
ROCNIK VII. číslo 37 Únor 2009

yI/ÉKADt.CE
VáŽení občané!

Zastupitelstvo obce Svéradice se sešlo 27.
Února na čtrnáctém veřejném zasedání. Proto mi
dovolte, abych Vás krátce seznámil s činností
obecního úřadu.

By|o schvá|eno rozpočtové opatření č' 4
roku 2008, ve kterém se Srovna|o skutečné
čerpání jednot|iuých poloŽek.

Schvá|i|a se Nájemní smlouva s nově
vybraným nájemcem Hospody U Turků,
strakoníckou spo|ečností GASTRO SPF, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční uýpovědní lhůtou.

Byla podána Žádost o dotaci v rámci
Programu stabilizace a obnovy venkova na
uiměnu p|astových oken v prostorech i býech
Ku|turního domu.

Schvá|i| se Dodatek č. 1/

2009 ke Sm|ouvě o poskytnutí
finančního příspěvku P |zeňskému
kraji na dopravní obs|uŽnost
vnitrostátní |inkovou dopravu v roční
\^ýši 14 200,. Kč.

Jako zřizovatele Mateřské
ško|y nás ředite|ka pořáda|a o schvá|ení vyjimky
v počtu dětí ze stávajících 24 na 25 dětí.

By| zakoupen traktor na sečení obecních
ploch a sportovního areá|u. Stávající traktůrek
necháme opravit k případnému prodeji.

Schváli| se Dodatek č. 1 ke Knihovnímu
řádu, kde jsou pokyny pro práci s veřejným
internetem v obecní knihovně.

P roběh ly kaŽdoročn i revize has ících
přístrojů v Ku|turním domě s hospodou a v budově
obecního úřadu.

Závérem mi dovo|te, abych Vás pozval na
příští veřejné zasedání obesních zastupite|ů, které
se bude konat v pátek 25. dubna v sa|onku místní
hospody.

V l adi m í r S m itka, sfarosfa
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UŽ, uŽ se zdólo, Že joro ubere zimě
póru. JeŠtě si musíme chvíli počkoÍ'
TokŽe popořódku: Novoroční pochod,

změno

o do/š ínformoce, obrózky, vzpomínky.'.
mot

ch o ri t o tiv ní tříkról ov ó sbírko,



Zajímavosti, u dáIosti, slříp ky........

o Je vidět, že se rádi necháme výrhnout z dlouhých vánočních svátků a v hojném počtu q4vštívíme ples myslivců, který je
kaŽdoročně pořádaný 25. prosince. Tak už tomu neby|o o plesu hasičském 10. ledna a ani o plesu sportovním' poslední
lednovou sobotu. To se lidičky na sálu přepočítávají něko|ikrát a nechce se věřit, Že se místní občané nepřijdou pobavit a
zapomenout na všední povinnosti' Nakonec i přes malou návštěvnost ( osmdesát hostů ) se tombola vyprodala a hosté se
dobře bavili.
o Silvestrovskázábava zaplnila celý sál, proto obec Svéradice opět uzavřela smlouvu s kapelou Experiment i na letošní rok.
o Sice bylo nevlídno, si|ně foukal mraziý vítr, ale ani takové počasí nemohlo odradit od uspořádání jubi|ejního dvacátého
ročníku Novoročního pochodu. Zúčastnilo se na Sto čtyřicet pochodujících, kteří vyšli od obecního úřadu ve Svéradicích na
Lnářský Ma|kov a u topolu se dali na S|atinu. Před domem Soukupů byla pňpravená malá svačinka a hlavně teplé nápoje.
Už se honem pospíchalo zpět do Svéradic a hojný počet směřova| i do svéradické hospody na gulášovou polévku a ovar.
Dobré jídlo se zapíjelo dobým pivem, tu a tam padla i nějaká štamprlička na zahiátÍ. PoděkováLrrí patří manželům
Kopáčkoým za odbavení pochodujících arozdáni pitíček a tatranek dětem. Také děkujeme panu Soukupovi a Vlnasovi ze
Slatiny za skvěle připravené občerstvení.
o Všichni zastupitelé tajným hlasováním vybrali ze tří přihlášených nového nájemce obecní Hospody U Turků. Těsným
hlasováním se jím nestala společnost Silovslcý zHoražďovic, a|e společnost GASTRO SPF ze Strakonic, zastoupená
jednatelem Pavlem Sedláčkem. Provoz zde zahájl|a l7. února. Novou hostinskou se má stát Karla Hoková ze Svéradic.
obec Svéradice nechala hospodu vyma|ovat, uklidit' některé zaÍízeni odkoupila od p. Šimanovského a některé dokoupila.
Zkrátka hospodaje připravená k provozu. Teď uŽjen plno spokojených hostů i spokojeného provozovatele.
o Koledníci Tříkrálové sbírky vybrali v naší obci 12 0l4,- Kč. Chodili ve dvou skupinkách, vždy s doprovodem dospělé
osoby a se zapečetěnou pok|adničkou. občané by|i štědří a obdarovali dětské koledníky ovocem i cukrovinkami.
o obec Svéradice upozoňuje občany na splatnost místního poplatku za odpad, kteý zůstává ve stejné vyši 400,- Kč na
osobu a rok nebo za chalupu. Termín je do konce dubna, avšak známku na popelnici si vyzvedněte i bez úhrady poplatku do
svozu 9. března. od tohoto datumu už nebude popelnice vwezeÍLa na známku z loňského roku.
o Úhrada místního poplatku ze psů je splatná do konce března. Za jednoho psa se p|atí l00,- Kč a za kůdého druhého psa
jednoho držitele 150,. Kč.
o Masopustní průvod se konal vsobotu 2l. února. Začittek by| už ve 13.30 hodin. Než se obejde dům po domu je tma
,,hneď. a chodit po zasněžených cestách není také žádný med. Tradice je tradice a nemůže se hledět na počasí, se kteým
statečně bojovalo na čtyřicet pět ma.sek. Nakonec, pády rozjďených masek sníh zmímil.
o Děti už se těšíte na děsloý maškamí p|es ? Že nevíte za co půjdete ? Určitě společně s maminkou vymyslíte pěknou
masku. Máte na to téměř měsíc, protože dětský mďkamí ples se koná v sobotu 21. března ve 14.00 hodin v sálu Kulturního
domu ve Svéradicích. Pořadatel Svaz Žen Svéradice prosí Ženy z obce o příspěvek zákusků, které je možné objednat
v místní prodejně'
o obec Svéradice dávala souhlas Správě a údržbě si|nic Klatovy ke kácení poškozených stromů při cestě do Babín. Po
tragickém pádu stromu ve Z|íně se smrtelným zraněním dvou ch|apď jsme také ostražití a je objednaná u odborníka
prohlídka zdravotního stavu stromů na návsi , v alej i, parku a zahradě MŠ.

V měsících březnu a dubnu oslaví několik našich spoluobčanů významná životní jubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a radosti.

Březen
Chaloupková Anna ( čp. 106 ) 2.3. 62 |et

Větrovcová Anna ( čp. 65 ) 6,3. 64 |et

Duben
Kollrírová Milada (čp' I22) 3.4. 7| Iet
Podlešák Jan ( čp. 82 ) |0.4. 62 |et

Korbelová Anna ( čp. 55 ) |4.4. 64 |et

Augustin Jaroslav ( čp' 66) 2|.4. 69 |et

5lečka Karel Ing. ( čp. 63 ) l0.3. 67 let
Svecová Marie (č,p.3|) 23.3' 88 let

opalecý Antonín ( čp. l07) 2|.4.73|et
Pod|ešáková BoŽena ( čp. 82 ) 22.4. 63 |et
Pleyerová Zdeňka ( čp. l 1 |) 27.4. 64 |eÍ 

ika
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Schvdlený roqločet obce Svéradice na rok 2009

Příjmy v tis. Kč
PoloŽka
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Výdaje v tis. Kč
poloŽka rozpočet
Lesy 90
Silnice 160
Pitná voda 427
odpadní voda 39
MŠ 3|7
Škohé zažáky Zš 85
Knihovna 13

Kultura 487
Památky 3l
Místní noviny 19
Fotbal. klub 70
Zá1mová činnost 2
Veřejné osvětlení l30
KomunáIní odpady 285
Veřejná zeleň 214
Komunitní plánování 41

Hasiči SDH 19

Zastupitelé 283
Činnost míst. správy 6l9
Sdružení obcí 5

Vvdání celkem 3 33ó tis. Kč

rozpočet
2900

406
0

30
3 33ó tis. Kč

Majetek k 31.12.2008

Budovy, stavby 8 9l5 159'80 Kč
Pozemky 2 894 090,53 Kč
ostatní 2383 817,10 Kč
Celkem 14 |93 067.43 Kč

- *E*p*,*.--

jka

Něko|ik mó|o obrózků z mosopustního pochodu mosek Ve svérodicích roku 2009

mot
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Vyprávění paní Zemanové _ ze serie zpovědísvéradických chatupářů

By|a jsem požádána, zda bych nenapsala něco o našich začátcích chalupaření ve zdejšÍ
obci. Nejprue pem váhal4 ale potom jsem si řekla proč ne t/ždyť o naší ulici zatím nebylo
nikde moc řečenq což je škoda, protože se zde
udělalo mnoho dobrého pro to, aby domky
nechátraly anebo už nebyly zbořené'

Na vkend nás pozuali Karel NÍederle a
]arča Kočová ( později Tomášková) a zdejší
kraj se nám zalíbÍl a tak v čerunu 1982 byla
dohodnuta koupě chalupy od Míry Větrovců,
v dubnu 1983 jÍž byla ,,cha/o!lpka,, i papírově
naše. - dnešnípodoba sbvení-

začáteční elán oprav a přertaveb dle naší potřeby nám trochu zhatil nedostatek všeho
materiálu na stavbu, počína1é cÍhtam[ betonem, a konče taškamÍ na opravu střechy. šlo to
pomalu, ale každý rok o dovolené se plánovala velká akce, Pruní rok podtahy, aby se mohlo
v jedné místnosti přespávat, trochu se přerovnala střecha, aby nezatékalo. Z tal<zvané černé
kuchyně se udělala kuchyňka na vaření. Je malá, ale stačí

Problém byl taky sehnat kamnáře, kteÚ by dal dohromady pec a kamna ve velké
světnici. Nakonec se naše/ staý kamnář ze Sušicg přičemž se ukázalq že fto kachte vyrobil
jeho děda, tal<že se našlo i pár náhradních,

Chalupa byla bez elektřiny a vody. Udělat to bylo velmi důležit4 protože být při
suíčkách a petrolejcg nebo mÍchat maltu ručni to bylo trochu jako za císaře pána. ]eště že

vrata. Pan
e, poradil i

Kdý byly hotové komíny a střecha, přišel na řadu vnÍtřek baráku. Z maštalí se udělala
velká místnost, opravÍla se stodola a konečně byla hotová i koupelna.

Když se dívám na staré fotografrg tak sÍ uvědomuji, jaká to byla dřÍna _ jenom té sutě
co jsme vyvezli... Z místního ]ZD nám přistavili valník a my jsme nakládali a odváželo se ce|ou
sobotu a neděli. ]eště že bylo v obcÍ dost lÍdí ochotných pomoci rukou i radou,

Kdyz byla hotová obytná část, přišta na řadu zahrada, noý plot a konečně se ušechno
mohlo začít porovnávat, aby to nebylo pořád staveniště. od roku 1996 už jsme dětati pouze
věci pro zpřtjemnění pobytu o víkendech _ krb, pergolq záhony...

Přes zÍmu nám opatrovala naši chlupu Anča Chatoupková, která mÍ taky ukázala
zajímavé věci v okoli o kteýh člověk ani nevěděl. Naše cesta doposud vedla pouze na
Kostelí& odkud je krásný Úhle4 a je tam Úžasný klid'

V roce 2000 jsem odešla do dt1chodu a tak jsem zde byla většÍnu roku, a nyníjÍž
natrualo. Tehdy člověk teprue poznal, jaká je zde krásná, ale někdy i tuhá zima, Můj muž

Pavel odešel do důchodu o rok pozdějÍ a pokud mu to zdraví dovolovalq tak mu zde
bylo taky vždy dobře.

Kdý byl v obci zaveden plyn, tak to bylo zase snazší _ bez shánění dřeva, a htavně
jsme měli hned teplo.

tak to vypadalo v sdu
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Abych nepsa|a pouze o prác| by|a i zábau4 i legracq kterou jsme si užÍ|Í na zábavě a
rúzných oslavách u nás i u našich přátel (i kdllz přÚ.et v zimě do nevytopene, Vychladlé chatupy

to nebylo jen tak, dům
se trochu vyhřál až
v neděli, kfu,z už se
odjÍŽdělo), o pouti,
rovněž na různých
akcích, které pořádala
obec.

Naše děti a ted, i
naše vnučky sem rády
zajÍŽdějí a na ýletech
poznávají i zdejší okolí.

-v adě pod pergo|ou -
]ediné co je špatné, je dostupnost blízkych obcí o prázdninách, kdy je velmi omezena

dopraua. Pokud člověk neulastní autq teprue pozná, jak je složité někam se dostat, třebas jet
k lékaři, nebo něco si zařídit v blízkych HoraždbvÍcích. Proto dt|ky alespoň za to, že je zde

Věřím, že se naše ulice udží tak pěkná jako doposuQ a že nezůstane pouze
MaÉa Zemanová, srpen 2o08

Letošní trodiční rŘírnÁtoVÁ sbírko proběh|o u nÓs stejně Úspěšně joko jiné roky.
Připomeňme si, Že novodobí ko|edníci novozují symbo|icky no bib|ické putovóní

Iří królů k norozenému JeŽíškovi. VýtěŽek somozřejmě by| předón pro chorítotívní
Úče|y. Doprovod spo|ehlivě, joko jindy, zojísti|y poní ing o s|ečno Šu|covy.

Zmlozenó sesfovo dvou skupínek koledníkŮ zlevo : kisýno Husórovó , Koteřino Morcovó,
MorlinSoukup, Morek Jedličko, dole: Povlíno Vlčkovó, Miroslovo KonČítkovó.

mo| folo dodoý Šu|cové
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Prvního |edno se uskutečni|NoVoRocNí PoCHoD ze Svérodíc do Svérodic přeS|oÍínu, kde bylo

onise nekono| nedostotek pivo v p|echovkóch, které vzh|edem k mrozu nemě|o poŽvotelnou

občerst-
vovocí
stonice.
Vzhledem
k tomu, Že
bylo dost
nev|ídno,
( mrÓz )

nebyl
překonón
rekord
v počtu
ÚčostníkŮ,
ŤepIotu.

Občerstvení finončně zojisti|o obec Svérodice. Dokumenfoční obrózky jsou poznomenoné tím, Že je
poítzovol poloslepý fotogrof , kterému cesÍou ,,,Jmrzlo,, nožičko no býlích.

O co menší by|zójem o mroŽené pivo, tím větší by| o nópoje otep|ující, které pňprovovo|zkušený tým
slotiňonů ood toktovkou M. Soukupo.

To je osi iok vše k ý|etu.
ProhřóÍí většiny Účostníků do normó|u se
dokončovolo oŽ v nošíHoSPoDĚ.

mol
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LID)VÁ PŘEDPO vĚĎ poČ,qsí nošich předkŮ podle chovóní zvířot,
rosflin o ŽivočichŮ

Č|ověk, kteý Žilod prověku v pří.odě, sivšímo| především rosi|in o rvřot. Pozorovo|jejich
chovóní před změnou počosí o z toho vytvóře| providlo, kteró mu signo|isovo|o b|Žící se změnu počosí.
Lidé si během souŽitís přírodou soustředÍ|i mnoho poznotků o tom, jok některé orgonismy reogují no
změny v|hkostivzduchu, různé tep|oty, osvětlení, s|unečnÍzÓíení, no sróŽky, změny větrů, no tlok
vzduchu o jiné Úkozy.

Dnes. kdy móme neustó|e k disposiciodborné předpovědimeteorďogů. budeme tyto
poznotky brót joko dok|od toho, Že č|ověk měl ve|mí b|ízko k pří'odě. Dovedl si všímot přÍ.odních Úkozů
ko|em sebe, o toké je umě| ve svůj prospěch vyuŽívot. BohuŽel dnešní moderníčlověk se zo pouhé
|idské pokolení vzdó|i| svělu svých předků o přírodě jokoby no tísíci|etí.

V někteých ob|ostech mě|i |idé odpozorovoné rŮzné poznotky o změny rost|in, o|e istromů.
Některé se z nich vztohujíi no dlouhodobé předpovědi počosí.Tok |řebo jest|iŽe se no joře ze|enó dříve
o|še neŽ břízo. pok bude léto studené o deštivé. KdyŽ no podzim opodÓ všechno březové listí
nojednou, bude příštírok Úrodný. Kdyz pok břÍzo zočínó Ž|outnout od vrcho|ku, pňjde příštírok joro bzy.
Zočnou-|i všok Ž|outnout březové |isty od spodku. nočekóme se no joro. U rost|in, nopřík|od pompe|iško,
svíiÍ-|i slunce, o přesto se její květy zovÍ.ojí, signo|isují, Že přrjde déšf. je to všok i obróceně. Znomenó to,
Že z mroků oršet nebude.

V |ese si můŽeme všímot ostruŽin o koprodin, které své |isty před špotným počosím otóčejí
vzhŮru o před pěkným se stóčejí do|ů. No zohródce jsou dobrou předpovědídeště květy měsíčku, s|ezu
o povijice, kleré se před deštěm uzovkojí. Z ŽÍvočichů jsou nejcit|ivějšími proroky počosí povouci. KdyŽ
venku povouk kRŽók rozpřódó povučinu o zv|óště kdyŽ ji rozepne protisevernístroně nebo zópodní
bude teplo. Trvole hezké počosí bude, kdyŽ tkó povučinu zvo|no, dóvó si no čos. Větry nostonou dříve
nebo později pod|e ioho. jok rych|e nebo pomo|u zočínó odstroňovot něk-teré nitě no povučÍně.
KřiŽócijsou všok ukozote|i počosí jen zo tep|ých měsícŮ. V ch|odných měsících o v lmě je zostupují
povoucí pokoutní z nošich domócností. Jokmi|e pokoutník rozepne no storém místě svou povučinu,
můŽeme počítot s mírným počosím. No špotné počosí ukozují povouci toké tím, Že si dělo|í zósoby
chycených much.

Do|ší přík|ody předpovědi nošich předkŮ pod|e ros||in o Živočichů :
Déšť přijde :

- noiohuji-|ise osiny h|uchého ovso o ovsře
- zovkqt-|ise přes den květy bod|óků pupovy bez|odyšné, sv|očce rolního, drchničky rolní.

měsíčku |ékořského, Žobince obecného, jete|ů, |nu, okurek o j
- sk|ódó-|išfovík|upeny
- objeví-|ise no hnojištích nojednou rych|e vyros|lé houby
- kdYz mechy neobyčejně ze|enost nojednou dostonou o jejich proutečky se vztyčují- vy|ézojí-|i rociz děr o z vody no břehy
- koušou-|i mnoho ovódi. komóň, tip|íci o jiný hmyz
- schovóvojí-|ise povouci pod |isty o do Úkrytů
- vy|etují-|i vče|y čosně róno z Ú|ů o příliš se od nich nevzdo|ují, kupi|í se ko|em česno o jsou

podróŽděné
- voní-|Í kvěý více neŽ obyčejně
- vy|ézojí-|iz rybníkŮ' potoků o řek hodně Žóby o

lukóch o jínde
- kdyz myšineobvyk|e piš|í

ukozují se mnoho no cesióch, po|ích, po|ích,

- vyh|edóvojí-|i zojíci suchó místo o stohují se do ÚkrytŮ, vysokou tróvu o obi|í opouštějí. vyskokují rybv nópodně nod h|odinu
- ne|étojí-|ivečernetopýň
- bekojt-li mnoho srnci mimo dobu řijení
- kdYz skívónci no joře vyletují vzhůru do ob|ok o nezpívojí. skývojí-|i se vrobci pod střechoml nebo n jiných ůkrytech
- pijí-|i vloštovky o jiňčky vodu ( |étojí nízko nod vodou o doýkojíse h|odiny )- hrobe-li nepokojně drůbeŽ. jdou.|i s|epice bzo no hřod, nebo nechtějí-|i róno zkurníku- vy|etují-li kuřoto o m|odé s|ípky no p|oty, keře, stromy o jinó vyvýšenó místo- perou-|ise husy no vodě o jsou-|i nepokojné, sÍ|ně hejkojí, bijíkříd|y, potópějí se- hrobou-|i koně kopyty, otřósojí se o frkojí, kopou do stěn o třou se o hródí. hroje-|isi prosečí dobytek se svým Žród|em, roztohuje ho po ch|ívku o své podest|óní

roztohuje
- stohují-|i se ovce přes den no pos|viny nfte |eŽící
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- stohujili se ovce přes den no postviny nfte |eŽící
- je-|i dobytek no postvě nepokojný, kopyty o nohomo rozývó prsť, trhó sebou o p|oší se,

pobíhó s otevřenými nozdromi o čichó vzhůru. h|ositě funí o po vzduchu lopó. nohy si

usÍ|ovně |íŽe, h|ovomi hózí
- kdyŽ se ve ch|évech krÓvy o vo|ijeŽí. srst se jim nopínó, jsou celkově nepokojní, |ízojí zeď o

te|oto mezi koně o větší dobytek pop|ošeně vbíhojí
Předpovéď hezkého počosípodle nošÍch předkŮ:

- kdyŽ zo pěkného |etního večero netopýři hodně |étojí, bude zíiro určiiě hezky
- mknó pověirnos1 nostone, kdyŽ divoké husy širé o tep|é vody opouštějí
- pěkné počosíoh|ošujíi s|ovíci, kdyzzjoro skoro ce|é noci tlučou (zpívojí)
- v |étě můŽeme soudit no pěkné počosí pro zítřek, Že svotojónské mušky víc neŽ kdy jindy svítí
- určitě bude zítro hezké počosí, kdyŽ motý|izůstonou večer sedět no květu, i kdyŽ je v noci

bude ohroŽovot roso
- kdyŽ komóři o tip|ice po|etujívečer v hejnech
- kdyŽ dešfovky ryjíhromodně mo|é hupky
- sedí-|i povouci dopo|edne ve středu povučiny o třesou jí nohomo
. kdyŽ ptÓci vy|etujído ve|kých výšek o v nich krouŽí

Jistě v té truh|ici moudrosti nošich předků je u|oŽeno ještě mnoho do|ších dobře odpozorovoných pří-

rodních Úkozů. Tok příště zos z nějokého jiného soudku. VócIov SÍroIený

Život jde, tu rychleji, tu
pomoleji. Je dobře , Že
jde. Čos od čosu si
mYslíme, Že uŽ konečně
/sme na tom cílovém
sÍonoviští. A prósk ho!
Je tu novó příleŽitost,
moŽnó Ío nej/epší
možnó. ŠimonovŠÍí
brum brum se rozhodli,
lvon nóm zamóvol o
odstorlovolj. Sedm nóct
leÍ si v nošíhospodě
odslouŽili, život jde dól-
Popřejme jim všechno
dobré, onómsnovÝmi
toktéž. Není Ío nekro-
log. Bor je blízko pro
koŽdého, kdo si bude
s nimí Chtít poseděÍ.
RovněŽ Svírotice pro ně
nernusí bÝt kroisvěfo,
kdyby se chfěli U nós
zostovit no kus, nebo
kousek řeči
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BABSKY BAL našich babiček, prababiček
Vedle autobusové čekárny stojíuývěsnítabule' Je přeplněna plakáty v rŮzném provedení. Jedno

ale mají společné, zejména v určité ročnÍ době. Zvou nás všechny na bál. Ať je to hasičský, myslivecký,
učitelský, sokolský, tesařský, katolický, podnikatelský, maškarní atd. Prostě aÁt. ro p tadice. A tak si
zavzpomÍnejme, my sÍaršd na jeden ,,Babský bál"' kteý se konal v únoru 1959 v našÍ tehdejší hospodě ,,tJ
Zoubků" ve Svéradicích. Doufáme, Že na vás mladšÍ, dýchne atmosféra přÍprav takové akce jakoŽ i doby,
ve které jsme Žili.

Vyhledala jsem pár pamětnic a od nich se dozvěděla jak vše probíhalo. organizátoty bálu tenkrát
byli : pan Bohumil ChaluŠ, pant RŮŽena Máčová, učitelka a paní Kandrová, říkalo se tam u NíšťákŮ.

Bylo dohodnuto, že ženy půjdou v průvodu ve dvojicích, např.:
ota čeruená _ Blana Jiřincová
MaruŠ PanuŠková _ Boženka Chalušová a další dvojice.
Dále že ženy upečou malá perníková srdÍčka, uvařívaječný koňak a ušijí si stejné zástěrky.

Konečně přišel bálový den. PrŮvod vyšel od NíšťákŮ. Ženy na vyzdobeném trakaři vezty pana
Chaluše až do sálu. Tam všechny přivÍtala hudba pana Vojý Větrovce.
Ženy se rozběhly a uŽ se tancovalo. Paní Mituška Korbelová vzpomíná, že pro pruní kousek sivybrala
pana Jardu Babku. To ale neměla dělat ! Její muž Fanda na ní až do půlnoci nepromluvil.

Po sále rozvěšená srdíčka lákala všechny muže. Ale kdo vztáhl ruku a srdíčko utrhl, musel zaplatit
pokutu.

V průběhu večera vystoupil pan Chaluš s básničkou, kterou sám složil. V úvodu řekl : ,,Jsme tu také
my, muži, vždyť máme RoVNoPRÁVNosT!,. mav

1. Vítám Vás zde naŠe báby,
ať jste staré nebo mladé,
hlavně že jste štěbetavé.

2. Že my muŽský charakterní
jsme jen samá něžnost,
co se týká té něŽnosti,
učiním Vám za dost.

s. Ó vy ženské klevetivé
jste jen samá faleš.
Vy když máte mužský v prádle,
myslÍte jen na lež

4. jak by jste nás oklamaly,
ke hříchu nás svedly.

Vaše krásné, milé řeči,
při nich jsme izbledli.

5. Je-li mužský hodně něŽný,
syésťse nechá ve všem,
nejvíc ale svádíte nás
k nejhoršÍm neřestem.

6. A tak báby staý, mladý,
nechte si chuť zajít,
by nepřišel do chalupy
zas jeden host navíc.

7. Říkám Vám to milí muŽi,
nevěite jim, na mou duši.

Pan Chaluš sklidil za toto povídání velký velký potlesk. Vaječný koňak byl dopiý, zábava se naplno
,,rozjela,,.Pan hostinský roznášel GR|OTKU, vŠichni se veselili.

JenŽe ručičky na hodinkách rychle běžely' A už tu byla čfurtá hodina ranÍ a s ní konec bálu. Ale
ještě dlouho se na babský bálvzpomÍnalo.

P)ZNÁMKA REDAKCE :
Jedna ze zástěrek se právě v těchto
dnech ,,dožívá padesáti,,let. Zdá se,
že jí nic neschází. VŠak sl celý svŮj
Život proŽila v peříčku, a ne,jako,,, ale
na čestném místečku v prádelníku
Účastnice bálu pí. Panuškové.
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Každoroční os|ava K)NCE MAsoPllsru . Čqřicet dní postníchl Do úterní půlnoci je třeba si

ještě užít co se dá. Průvod už vychází. Dítě nožkama s|eduje rytmus hudby, ani matka nezůstává
v klidu.
.-r

Sousedku točí Storostou hýbó nevěsto.

aL

trt ttř*

Ť;. -. *.. l-*-t*'E
A|e jinok se všechno jen lesk|o

Ještě těch čŤyřicet pos1ních dnů o bude po Ve|ikonocích mof

v |uftu ( joko vŽdy).

Tok tody se vloudi|o chybičko.

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích
Jindřiška Ka|abzová (ika), Marie Vojtová (mav), Kami|a Marcová (kma),
ing arch Tomáš Straňák (mot|-grafická Úprava, odpovědný redaktor.

Noviny připravuje redakční rada ve s|oŽení:
Miroslav Chaloupka (mch),

Počet v'ýtisků 2oo, neprodejné
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