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Yáženi spoluobčarré,

Toto čÍs|onošich novin ie mezi čertem

miíme za sebou polovinu měsíce, ktený je pro
někoho prvním zimním měsícern, pT.o někoho
poslednírrr měsícem v roce, kdy se slaví Silvestr,
pÍo dalšíhoměsícem zabijaček a pro jiné jen
jednoduše prosincem, ďe pro většinu nás je tento
měsíc spojený se svátky klidu, pokoje a radosti .
s Vánocemi. Je to doba adventní, která začínáprvní
nedělí adventní (letos to bylo 28' listopa.cu) a končí
zápaďem slunce Štědréhovečera. V západní tradici
je advent připomínlírr jako doba zklídnění,což

odpovídá životnímustylu našich předků za

dlouhých prosincových veěeru.
Měli bychom se, v dnešní vypjaté a uspěchané době
zastavit, odpočinout si a zamyslet se vůbec nad
prarn.im smyslem těchto nádhernýchr svátků.
V dnešnídobě lidé kupují drahé a nárclčnédárky'
tráví ceIé hodiny a možná dny Ve vellcých
marketech a ještě většíchsupermarketech, kde
uhonění a stresovaní nasávají ,,adventní a vrírroční
atmosféru... To je v obrovském protikladu s tírr1 jak

trávili Viínoce a advent naši předkové. Ti se
schrázeli u sousedů' peklo se cukroví, vyprávěli se
růméhisrtorky, v kamnech praskalo dřívía komu

o

VÓnocemo

byla zima, vlezl si ?a pec, která tehdy byla součástí
každésvětnice. Jistě' můŽete oponovat" že tehdy
byla jiná doba - ano to byla, nikdo se nechce wacet
do minulosti, ale alespoň ten klid, pohodu a radost
ze žívotabychorn motúi uplatnit i v solrčasnosti. A
wčitě by nrím bylo lépe'
Přeji Vám všem, jménem mýrn i jmérrem celého
Zastupiteistva obce Svéradice, krásné a spokojené
prožitísvátků vánočních a do Nového roku 20l l
pevné zdravi, odhodlríní a pokud moŽno co nejvíce
radostných a šťastnýchdnů.

Yáclav Dušek
starosta

jok to o|espoň proŽívojí děti v noší
moteřské ško|e. Přejme, oby to tok by|o
mot
všude o pořÓd .

strono první

Události, zajímavosti' střípky............

o

Příjemnou vránočníatrnosféru přijede naladit vneděli 19. 12. v 17.00 hodin do vestibulu
Kulturního domu žensloý pěvecký soubor Velkobor z Velkého Boru.
o Mateřská škola Svéradice ozrramuje vánočníptáadnny, které proběhnou od 23. prosince 2010 do

2.ledna20lI.

Pro Světlo přátelství z Betlému si můžetepřijít na Štcaryden mezi 10.00 _ 10.30 hodinou ke
kapličce sv. Anny na návsi.
o Svaz žen Svéradice připravuje qýroění schůzi s vánočnímposezením na sťedu 29. prosince od
18.00 hodin v salonku místríhohostince. Každá členka obdržívčas písemnou pozvánku.
o Nenechte si ujít oslavu Silvestra v Kulturním domě ve Svéradicích . Zábava zač,ínáve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Experiment. Vstupné je l50,- Kč. Lístky jsou v předprodeji v kanceláři obce

o

Svéradice.

o

Myslivecký ples se uskuteění 25. prosince' řIraje Experiment. Hasičshý ples se koní29.ledna.
ř{raje Saflu. Ples Fotbalového klubu proběhne 26. tnota. Hraje Keiko z Blovic. Na uvedené tradiční
p|esy srdečně zvou pořadatelé všechny občany.
o Tradičnípochod na Noý rok ze Svéradic na Slatinu a zpét vy,jde od obecního úřadu ve 13.30
hodin.

o

Výročníschůze SDH Svéradice je naplánovaná na sobotu 15. ledna v 18.00 hodin v Hospodě U

o

Koledníci Třftrálové sbírky budou v našíobci koledovat v sobotu 8. ledna. Dvě skupinky

Turků.

s dospělou osobou a zapečetěnou pokladničkou začnou obcházet dům po domu v 9.00 hodin.
V novém roce pokračuje ětrnáctidenní svoz komunálního odpadu, a to v pondělí 3. ledna.

o

o U kapličky sv. Anny svítívránoční strom, pokrývka sněhu je dostatečná, v něktených domech i
zaÍradách je vrínočnívýzdoba tedy atmosfera pro ,,pfileť. Ježíškavelmi zdďilá. Proto celá redakční
rada přeje všem našim čtenářům pohodové vánoění svátky, zdravi a štěstí v novém roce. jka
bměstnanci Mš svéndice přejí dětem,

rodiá1m a všem suýn příznivcům krásné
prožitívánočníchsváků, hodně dárků a
splnění přání do nového roku 2011 ušechno
nejlepšídobrá předsevzetí a hlavně zdraví
Věra Kohelová, Hitelka školy.

V měsících lednu a únoru oslaví několik našich spo|uobčanůýnamnáživotní jubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalšíchlet hlavně hodně zdtavÍ, štěstía dny plné radosti.
Leden
Šihanová Anna
Augustinová Marie
MrázováRůžena
Žigmundondřej

) 2. |. 90 let
66) 6.I. 621et
) 8. 1. 64let

( čp. 93
( čp.
( čp. 5l

(čp. l16) |7.I.

Únor

Korbel Karel
stejskal František
Zdeněk Karel
Brouček Kare|

( ěp. 55
( čp. 6
( ěp. 48
( ěp. 94

)
)
)
)

4.2.78let
.2.80let

Božena ( čp. 107 )

Bohuslav

Klasová

62l'et

4.2. 60let
6.2.70 let
7

opaleckÁ
Kába

)

Václav

16.

28.
30.

|.

l.

|.

74 |et
68 let

62|et

(čp. 26) 9.2. 90let

)
)
(čp. |32)

Marie (čp. |26
Růžena( čp. l02

LÓffe|mannová
Červenó
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čp. 10a

Miloslava ( čp. 62)

Militkávěra
Šulc

(

l3. 2. 66|et
22.2. 70 |et
25.2. 67 |et

jka

obec Svéradice

pořádá v neděli 19. prosin ce 2010

VANOCNI KONCERT

pěveckého uskupení

VELKOBOR
hod.

v 17.00
Ceské Vánoce

ve vestibulu KD

vstupné dobrovolné

Vánocejsou považovány zanejdŮ|ežitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují se zakončenímroku a s
trávením času v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince, ale předchazí jim v
Kesťanském pojetí čt5rřýdenníobdobízvanéadvent. Všechny tři dny jsou oficiálním státním svátkem.
S vánočnímslavením je spojeno množstvímístníchči národních zvyklostí. U nás je zřejmě
nejrozšířenějšímzvykem vztyčeni vánočního Stromu ěi stromku, kteý se zdobí vánočnímiozdobami, a pod
kteý se v rodinách kladou d"rky. Počátkem 18. století se součástídekorace stalo i osvětlení a vánoční
stromek se z Německa šířídál. V česhých zemích poprvé vánočnístromek připravil pro své přátele v roce
1812 ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském zámečku. Noý zvyk se poté zača|
prosazovat v bohat.ých pražsloých měšťanských rodinách a teprve později i do venkovských stavení. Rovněž
bývá nykem na Vánoce stavět jesličý neboli betlém: v Čechách se tento nryk objevuje roku l560 v kostele
sv. Klimenta v Praze. Charakter Vánoc do zrračnémíry ovlivňují také koledy, česká tradice koled je pak
zvláště bohatá.
24. prosince b;ivá tradicí, že se scházi celá rodina na slavnostní večeři. Samotná večeře se tradičně skládala
zrybí polévky, bramborového salátu skaprem a během její konzumace Se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo
se tak připravit o talíř více pro nečekanou návštěvu, případně položit pod talíř minci či šupinu. od
štědrovečernítabule se obvykle směla vzdalovat pouze hospodyně. Po večeři byvá ntykem rozbalovat
vánoční dárky, které dětem v čes|oých zemích přináší Ježíšek.Štearyi den tradičně vrcholí půlnočnímší,na
které se zpivají koledy azaóínásamotná církevníoslava narozeníKrista.
Se štědrym veěerem se pojí i řada lidoých zvyků: lití olova, pouštění ořechoých lodiček, házení
střevícem či třesení bezem.
VtÍclav Dušek, starosÍa

Legenda o narození Ježíška.

Malý Ježíšekse narodil podle biblického příběhu v městě Betlémě, kam se ze svého domova v Nazaretu
vydali jeho rodiče Marie a Josef. Na dlouhou cesfu se lydali poté' co římsky
císař vyhlásil sčítánílidí a jejich majetku, kvůli lepšímuvybíránídaní. Aby

sčítáníproběhlo v pořádku, musel se každý hlásit ve městě' z kterého pocháze|.
Ve městě Betlémě nebylo té noci, kdy Josef s Marií došli, jediný volný nocleh a
proto se na noc uchýlili v salaši nedaleko od městských bran. Tam také Marie
porodila svého syna Ježíše.Namísto do kolébky jej uložila do jesliček' které
jinak sloužily ke krmení dobytka.
Jako první se o narození Ježíšedozvěděli pasýři, kteým se zjevil anděl a
zvěstoval, že se narodil spasitel. Pasýři se hned vydali na cestu, aby se novému
králi pokloni|i. Zýchodu se s cennými dary vydali tři mudrcové, kteým cestu
ukazova|a jasně zářicihvězda. oni mudrcové byli Tři králové amezi dary které
JeŽíškovinesli byla mvrta. kadidlo a zlato.
o narození budoucího krále se dozvěděl i král Herodes Velihý. Ze strachu o svůj trun nechal okamžitě
zavraŽdit všechly chlapce natozené v Betlémě. Josefovi a Marii se spolu s malým Ježíškempodařilo
uprchnout do Egypta, odkud se vrátili zpět aŽ po smrti Heroda.
Vdclav Dušek, starosta
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Svoz žen Svélodice pořódo|v letošnímloce něko|ik trodičníchokcí
V březnu 13. se kono| dětský moškorníples. Téměř stovko
dětí v nejrozmonitějších moskóch zop|ní|o só|. Z dorovoných o
zokoupených věcí pňprovi|o něko|ik z nÓs tombo|u. KoŽdé dítě si
moh|o vybrot za 2o,- Kč jeden |os, holčičío k|učičí.V průh|edných
sóčcíchby|o sestoveno něko|ik druhŮ rŮzných drobností. Nopřík|od

dětské ozdobné rukovice, outíčko.píšfo|ko o omo|ovÓnky. PR
příprově tombo|y jsme se dostoŤečně vyřódí|y o dom|uví|y se, Že
vyróbět o nobízei Ťombo|u, ze které dětem zóííoč| budeme
v příštímroce opokovoi.
VŽdy v den vysvědčenípořÓdÓme dětské odpo|edne her
no hřišii. V |oňském roce uŽ neby| o noše soutěŽe zójem, proto nÓš
výbor rÓd přenecho| zójem nójemci mísÍníHospody U Turků o
pořódóní téh|e zóbovy ke Dnu dětÍi Sice v určený den by|o
extrémnítepIo, o|e dětise před hospodou dostotečně pobovily.
Posvícenskó zóbovo 1ó. ří]no, noše trodíce s vytoncovóním
dorovoných hněiynek při dómské vo|ence se sice uskutečni|o, o|e
přiš|o pouze čŤyřicet hostů. Hrólo tonečnískupino To|ismon ST,
dvou č|enŮ.
Nyní. no zóvér roku nós čekó výročníschůze, p|ónovonó no

s|oŽenÓ ze

středu 29. prosínce, o|e pochopitelně. somotné č|enky budou
pozvoné ješiě pozvÓnkou.
Všem Ženóm děkuji zo próci, dorovÓní zókuskŮ o hnětynek
v |eiošním roce o přeji hodně štěstío zdroví do roku příštího.
Svoz Žen Svérodice, Jindro Kolobzovó

Myslivci rovněž biloncují uplynulý rok.
Noše modró planeta je jediným místem ve

vesmíru, kde existuje život. Zo dlouhó tisíciletíse
život vyvinul v nejroztodivnější formy a nespočet
živočišnýcha rostlinných druhů. Ty zde existovaly,
vyvíjely se a novzójem soupeřily. Do jejich života však
nóhle zasóhl člověk, který začal pozměňovat Zemi k
obrazu svému.
Teprve nedóvno si lidé poprvé uvědomili, jaké
nedozírné škody civilizace způsobila svým
předchozím jednóním. V současnostise proto mnoho
z nós všemožně snažío zóchranu zbývajících
přírodních hodnota o jejich obnovu. Jednou z
podobně zaměřených organizocí je i Českomoravskó
mysliveckó jednoto,sdružujícívětšinu myslivců a to i
nós _ členůMysliveckého sdružení Svéradice.
l když sivětšina lidímyslí,že hlavnim
smyslem myslivostije lov zvěře, je skutečnost
poněkud jinó. Myslivost je především životním
stylem, způsobem aktivnÍho odpočinku v přírodě'
Somotný lov je pouze drobným zlomkem
mysliveckých činnostía je vózón na tu zvěř, jejížstavy
jsou natolik vysoké, že je lov nijak neohrozÍ.

To vše je možnéza dodržovóní určených stavŮ,
platného zókona o myslivosti o doplňujícíchvyhlášek.

Myslivcitoké odpracují mnoho hodin při
úpravě životníhoprostředí, výstovbě zeleně, budovónía oprovóch krmelcŮ izósypů a hlovně v této
zimnídobě krmením zvěře a i různých druhŮ ptóčků,
neboť u zósypŮ je bažantŮ a koroptviček velice mólo.
Myslivost je ole
nejen lov, příroda o ochrona
živočichů'Je to také tradice
staró stovky let, kteró
poznomenala celou naši
kulturu. To všechno je jen
malý výčet toho, s čímje
n e od mys ite l ně s poj e nó
' českó myslivost, kteró je
.,
odkazem a dědiďvím celého
l

d:

nóroda.

Myslivci ze Svéradic o Slatiny Vós všechny
zvou no tradíční,již 37. Myslivecký ples s bohatou
zvěřínovou tombolou dne 25.72.2070 od 20. hodín.
František Krliš
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orchideji vstavači kukačka se na vrchu

u Kostelíka ve Svéradicích daří

lng. Lenka Pivoňková, Krajský třad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
skeletovité půdy, které jsou
Na vrchu Kostelft západné od
charakteristické pro širokou oblast
Svéradic není pozoruhodnýjenom kostel a
s ýslqrtem žu|, napÍ. hvozdík kropenaý,
pěkný ýhled do okolí. Je to i velmi pěkný
chmerek
vytrvalý, čičorkapestrá, chrpa
druhu
trávnft s v.ýslgrtem ohroženého
|atnatá' mateřídouška vejěitá, rozchodník
rostliny vstavače kukačky. Tato vzácná
osttý' silenka níci. Ze štěrbiny balvanu,
nizoučké
orchidej, která vyhledává
z kterého čníbtiza, vynistá vzácná
porosty, kde nemá silnou konkurenci a kde
jsou volné prostory pro její v.ývoj, zdobí
kapradina sleziník severní s podlouhlými
jemně
dělenými lisý. Na okraji sekaného
vrch svými fialornými květy na začátku
trávníku zaujmou dvě skupiny nízlcých
května. Letos jsem zde nďla plně
keřů v pozdním jaru žlutě vykvétajících
rozkvetlé vstavače kukaěky v pfibliŽném
janovců metladch. Travnaý prostor je
poěfu 200 exempliffi. Nejvíce se
jizně
doplněn ýsadbou borovice lesní a jeřábu
vyskytovaly na mělké chudé půdě na
prostředního. Y západní části vrchu Na
ů jihozápadně orientovaných svazích
kostelíku roste kdysi vyséuená akátina.
v okolí vysfupujících žulových bďvanů,
Trnovník akát je medonosná ďevina
kde je trávník opravdu řídloý a n17-ký.
pocháaejicí ze sevemí Ameriky. Jako
Vstavač zde m:ůžeprosperovat díky tomu,
všechny bobovité rostliny pomocí
Že se trávníky kolem kostelíka sekají. To je
hlízkových bakterií válže vzdušný dusft,
zásluha obce Svéradice. Z mist. kde se
obohacuje půdu. Bylinný podrost
trávník neseká. tato vzácná
akátiny Se pak
Na
nesekaných
ochuzuje a převládají
plochách ji prakticky
vysokovzrůstné tráw,
nenajdete. Na
kopřivy a svízel
takoých místech
příflrla. Proto by bylo
přetrvává dloúou
vhodné vbudoucnu
dobu stďirra, trávník
akátinu nahradit jiným
se zvyšuje a tím
listnalim porostem.
zan1ká
vhodné
Pokud by Se sekaná
stanoviště pro vstavač
plocha
rozšířiladale
kukačka. Neroste ani
do krajů, je možné,Že
na silně sešlapávaném
by si vstavače nďly
trávníku kolem
nové stanoviště i
vchodu do kostela,
vnově vytvořených
kde se vyskyhrjí spíše
trávnících. Vstavač
tráw,j etele, j itrocele a
kukaěka je zvlďtě
pampelišky.
chraněná rostlina"
A co zde můŽeme
ještě vidět?
která se nesmí nijak
poškozovat.
Dosavadní způsob
Brzy najďe' v dubnu, vykvétají jednoleté
j
jamí,
obhospodďování
í
vyhovuje.
plevele
rozrazl|
osívka
drobounké
jern atožec lepkaý. Současně se otevírají
Přejme si, aby okolí kostelftu bylo nadále
sekáno jako doposud a abychom se stále
i žIutékvěty mochny jarÍí.Na začátku
mohli radovat ze vstavače kukačky a
května se objevují fialové kvěý vstavače
spousty dalšíchpestře zbarvených květu.
kukačky. Na přechodu jara a |éta vykvétá
většina rostlin vázarŇch na mělké
Návštěvu ing Pivoňkové zajistil a prohlídku zorganisovalVáclav Strolený
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Betlémy
Rok s rokem se seŠelo jó beru do ruky

stoý kolendóř, kde se dočteme o beilémech.
Prový biblický Betlém, kde se norodil JeŽíš
Kristus ležív doleké polestině. Zo lidovými
betlémy všok nemusíme vóŽit tok dlouhou o
moŽnó i nebezpečnou cesfu.
Českébetlémy potil kVónocŮm sÍejně
joko JeŽlšek. A jok vznikly?
Svotý Fronttšek z Assisi už v roce l223

chtěl véřícímpřiblížits/ovnou scénu zrození
Spositele o proto posÍovil v jeskyni no hoře
Alverno v ltólii první jesličky u kteých sloužil
mši. Do Čech přnesli zvyk stovětjes/ičky
Jezuité. Ty první si mohli ProŽoné prohlédnout
v Týnském chrómu roku l5ó2. odtud se zvyk
rozšířildo dolšíchkoutŮ Čech o Morovy. Rozhodnutícísoře ll. vytločilo no konci t8. stolotí jesličky ven z
kosÍe/Ů, ole prostí lidé je milovoli notolik, Že sijelich sÍověnínenecho/i vzít. Betlémy se tedy přestěhovolY
do cholup o měsfských domócností. Betlémy oŽÍly stovkomi posÍovičekřemes/níků o sousedŮ s nimiŽ se
výrobcisetkóvoli.
Tím nejznómě1ším o ne1š/ovně1ším betlémem je dřevěný ProbošlÚv betlém zTřebechovic pod
Orebem.
My se mŮžeme podívot nopř. do muzeo v Sušicr, kde ie betlém mechonický.
mov

Pohódko

- nepohódko

jínějokým svým kouz|em
očorovo|o, sebro|o jínŮšku(by|o novó )
srpek, nóřodí potřebné k obdě|óvóní
zohródky, sekeru, pi|ku o kdoví co ještě.
Bobičko p|oko|o, vŽdyť mó toké
jenom ten dŮchod o pořizovot siznovo
všechny tyhle věci by pro ni by|o moc
nóklodné.
JenŽe p|óčem si nepomoh|o.
od ié doby nemó k čorodějnicím
Žódnou dŮvěru o jenom smutně řÍkó
,,zo
dobrotu, no Žebrotu,,.

Zo devotero horomi o devotero

To

řekomiŽi|o v moló cho|oupce bobičko.
By|o somo, děti odeš|y do světo, muŽ
dvocet |ei odoočívolno hřbitově. A tok
hospodoři|o, co jíchoirnézdroví dovolovoIo
o sí|y stoč|y.
Jednou no dvoře u choloupky někdo
zoklepol. KdyŽ bobiČko otevře|o, tok zŮsto|o
s ÚŽosem stót.
Před nístÓ|o krósnó ooní l Bobičko
pozvo|o vzócnou nóvštěvu do cho|oupky.
JenŽe nevědě|o, Že je to zló čorodějnice.

:

mov

ČÍemev kronice
obec Svéradice, přesto že byla celó zemědělskó, bylo obcí pokrokovou. Již v roce
1898 byl zde založen divadelní ochotnický spolek. Dóle na podnět FlLlPA HUDY, cestmistra
z Kutné Hory byla v roce 7908 založena obecní knihovna, kom bývalý rodók Filip sóm
věnovol 1.00 svazků knih.
Na rodnou obec Í stromoví pamotoval. Poslal 1 700 topolových řízkůa přes 200
okrasných stromků. Joko cestmistr pravděpodobně měl k těmto zdrojům blízko, ale nebyl
mov
líný poslat,,to,, do své domoviny.
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Před oknem' za oknem

Króčíšoředvónoční ulicí.
Sněhu je oŽ, sice rozbřed|ý
nóh|ým oteplením o mnoho|etým nezójmem městských
rodních o tento stov. Sem tom
někdo koupí či seŽene dórek pro
posledního členo ze soupisky...
pro koho ještě. A přece. Z jedné výlohy posmutně|ó, oŽ
nohrbenó ze|enó Ťrovino čekó
no zójemce, kterému by ródo
udě|o|o rodost. No první pohled
sice nenopovídó, co v ní je, o|e
přece jen no vrcho|ku stély se
močkojíbuIky, které nopovídojí
nohodilému chodci, oby se
zostovil o zomyslel. Pokud doplňovoč dórků není zběhlý v botonice, určitě nemůŽe tušit, co by
se moh|o stót, kdyby toto stéb|o
přemísti| zo okno svého b|ízkého
či příbuzného o počko|, co se z
něj vy|íhne. Novíc by si mohI
odškrtnout do|šípoloŽku V seznomu ''nevyřízené dórky. MoŽ.'dórkůnó, Že do vónočního
dóvónÍ'se přece jenom přírodo,

poskytovote|ko mnohých |idských rodostí usměje o obdoří je
překvopením.
Stolo se. Zo pór dnů, oniŽ
by by|o vyno|oŽeno ve|kó
nómoho, první pUpen se
zó.roČně otevíró, dolšíden do|ší
ozÓaokpřírody je no světě.
JenŽe, do Vónoc je ještě do|eko
o tento |idově nolJvoný
hvězdník tok d|ouho nevydrŽí
vstoje. Ještě Že je po ruce
fotooporót, kteý olespoň
zdokumentuje dobý Úmysl.
Jok tok koukóm no ty
fotky, kde jsem se snoŽi| pomocí
ondělíčkůo rvonků novodit
vónočníotmosféru v interieru
pokoje, usodili se mi zo oknem
dvo kocouři, kteří umoŽni]i
pojmenovot Íento člóneček.
moi
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Marie Vojtová (mav),
Jindřiška Ka|abzová (jka),
ing arch Tomáš sřaňák (mot|grafická Úprava, odpovědný redaKor.

Kami|a Marcová
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Noviny pňpravuje redakčnírada ve s|oŽení:

(kma),

Miros|av Cha|oupka (mch),

Počet v'ýtisků 200
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