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VáŽení občané
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opět po dvou měsícíchvychází noviny

Naše
vesnice Svéradice, které Vás informují o dění v našíobci.
Zastupitelé se seš|i na 22. veřejné schůzi v pátek z3.
dubna.
Na minu|é schůzi by| schvá|en pop|atek 1 000,- Kč
za každéhocizího žáka, který navštěvuje našíMš.
Souh|as s tímto pop|atkem nám posla|y obce Kadov,

S|atina

a

Joro přece jenom je tody, i kdyŽ
kocouil ješfě ne1sou v plné oktivitě o
polínko do komen pn rUCe,

Ve|ký Bor. Nesouhlas obec Pačejov a

Horaždbvice.
V letošnímroce p|atíme za žáky, kteří navštěvují
Zák|adní ško|y v Horaždbvicích, 89 474,- Kč. Nák|ad na
jednoho žáka by| 6 391,- Kč.
Zastupite|é schvá|ili v rámci pozemkových úprav
ma|ou změnu katastrálních hranic na
Hoste|íně.
Byla schvá|ena ročnísmlouva
oh|edně pronájmu M|ýnského
rybníka s panem Tichým
z Horaždbvic.
Zastupite|é by|i seznámeni a
schválili Závěrečný účetDSo Radina
za rok 2009 a dá|e Zprávu o výs|edku
přezkoumání hospodařen í.

AUToMoToKLUB PAČEJoV nás požádaI o
povolení objíŽd,ky 7. 8. zolo na trase Komušín

ryby z vody,

r'-1f

i

ffi#,'

o móiko samozřeimě nohoru

Svéradícez důvodu konání RALLY AGROPA.
Na vodárně byly dokončeny opravy, které se
zača|y realizovat koncem loňského roku. Jedna|o se o
ce|kovou výměnu potrubía uzávěrů ve vodárenské kouli.
Firma AQUAŠUMAVA opraví|a vodovodní
přípojku k č. p. 51, kde docháze|o k úniku vody.
V obecních |esích by|o provedeno vysázení p|och
po ka|amitnítěžbě. Sáze|y se smrky, modříny, duby, buky
a jedle.
V měsící květnu proběhnou v našíobci některé
ku|turní akce. Více se dozvíte ve střípkách.
VIadimír Smitka, starosta

mol
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Události, zaj ímavosti, střípky.
o To bylo děti, až 13. března v den dětského maškamího plesu ,,praskal.. sál Kulturního domu. Letos,
movu po dlouhých |etech, místníSvaz žen připravil tombolu z hraček a ,, nutných potřeb.. pro děti
v poětu 40 kusů pro holčičkya 43 kusů pro kluky. Každédítě si odnášelo jednu ýhru, a to Se tak na
patnáct dětí nedostalo. Pozvaní manželéZbiral'ovi vedli ruzré soutěže a diskotéku. Pořadatelé děkují
Ženámzobce zadarované zákusky a některé věci do tomboly.
o Na dvacet kluků v čele s několika kapitány obcházeli ves a poctivě křístali od čwrtka do soboý, a to
několikrát denně. Musí, když zvon kostelíku ,'odletěl.. do Říma. V sobotu šli po domech s koledou
pro koledu. A že byla bohatá, syrová i vďená vejce, peníze a cukrovinky. Rozdělováni mezí koledníky
na Kostelíku patří ke zdejšímdlouholeým tradicím. V zápalu dělení a společných her zde po nich
zbylo několik nepotřebných odpadků, ale na upozornění bylo nakonec všechno posbírané.
o Porucha nazrez|é vodovodní přípojce u Mrázů, vyvěráním vody ze země, se ZÍovna stane v ýdnu,
kdy není voda zásobená ve vodárenské kouli a tím je jí relativně málo. V tomto týdnu po
Velikonocích prováděla firma pana Čápa z Brna rrylměnu vodovodního potrubí' Ale všechno dobře
dopadlo, oprava byla provedena během pár hodin.
o Májka na vsi se stavěla za pomocijeřábu v podvečer 30. dubna.
o Humanitární sbírka se uskuteční v ýdnu od 3. 5. do 9. 5. ve skladu vtŠ.viz leták uvnitř novin.
o očkování psů proběhne v pátek 7. května v 17.00 hodin před budovou obecního úřadu. Majitelé psů
vezÍnou s sebou očkovacíprukaz psa.
o Malá muzika Nauše Pepíka zahraje k tanci a poslechu na sále Kulturního domu, a to v neděli 9.
května' Začátek je v 15.00 hodin.
o Ročníodpočet vodného bude proveden členy kontrolního a finančníhovýboru během měsíce
května.

o obec žádáobč,any o zaplacení poplatku zaodpaď, ktený má byt uhrazen do konce dubna.
o o víkendu 5. a 6. června opět proběhne v'ýstava kosatců nepřeberného množství skvostných barev.
lng. Pavel Novák zP|zně bude květiny lystavovat po oba dny od 9.00 do 17.00 hodin vzasedací
místnosti budovy obecního úřadu.
o Vzasedací místnosti budovy obecního úřadu se každépondělí od 14.00 do l7.00 hodin prodává

kojenecké oblečení.

o

Knihovnice Mgr. Puči|ová prosí občany o trpělivost s nepravidelným provozem knihovny z důvodu
její déle trvajícínemoci.
o A zase se zde hrálo divadlo pouze pro dvacet pět diváků. Strašínštíochotníci přijeli 24. dubna do
sálu Kulturního domu už před polednem. Stavba kulis jim zabrala hodně času. Přes malou
návštěvnost bylo na hercích vidét, že textově náročnou hru Figarovu svatbu hrají všichni jako
jka
profesionálové a s láskou.

V měsících květnu a červnu oslaví několik našich spoluobčanůýznamná životníjubilea. Všem
jmenovaným do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstía dny plné radosti.
Květen

ŠtěchováBožena (čp. 75)

Ladislav
Hrabec Václav
Klas Václav
Šrámek Emil

4.5.64|et KordíkováJulie (čp. ll8) ll.5.81 let
) 5. 5. 4 |et Hambálková Vratislava ( čp. 106 ) 13. 5. 6l let
( čp' 1a0 ) 6. 5. 60 let Kopáěková Anna
( čp. 84 ) 20.5. 7| |et
( čp 62 ) 7. 5. 65 let Kopáček Karel
( čp. 84 ) 31 . 5. 14 |et
( čp. 22) 8. 5. 65 let

Cerven
ŠimanVáclav
Zemanová Marta

(
(

Kollár

( čp. 122

7

čp. 93 ) 2. 6. 61 let
čp. 76) 3.6. 66 let

Kandrová Marie

( čp.37

)

1

I.

6. 72 |et
jku

Svoz nebezpečnéhoa velkoobjemového odpadu v obci Svéradice
proběhne V sobotu 15. května V 8.00 hodin za obchodem ZKD

Sbírat se budou: te|evize, mrazáky, ch|adničky, zářivky a výbojky, e|ektrické akumu|átory, ga|vanické
č|ánky a baterie, upotřebené oleje, zbytky barev rozpouštědel, kyseliny, |ouhy, zbytky spotřební
chemie, pesticidy, herbicidy a |éky. Do objemového odpadu se řadí pneumatiky, nábytek, koberce,
okna,

apod.

jka
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Letošnístovbu mÓjky provÓze|o hes|o,'VíCe m|odých'.. ZdÓ|o se, Že to vzo|izo své ti
neimIodší.

zopoji|i se itotínkové

šéfe,pozor, rvedó se špotný konec

golerko v klidu

včetně uŽ proříd|é ronní hlídky

dopod|o všechno dobře
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Rybnikářství určitě v našem kra1Í nedopřává nikomu možnort k bezstarostné

obžÍvě.
občas nazout vysoké holiny,

Přítomnost několika malých rybníčktJv našem katastru dává
oblečenído vthka a hlavně provětrat potřebné nářadí několika nadšeným mladým i starším
amatérskym rybářům a čas od času se věnovat jak úd|žběstávajících vodních dílek, tak se
potěšit hezlgÍm úlovkem ale hlavně pobyt v přítomnosti vody, jejích obyuatel a pomazlit se s
rybičkama. ]ak vidno z obrázků potěr neroste jenom ve vodi ale i v péčisých otců a stýců,
Tak se na některé z nich podívejme.
vše začínái končíporadou

potěr dohledává potěr

sumec

akce
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Vodovod - věc ve|mi užitečná,pro náš život zce|a nepostradate|ná. Takže když voda
z něj místo do umyvad|a nebo vany začne vytékat pod vraý, začnou starosti. A kdý je
mimo provoz místnízásobník vody, problém začne b'Ít prob|émem. Už zmiňovaná příhoda
díky rychlému zásahu, naštěstí,byla brzy odstraněna. Ko|ik a|e činnostíjenutno vykonat,
aby voda by|a zase v normá|u vám přib|ížímev něko|ika fotozáběrech.

nutno se poradÍt. Každá rada je dobrá

Než to dopadne talc jak to ná byt

hydrant nebo hydra?

Ještě trocha sportu :

ve svéradickéhospodě uspořádalijejí současníuživatelé dne 17,4.
2010 pruní ročníkšipkovéhoturnaje. Zúčasťnilose ho šestnáď soutěžícíchz našíobce a
okotí Turnaj trua| čtyři hodiny, krátem se stal L. Němec, Na druhém místě skončit ,,Čáp,,a
těsně za ním místníobčan T, Kandn Díky sponzorům byli všichni hráči podarováni cenami
za účast,IJživatelésvéradickéhospody Vás tímto zuou nejen na příštíšipkoý turnaj ale i
m.k.
na dalšíakce jimÍ pořádané,

strana

5

občanskésdruženíDiakonie Broumov ve spolaprúci
.s obecním úřadem Svéradice vyhlašuje

E{UMANITARNI

sBÍnKU

letního a zimniho oblečení(dámské, pánské, dětské),
ze zimniho oblečenípředevším kabátu a bund,
lůžkovin,prostěradel, ručníku,utěrek, záclon, látek,
domácích potřeb.nádobí bíléi černé. vše jen funkční,
peří. péřovÝch přikrÝvek a polštářů.
dek a přikývek (obyčejné,vatované' larisy),
hraček a školníchpotřeb,
novin, časopisůa knih,
nepoško zené obuvi (drámské, pánské, dětské)
kabelek, tašek' batohů a peněženek.

rnct. rrnnn vzÍr NnptŮŽEW

lyžařskéb,ty; oděuy z umělých vlúken (silon, nylon, dederon);Iedničlcy, televize a
počítače(nebezpečný odpad); ndbytek, jízdníkola, lyže a dětské kočdrlcy (transportem se
znehodnotí).

Sbírka se uskutečnív obci Svéradice

od 3. 5. 2010 -

9 . 5. 2010
dnv a čas: Dondělí až neděle B.00 18.00 hodin
místo: sklad u mateřské školv
v ďldnu

.,

-

transportem a popsáním o jaký druh se jedná

odpovědná osoba pro sbírku je paní Anna Hokrová, Svéradice čp. 133' mobil
607 926 247
Děkujeme xa Vaši pomoc.

Bližšíinformace podá oU Svéradice 376 5I4 367 nebo dispečink Diakonie Broumov _
224 316 800,224 317 203(fax).
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanůmu nás \ v zahranilčía dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www. diakoniebroumov.org
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Jok se kdysi žilo
]!D" D 2OPzER
ioa4ioovtc=

V ma|é chaloupce čp. 31 ve Svéradivích (nyní zde chalupaří Hokrů z
P|zně) žil pan Josef Vojta se svou ženou Josefou a jedenácti dětmi.Jak
děti dorůsta|y, odcházely z domova za prací až do da|eké Ameriky.
Nakonec zůstaly jen dvě, nejm|adšíJan a Emi|a.
V čp. 49 ži|a jejich teta Anna S|uková, které se říka|o ''teta
Strouhancoc'.. By|a sama, děti nemě|a a pro své stáří neby|a již schopna
pracovat. Proto se rozhod|a, že chaIupu prodá svému synovciJanu
Vojtovi. A tak se rodina Vojtova stěhova|a z čp. 31 do čp. 49. To byl rok

L926.
Teta Strouhahcoc požadova|a za cha|upu a po|nost 2 000 kč. K tomu
pak byd|ení do smrti, přístup do všech místností i dvora a 3X denně stravu.To samé požadova|i i Janovo rodiče.
Cha|oupka čp. 49 by|a došková a navíc hodně děravá. Ve štítěby|a dvě okna, která patři|a k ve|ké světnici, za ní
kuchyňka na sevr (zůsta|o tam dosud) a komora.

Vroce].928seJanoženi|ajehonevěstaby|aMarie Korbe|ovázčp.4.Jakověnopřines|adocha|upy20000Kč.

A|e kdo by si mys|e|, že tyto peníze by|y použity do domácnosti, ten je na omylu. Ce|ých 20 000 Kč dostala Janova
sestra Emi|a a ta je přines|a jako věno Koderovům do čp.76. Tak to kdysi

bylo.

,{,;.1:,y',",1

V roce 1938 s velkou s|ávou a za oomoci sousedů se dáva|a nová střecha
z tašek.

Rodina se živiIa zemědě|stvím, h|avně chovem prasat. V roce 1959 by|a
provedena přestavba ce|é cha|upy. štíta bočnístrana na jih se stavě|a z
cihe|. Severní strava zůsta|a původní,kamenná, skoro 1 sí|ná'
A|e to qž je jiná kapito|a.

Dórek zo mlčení

Připomínáme si již 65. výročíosvobození
našeho kraje omerickou armódou, které velel
legendórnf gene ról Patton.
K těmto historickým událostem se vóže itato
historka, k|erou mě kdysi vypróvěl pan JQros|ov
Štecnz Vetkého Boru čp. j1.
Tehdy ]2 letý Jaroslav vyjel s povozem za
prací na své pole, které se nachózelo nalevo od
borovské železničnízastóvkyasi 0,5 km směrem
k Babínu. Když dojel na pole a začal si
připravovat nóřadí k próci, tu zaslechl z
nedalekého smrčípodezřelé zvuky, joko by si
uvnitř někdo polohlasně povídal cizí řečÍ.
Kraj byl sice v tu dobu již plně pod kontrolou
Američonů,ale sem tam ještě tóhly skupinky
něměckých vojóků, kteří utíkali před Rusy do
ametického zajetí. Bylivšak mezi nimi itací,
kteříse nechtěli dobrovolně smířit s kapitulací
Německa o stóle byli ochotnivólčit a zobíjet.
Toho si bylvědom iJaroslav, a tak pln obav
nespouštěl smrkovou paseku z očía přemýšlel,
kdo se to asi ukývó uvnitř. Stóle byl slyle|
tlumený hovor a také tlumený ženský smíFh. Fa
chvíli pozorování zjistil, že uvnitř jsou qmeriětí
vojáci a německé ženy. Po nějaké době vyšel z
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poseky na pole americký vojók s plnou naručí
konzerv, cigaret, čokolódy a dalších loskomin, 4a
tu dpbu pro našincq ho|ovýcfi pokladů. Vše
položilJoroslavovi na vůz a jak se říkó nohoma
rukama mu vysvětloval, že vše je jeho, když bude
mlčet o tom co viděl a nic neprozradí.
A proč měl
mladý Jarda mlčet?
Zo borcvskou
železniční
zostóvkou směrem
na Horoždbvice byl
v té době zojotecký
tóbor, kde
Američoné
shromožd,ovali
německé zojatce. Z
tohoto lqqr\ si
vojóci propašovali
německé ženy q ve
smrkovém mlózísi
s nimitqjně užívali.
Toho dne se Jqroslsv nevracel z pole jen s
Íůro.ajetele, Qle i s pořódnou výslužkou.
Vóclav Strolený
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ve Svéradicích

Kamila Marcová
Marie Vojtová (mav),
Jindřiška Ka|abzová (jka),
ing arch Tomáš Straňáx (ňot)--grafická úprava, odpovědný redaktor.
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Noviny pňpravuje redakčnírada ve s|ožení:

(kma), .Miroslav Chaloupka (mch),
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