKU
VE SVERADICICH

od 1. 2.2009

Informace na tel: 316 514 367
nebo po domluvě osobně v kancelaři oÚ v pracovní dny

P)ŽADAVKY: celodenní provoz
teplá kuchyně
zaj1šťování svateb a jiných akcí
fyzická osoba do\oží Úpis z rejstříku trestů
šest let praxe v oboru

Písemné žádosti je možné zasí|at do 31.12.2008 na adresu:
obecní úřad Svéradice, Svéradice čp. 746,34I 0I Horažďovice

e-mail : obecniuradsveradice @quick. cz

sluŽební byt není k dispozici

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích Noviny přípravuje redakční rada

ve složení: Jindřiška Ka|abzová fika), Marie Vojtová (mav), Kamila Marcová (kma), Miroslav Cha|oupka (mch),
ing arch Tomáš Straňák (mot) _ grafická úprava, odpovědný redaktor. Počet výtisků 2oo neprodejné

strana pos|ední


