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sT/EMDLCE
Vážení spoIuobčané,

máte před sebou druhé |etošní ,,jarní,, vydání ,,Našich novin,, a proto mně
dovo|te, abych Vás informova| o děnív naší obci za up|ynu|é období'

Nejdů|ežitější a pro nás finančně nejnáročnější záležitostí je v současné době
rekonstrukce a odbahnění M|ýnského rybníka, který je už druhým rokem ve
v|astnictví naší obce. Sfirmou EGYPRoJEKT s.r.o. P|zeň by|a na tyto dvě akce
připravena sm|ouva, jež by|a z obou stran připomínkována a v současné době je
připravena k podpisu. Na první etapu, která proběhne v |etošním roce je
vyč|eněna částka 450.000 Kč a ta by mě|a pokrýt technicko-dokumentační část
včetně zajištění stavebního povo|ení. To h|avní nás pak čeká v roce 2Ot2, kde
se vše bude odvíjet od toho, zda obdržíme dotaci o kterou budeme žádat
Ministerstvo zemědě|ství ČR, dojehož kompetence podobné akce spadají.

V tomto měsíci nám by|a přidě|ena dotace ve výši 180.000 Kč na údržbu
místních komunikací o kterou jsme žáda|i P|zeňský kraj. Z v|astních zdrojů pak
uvo|níme da|ších 170.000 Kč a ce|kovou částku 350.000 Kč použijeme na akutní
údržbu části místní komunikace Svéradice-Komušín, která v současné době
připomíná více tankodrom než asfa|tovou komunikaci.

Ted, trochu z jiného soudku - vpos|ední době se opět rozmoh|o volné
pobíhání psů na veřejných prostranstvích a tím dochází ze strany majite|ů
k porušování obecně závazné vyh|ášky č. !l2oo5 o pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích. Chci proto využít tyto noviny a upozornit
všechny občany, kterých se to týká, aby zjednaIi nápravu, své psy |épe h|ídaIi a
po obci je vodi|i pouze na vodítku. Ti, kdo nápravu nezjednají a předmětnou
vyh|ášku dodržovat nebudou, budou písemně upozorněni, poté bude
nás|edovat podnět na Po|icii ČR, která ho po prošetření postoupí přestupkové
komisi při MěÚ Horaždbvice, která je oprávněná v takovém případě přestupek
projednat a sankcionovat. Psa si |idé pořizují z rŮzných důvodů, ať jako hračku
pro děti, nebo jako h|ídače nebo jako rovnoprávného č|ena rodiny, popřípadě
jako psa |oveckého nebo služebního, vždy je však nutné postarat 5e o něj tak,
aby neohrožova| své oko|í a vo|ně se pohybova| jen v ohraničené ob|asti.
Zodpovědnost za jakéko|iv potíže je pouze na majite|i.

Další nepříjemností je devastace ob|asti na,,Vzácném vršku',, kde se
každoročně ,,pálí čarodějnice., a tato část obce s|ouží k rodinným vycházkám
díky svému půvabu a krásnému výh|edu do oko|ní krajiny. Minu|ý měsíc se tady
skupina našich mIadých spoluobčanů dopustiIa dosIova vandaIství, když
pořeza|a něko|ik m|adých břízek a ořeza|a větve u odrost|ejších stromků. Zákon
o ochraně osobních údajů a presumpce neviny mi zakazuje konkrétně
jmenovat tyto m|adé svérad,áky, většina z nás ví o koho jde a je smutné, jak se
těchtopárjedincůchová.Místotoho,abyseobec vekteréžijía)ejíoko|ísnažili
zveIebovat a vážit si toho, v jak krásné krajině se nachází, chtějí si dokázat
sami před sebou jací jsou hrdinové a ničí vše jen pro to, aby se v danou chví|i
trochu pobavi|i. Věřme, že se nad sebou zamys|í a začnou se chovat jako
rozumní m|adí |idé . když ne, bude obec příště postupovat v souladu s právem
se všemi důs|edky. To není vyhrožovánr, a|e konstatování toho, Že v naší obci
vanda|ství trpět nechceme a nebudeme.

Závěrem bych chtě| pozvat všechny spo|uobčany, h|avně však matky, Ženy a
dívky na koncert pěveckého spo|ku VELKoBoR a Vystoupení žáčků naší
Mateřské ško|ky, které se bude konat v rámci Dnu matek v sobotu 21. května
od 15.OO hod. ve vestibulu KD.

Václav Dušek starosta

Sluší se k podesóiému číslu
Nošich novin popřÓt jim dlouhÓ
|éto o hlovně zdroví.

-Po Úvodním s|oVU storostv

_vÓm nobídneme něko|ik obrózkŮ
Z mosopustního moškornÍho
orŮVodU,
-dětského reje ze stejného období,

-zohÓjení fotbo|ového joro,
-činnost nošich včeIořŮ,
-obrÓzek ze,, VZÁCNÉlo vnŠru''
ke komentóřiz Úvodního č|ónku

-o to všechno nenívšechno.
mot

Hezké požití zbývajících jarních měsíců'

strono první UŽ po podesÓté



Zajímavosti, udá|osti, střípky'.
. Masopustní pruvod obcí v sobotu 5' března, povolený starostou obce, provázelo krásné slunečné počasí. Je
dobře, že se do řádově padesáti masek zapojují i mladí lidé'
o Taneční zábava s kapelou Alkehol přilákala první pátek v březnu do místního Kulturního domu dvě stě dvacet
mladých.
o Dětského maškarního plesu se zúčastnilo sedmdesát' h|avně ma|ých dětí v nejrumějších roaomilých

maskách. Starších dětí, bez masek bylo asi dvacet. ZWátka s doprovodem rodičů a prarodičů byl plný sál.
Pořádající Svaz Žen Svéradice má radost z vydařené akce a děkuje všem Ženám za podporu v
podobě darovaných zákusků.
o Divadelní komedie ,,Na správné adrese.. ochotníků z Haftmanic byla skvě|e zahrulá. Bohuže|, devět
divadelníků k nám nepřijelo na ,' správnou adresu'.. Do sá|u Kulturního domu přišlo totiŽ pouhých Šestnáct
diváků.
o obec Svéradice děkuje panu Josefu Červenému za ručni zvonění umíráčku V návesní kapličce sv. Anny,
kterého se ďekl' Pokračování této sluŽby se ujala paní Anna Kopáčková.
o Vneděli 1. května včase mezi |4.00 aŽ l7'30 hodinou zahraje vsá|e Ku]turního domu dechovka Nauše
Pepíka. Příznivci si mohou objednat vstupenky u pana Silovského.
o Stavění májky za pomocijeřábu na návsi se uskuteční v sobotu 30. dubna ve l3.00 hodin.
o Na základě o ochraně osobních dat mají jubilanti moŽnost oslovit obec Svéradice o nezveřejňování údajů
v obecních novinách.
o S výstavou květin, tentokrát tulipánů se o víkendoých dnech 7. a 8. května se opět představí Ing. Pavel
Novák' Květiny můŽeme vidět po oba dny od 9.00 do 17.00 hodin vzasedaci místnosti v l. patře budovy
obecního uřadu'
o Den matek se bude |etos konat 21. května ve vestibu|u Ku|rumího domu. Se sv.,im pásmem vystoupí v l5.00
hodin děti z MŠ a následně pěvechý soubor Ve|kobor.
o očkování psů proti vzteklině pr:oběhne před budovou obecního uřadu vpátek 6' 5. 20|l v 17.00 hodin'
Vezrrěte s sebou očkovací prukaz psa.
o Podrobnosti kmobilnímu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 2l. května v 8.00 hodin
najdete uvnitř dneŠních novin.
o Leták k humanitární sbírce ve dnech |6. aŽ29. května je uvnjtř dnešních novin.
o Můžeme Se těšit na rockovou kape|u Zv|ášňý škola' plánovanou na sále Kulturního domu v pátek 3. června.
o Většina našich občanů opravdu důsledně třídí odpad ( plasty, sklo a papír za obchodem ), a|e přijde ( přijede )
jeden a v ten okamŽik zmaří čistotu a Snahu ostatních, protože ko|em plastoých kontejneru udělá skladiště.
Teď, začátkem dubna tam například nechal pohozené plastové nádoby a velké pyle od psích granulí,
napěchované plastovými lahvemi od pomerančové limonády. Jen proto, Že je pohodlný dotřídit odpad. Také do
kontejneru na papír nepatří ž|uté chemlonové přehozy, tedy jestli se tomu tak ještě dalo říkat, smradlavé a
proŽrané od myší a takéjakási zvíŤátková podoba plyšové nelibě zápachající předložky.
o Horažd'ovichý divadelní spolek TYJÁTR vyhrál letos s představením .'ŘEČI'' soutěŽ mezi ochotnickými
spolky. Gratulujeme.
o Roční odpočet vodného v domech a chalupách bude proveden členy kontrolního a finančního v'ýboru během
měsíce května.
o Pochvala a obdiv patří paní Marii Vojtové, lcterá sloŽila básničku o Svéradicích ( vyŠ|a v obecních novinách
č.43 v únoru 2010 ). Na text složil hudebník kapely Nauše Pepíka hudbu. Domlouvá se, Že zami u nás uŽ l'
května a možná jí odzpívá paní Ing. Marie Šulcová. Která obec se může pochlubit svojí písničkou.

o obec Žádá občany o zaplacení místního poplatku za odpad, kteý má bý uhrazen do konce dubna. jku

V měsících květnu a červnu os|av í několik našich spoluobčanů ýznamná životní jubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalších |et h|avně hodně zdraví, štěstí a dny plné radosti.
Květen

Šrámek Emil ( čp. 22) 8' 5. 66 let
HambálkováVratislava ( ěp. 106 ) 13.5. 62let
Kopáčková Anna ( čp. 84 ) 20' 5. 72 |et

Kopáček Kare| ( čp. 84 ) 3l. 5. 75 |et

Štěchová Božena ( čp.
Ko||ár Ladislav ( čp.
Hrabec Václav ( čp.
K|as Václav ( čp.
če*"''
Ši|han Václav ( čp.
Zemanová Marta ( čp.

75) 4.5. 65 let
122) 5.5. 75 let

140 ) 6. 5. ó1 let
62 ) '7 . 5. 66let

93 ) 2. 6. 62let
'16) 3.6. 67 let

Kandrová Marie (čp. 37) ll.6. 73 let
jka

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Svéradice
proběhne V sobotu 21. května v 8.00 hodin za obchodem ZKD

Sbírat se budou: te|evize, mrazáky, chladničky, zářivky a výbojky' e|ektrické akumu|átory, ga|vanické
č|ánky a baterie, upotřebené o|eje, zbytky barev, rozpouštěde|, kyseliny, |ouhy, zbytky spotřebnÍ
chemie, pesticidy, herbicidy a |éky Do objemového odpadu se řadí pneumatiky, nábytek, koberce,
okna, apod. jka
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Kronika
obracím da|ší |isty naší kroniky Píše se zde o KAMPEL|ČCE, o stavbách pomníků a

Vzpomenuty jsou i rybníky. o těchto objektech a činnostech by|o psáno podrobně v nedávných
čís|ech Našich novin.
|-rsi. KiUirlÁý \. j jU V uUil1lri, u|rld]l iJ.ýÚcP5c-ii)pcrii('IliUiicli-ilprrvil \' l iv i]pie5i)eIti rdel1ttllKacc

-byl to otec svéradického mlynáře a vče|aře, který je zmíněn v jiné Souvis|osti v tomto
čís|e, jako obětavý vedoucí krouŽku mladých vče|ařů V našíobci.) od pamětníků jsem si
zjistiIa, žeto by| dobrosrdečný č|ověk, který pomáhal v dobách z|ých, kdy neby|o, jak se říká,
co do huby. V|ídný a poctivý by| i ke svým pomocníkům' Ve m|ýně se pek|y buchty a vdoIky i

pro pocestné. Hodnáami|á by|a i paní m|ynářka.
Pan m|ynář v kronice uvádí _ziejmě zpětně ( psáno asi v roce 1929), abych

zaznamena| pro budoucí časy nějaký obraz naší vesnice, zjistiI jsem stručně toto : Původní
název obce by| SVíRAICE, po vzniku naší Česko-s|ovenské repub|iky pozměněn na
SVÉMDCE. Pamětníci té doby pamatují, jak se špatně tehdy hospodaři|o. Bezcenné pozemky
se jen z po|oviny obdě|áva|y, by|o mnoho úhorů, jeteIe setehdy nese|y, takŽe neby|o divu, Že

sed|ák mě| jen dvě krávy a v mnoha případech jen jednoho koně. Kdo by| dIuŽen, p|atiI až20
%úroků a tak mnoho used|ostí přiš|o na buben . Ažv začátku da|ších |et nastala doba |epší.
Dobytek se |épe p|ati|, pozemky stoupa|y v ceně.

Vyjma národnostní otázky se Ži|o v Čechách ce|kem obstojně a to tím spíše, že v zemi
t- | t,t:^t ^.^:l--l^ ^.-: -^t ::l :.^ -^-^: ^ l.-- ^^::, ^i ^ \r-. ! all ^
..ly' l' '-l ' 1. '' .,';. .' |.-(,:\]' Í- l .l ].']

Pan Chaloupka se vrací těmito informacemi k době, aby jak píše, zvěčniI
znovuvzkříšení národa Českéhovytvořením repub|iky ČESKOSLOVEN.|SKE,a aby věrně nastíni| ,
co Se během první světové vá|ky odehrá|o. Toto uvádi aŽna dvacáté straně naší kroniky.

mav
Zlobí mi nervy

V textitnim závodě, kde pracovalo cca 500 žen' jsem měla hodně kamarádek Nejmilejší pro mne byla kamarádka
Aninka, Pracovala na jiné dílně než já, dokonce na jiném poschodí, ale to vůbec našemu přátelství nebránilo' MÍjely jsme se
u oběda, setkávaly v kantýně nebo cestou z práce domů A vždy bylo o čem povídat

Jednou jsem Aninku potkala na chodbě Byla celá uplakaná a na moji otázku co se sťa/o jenom odpověděla zlobí mi
nervy a běžela dál

Druhý den se to opakovalo Žádné řeči se mnou nevedla, jenom s pláčem vykřikla zlobí mi nervy
Takto ne, řekla jsem si, to já takhle nenechám. Auž jsem klepala na dveře u ordinace našehozávodního lékaře

Dr. Slepičky Pandoktor mě vyslechl a slíbil, že Anince pomůže
Zavolal si jí, povídali o rodině, jak manželovi tak dětech a nakonec se jí pan doktor zeptal, jak se jí daří v práci.

Propukla ve velký pláč a řekla jen zlobÍ mi nervy Lékař ji utěšoval, aby se nebáIa, Že on to spraví
Nedůvěilvě, velice nedůvěřivě se na něho podívala a smutně řekla Vy pane doktore, vy to spravíte? To není

možné ! UŽ jsem tam měla dva opraváře a Žádný to nespravil !

Noted' zase udiveně koukal pan doktor a chvíli trvalo' než pochopil, že Aninku nezlobí nervy, ale šící stroje
,i;"^":T'"1'

:#

Šumuvskti od Maruš Vojtů
Z kope c,ku Šuntav}, v oc,lic. ku skac, c,

'slz-v- si tttíru Andulku, plúče.
Ten její roznilý, c,hytil se pi.t,tt,

:u ní puk choc]ívci, až kdvž se slntíl,a.

.I'.l.'jelul 
ltubic,k.\. 1lt; tttat|tt ttcl,tlt í'

Andulka hlqvičku od něj siodkloní.
Llž ncc,hc,e pí'sničxy\ do ottŠku zpít,ul,
už nec,hce kotnurku jentu oÍvírut.

Na.idi 'si clčvčútko chlupc,e 'jiného'
'se srt]cent nu dlani' víc, ttpřínného,
co ne:nti hosptxlu' nedělti škotltt
tt Jli.je tt pije ,šunul,skou vodu.

mav
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Vče|aření, vče|aři, vče|í produkty

Český svaz včelařů , zák|adnÍ organizace HoraŽd'ovice, sdruŽuje vče|aře z města a devět oko|ních obcí -
Týnec, Ma|ý Bor, Třebomys|ice' Lhota HoraŽd'ovická, Babín, KomuŠín, HD předměstí' S|ivonice a Svéradice. V
naŠí obcije v souČasné době sedm vče|ařů s přib|iŽně osmdesáti
vče|stvy Hokr Kare|, K|as Pave|, Kr|iŠ FrantiŠek, opa|ecký Antonín,
Šrámek Emil, Větrovec Vác|av a V|ček Petr

Dříve svéradičtí patřili do organizace chanovické, a|e V roce
1963 se deset místních vče|ařů rozhod|o přestoupit do horaŽd'ovické
organizace' kde jsou dosud Jmenujme ty, kteří o přestup poŽádaIi :

Turek Vojtěch. Cha|oupka Jan' Soukup Vác|av. Cha|uŠ BohouŠ'
Smitka Kare|' Turková Pav|a. opalecký Antonín' Korbe| Karel, Turek
Vác|av a Karhánek FrantiŠek, kteří mě|i v té době dohromady 45
včeIstev.

Ve Svéradicích vče|ařský krouŽek za|oži| v roce 1965
Chaloupka
Jan, aby později vedení převza| Turek Vojtěch, na snímku
se svými m|adými zájemci o vče|aření KrouŽek se
účastni| soutěŽí Z|atá vče|a vŽdy s dobrým umístěnÍm
Úmrtím V. Turka V roce 19B5 krouŽek přesta| existovat'
protoŽe se nenaŠe| pokračovate| ve vedení krouŽku Za
úspěŠnou činnost v up|ynu|ém období dosta|i oceněnÍ od
zák|adní organizace, okresního výboru a tehdejŠího
krajského výboru CSV

Nyní je ve Svéradicích 7 včeIařů s 80 vČe|stvy.
Zák|adní organizace v HoraŽd'ovicích při pří|eŽitosti os|av
100 |et od svého za|oŽení V roce 2005 oceni|a činnost
svéradických včeIařŮ za jejich aktivní přístup ke spoIkové
Činnosti nás|edovně :

Větrovec Vác|av - důvěrník _ Čestné uznánÍ oV cSV s odznake'"n Vzor.ni' vče|ař
Kr|iŠ FrantiŠek - čestne uznáni oV CSV s odznakem Vzorný vČe|ař
Šrámek Emi| - čestné uznání Zo ČSV
opalecký Antonín - čestné uznáni Zo csv
Hokr Kare| - čestné uznání Zo cSV
Korbe| Kare| - čestné uznání Zo ČSV

Takto oceňuje vče|ařská organizace činnost svých č|enů a vys|ovuje vře|é poděkování ostatní
neorganizované zájemce o vče|aření vyzývá k zapojení se do činnosti okolo vČe| VŠichni budou
vře|e vítáni !

Soupis místa hospodářství(pod|e popisných číse| )ve Svéradicích kde v up|ynu|ých |etech býva|i

vče|aři se svými pok|ady, jak je sestavi|y pamětnice VětrovcováBoŽena a Cervená oty|ie
čp' s u xoštraoů ( Pečánka ) čp' 47 kovárna na vsi (Větrovec od Čábe|ků )
Čp 12 u Vářičků ( Turek )

čp 13 ve mlejně ( Kr|iŠ' rod Cha|oupkú )
čo. 17 Koz|ík Fr
čp 19 u Štekerů ( Kovařík )

čp 22 u Karhánků ( Srámek )

čp 30 u Drnků ( Tejc )

OÍJ J4 L] |\j]L. a^ú l Ďt! ji. ..-i.r 
-;

46 u Frýdu ( Soukup )

čp 55 Korbe|
čp 60 u Humenských ( Kadaně )

čp 62 u Křenů ( Smítka' K|as )

čp 63 u Smitků ( K|ečka )
čp. 95 u Hajnejch ( Šu|c )
čp 105 Hokr Kare|

.,i.' i. . :.,1',,:i ,

To|ik k počátkům organizované činnosti vče|ařů v naŠí obci Redakce mě|a 1ako zák|ad pro č|ánek do NaŠich
novin zprávu jednate|e Zák|adní organizace Českého svazu vče|ařů Jana ZrounazHoraŽ-d,ovic, komentář
důvěrníka pro Svéradice Vác|ava Větrovce, zprávu o činnostispo|ku z roku 2005
Vda|Ším čís|e novin bude pokračovánío prospěŠnostivče|aření, uŽitÍvčelího medu pro zdraví Živého organizmu a
da|ších produktů vče|, jejich uŽitív prevenciŽivota iv |ékařství Zprávu napsa| rovněŽ jedna-te| Zák|adní
organizace CSV HoraŽd'ovice Jan Zroun

Na hořejším snímku svéradický kroužek s vedoucÍm Vojtěchem Turkem ( okolo r' 1980 ), Fr. Krliš při přebirání
čestného uznání a odznaku Vzorný včelař v roce 2005, dole odznak ,,Vzorný včelař,, připravil mot
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Ze schůze myslivců
V minulých Našich novinách byl ke zprávě z Mysliveckého sdružení Svéradice název

myslivci bilancovali. Ale to nebyl správný název, protoŽe pro mysIivce začíná myslivecký rok

aŽ l 'dubna a končí 3| 'bÍezna. Skutečné hodnocení uplynulého roku bylo až na Výroční členské

schůzi dne 12. biezna 20 l l v hospodě U Turků. Všechny akce na naší myslivně připravují
a i obsluhují ti m|adší myslivci. Pioto bylo rozhodnuto, Že přesunutím vČs do hospody je

necháme také jednou obslouŽit, aby všichni v klidu mohli program schůze lryslechnout.

Na s]avnostní schůzi byli pozváni noví starostové obcí Svéradice - pan Dušek a Slatiny
pan Vachuška, ktaý se ale omluvil. Dále byl také pozván starosta.Honebního společenstva
pan Šmrha' stálý host MS pan Egner a zástupce MS Chocenický Ujezd pan Škudrna - zdejší

rodák. Na schůzi bylo přítomno l8 členú a jeden se omluvil
Ze zprávy o činnosti za up|ynulý myslivecký rok předsedy p' Krliše vyplynulo, Že sdruŽení své úkoly z usnesení

minulé VČS splni|o. Šestihodinového sběru kamene pro místní VoD se zúčastnilo l8 členů. Byly opraveny odchovny

bažanti, úk|id skladu obilí a dovezené obilí bylo uskladněno do sudů' takže myši ve skladu h|adoví.

NaŠe myslive cká chata byla postavena v roce 2000 za l0. měsíců a uvedena do provozu

dne 9. prosince 2000. J1žnám slouŽí 10' let' Proto také byla natřena z venkovní strany a lymalována i uvnitř. Prostor

kolem chatyje vzorně udrŽován a i chata dě|á parádu u hořejšího hřiště'
Na 37. mysliveckém plese bylo rozděleno v tombo|e 

' 
mimo jednoho celého divočáka, i dalších 71 čistě

zvěřinových cen někomu ze l80 hostů - tak jak kdo měl štěstí. 15' června byla do myslivny svolána schůzka myslivců s

dětmi z místní Mateřské školy. Dětem by|y lkázány obrázky různých druhů zvěře a smčí paružky a k tomu proveden

výklad. Děti pěkně reagovaly a lyprávěly i své záŽitky' Na závěrjim byl předveden výcvik loveckého psa.

Dokonce dělaly samy vlečku odhozenou s atrapou králíka a tleskaly umění psa německého křepeláka a jeho vudci p.

Krlišovi. Společná fotka, cukroví a limonáda a šlo se do školy.
Mtádeži byla určena i druhá akce -soutěŽ ve střelbě na počítačové střelnici na chatě

na běhající divočáky zubry a létající kachny.Všichni soutěŽící dostali odměnu. Tato akce se líbi|a
i našim členů' kteří si to ve večerních hodinách také zkusili. Tyto akcejsou dělány i proto, Že

naše členská základna stárne a je třeba doplnit mladými schopnými myslivci' vžút do 50 ti
\etje1 členů, nad 50jeden a nad 60 jedenáct členů.

V plánu činnosti na letošní rokjsou úkoly- odchovat 60 ks bažantů, 200 divokých kachen'

dělat brigády d|e potřeby a celoročně Se Starat o zvěř.
Zprávamysliveckého hospodáře pana Šilhana hodnoti|a loveckou Sezonu. Jeden hon

na 170 odihovaných kachen na rytnícíchStašín a Mlýnský by| zadánhostům z MS Šeberov

u Prahy. Celkem na třech honech bylo odloveno l45 kusů azby|ých25 tepÍeŽi|o, nebo od|étlo

sousedům. 80 ks bažantů byto odchováno v odchovně ve Slatině. Týo baŽanty chováme hlavně pro zazvěÍení honitby -
jejich vypouštění však nemá valného účinku - a do tomboly. Plán lolu srnčí
zvěÍeby|29 kusů - 16 snrců, 7 srn a 6 srnčat. Skutečně bylo ulovenojen 22 kusů' Starry srnčí zvěře se zača|y také

snižovat. Dále bylo uloveno 5 selat divočáků a jeden dvouroční lončák ato až 22. a25.ledna' Celou zimu byly vidět
jen stopy, kdyŽpYecházely přes naší honitbu.

Stavy zajíců, baŽantil a koroptví jsou malé a jsme rádi, kdyŽ tuto zvěř vůbec uvidíme.
Určitě je v naší honitbě více zvěře škodící myslivosti - hlavně lršek, kteých by|o uloveno za rok

27 a k tomu jeŠtě 12 kun.
Finanční hospodář p. Zdeněk Soukup konstatova|, Ževznik| menší schodek ve financích

a to hlavně nákupem kachen - 50 Kčjeden kus. baŽantů- 80 Kč a vyššího výživného na lovecky upotřebitelné psy.

Dále bylo shlédnuto video ze stavby chaty a Iegrační fotografie členů i v nemysliveckých pozicích. Po diskusi, usnesení

a projevech hostů byla VČS zakončena přáním zdravi, loveckých úspěchů a s pozdravem Mys|ivosti zdar !

Prosíme všechny občany, aby v měsících duben až červen omezili chůzi mimo cesty a své psy raději drŽeli na

vodítku. Většina zvěře se rodí právě v tuto dobu. Děkuieme. František Krliš, Svéradice

22 1 20Il' Na příkopech u páme|níku
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pnrsxÝ l,t,q.ŠruntvÍ
V sobotu ]9.března se v kulturním domě jako každoročně konal pod záštitou svazu žen dětslcy maškarní

karneval' Ženy ,e svazu napekly nebo nakoupily pro dospělé ke kávičce a dětem k limonádě zókusky, Také

připravity bohatou tombolu, ve které byly různé drobnosti jako křídy, pastellq, fixy, stojánky, omalovónlry,.vyitřihovántcy, 
ozdoby do vlasků, panenlry, autíčka míčky, budílry a mnoho dalšího. Celkem bylo 50 Cen pro

klulE a 50 pro holčičlty.
o akci, bohužel jako o jednu z móla, byl poměrně vellry zajem z řad obyvatel obce i z okolí' Sešlo se 70

masek a l30 dospětých a dětí v ,,civilu,,. Mezi maskami jsme mohli vidět jak spoustu pohádkových postaviček

a zvířótek, tak i ochránců světa. Všechny byly
Icrásné a lydařené, ale obecně lze říct, že čím
menší nositel, tím byla maska roztomilejší.

o doprovod k tanci a zábavu se postarali
jako minulý rok manželé Zbíralovi, kteří měli
připravenou řadu písniček a veselých soutěží
pro všechny věkové kategorie. Myslím, že se děti
nenudily a užily si zábavné odpoledne.

Karneval se vydařil a proběhl ,,bez ztráty
kvtičky,,. Je škoda, že i ostatní akce se netěší
takovému zájmu.

DIVADELNÍ pŘlosTAVENÍ
Další akcí' kterou obec pro své obyvatele připravila' bylo dne 25.března divade|ní předsta-vení.

Pozváno by|o Hartmanické ochotnické divad|o Tyl, které v režiiYáclava Diviše staršího uvedlo komedii

Marca Camolettiho Na správné adrese. Záp\etkaby|a jednoduchá. Čtyři ženy - malířka, učitelka hudby,

majite|ka domu a služebná - žijicív jednom domě si podaly ěýÍiínzeráý - na modela,žáka, nájemce a

milence. A jak postupně zájemcl p icháze|l, vznikala spousta vtipných a veselých situací. ochotníci hráli s

velikým nasazením a diváci se skvěle bavili'
Kámen úrazutedy nebyl v kvalitě uvedené hry' ale opět v zájmu obyvate| a návštěvnosti.

Představení zh|édlo neskutečných 16 diváků! Je to škoda, protože takové malé '' odskočení si '' od

každodenních starostí čas od času potřebuj e každý. Nezbývá než věřit, že se situace v budoucnu zlepší a lidé

sepřijdoupobavit.Jinakjevyna\oženásnahanaoboustranách,účinkujícíchizajiš-ťujících' marná!

Co se děje v u Sousedů ( pozvánky z novin blízkého okolí ) Blanka Vlčková

Dne 4'5. zavitá do Velkého Boru ',americká 
a německá armáda* a v prostoru fotbalového hřiště rozvine

stanový tábor.
Ve čtvrtek 5'5. bude od 13.00 - 18.00 hodin k vidění veškerá technika včetně zbrani a zázemi.

28.5. od 12.00 hodin se budou konat opět ve Velkém Boru na fotbalovém hřišti oslavy l20. ýročí zaloŽení

SDH. Diváci sh|édnou výstavu historické techniky a několik jejích útoků. K poslechu zahraje kapela SoLoVACKA.
Spolek Velkobor si bude moŽné pos|echnout ve dnech 29.5 a 26.6. v kostele na Ve|kém Boru.

Nepřímo se naší obce t.ýká i seznámení Zastupitelů Velkého Boru s průběhem vyhledávání lokality hlubinného

úložiště radioaktivních odpadů. Proces hledání vrcholí a loka|ita ,,Březový potok.. je pro Ministerstvo prumyslu a

obchodu bohuŽel z h|ediska žulového monobloku v okolí obcí Maňovice, Pačejov, Jetenovice, olšany, Velký Bor a

Chanovice více než vhodnou.
V sobotu 30.4' od 17.00 - l8.00 hodin se v Horažďovicích na ZáŤeči poÍádá průvod veselých vozů u

příležitosti konání 6. ročníku zářečské májky. Blanka Vlčková

o ošizeném šafáři ve Slatině
Z|é byly časy,kdy lid poddaný byl povinen robotou své vrchnosti. Také proto, že ti' kdo při robotě dohlíželi, býva|i

tuze přísní. oddechu lidem nepřáIi, často i karabáčem pobízeli ty, kdo podlejejich zdání nepracoval dost pilně. Ať to byl
dráb, mušketýr nebo šafáÍ,kaŽdý přísností, ba krutostí k lidem chtě| se zavděčiti správci, vrchnímu,vrchnosti.

Zatěchčasů měli ve Slatině u HoraŽd'ovic šafáře' kteý by| na robotníky jako ras. Všude měl oči, a jak někdo na poli
na okamŽení vpráci ustal, uŽ šaf,íř hromova|, aŽse daleko rozléhalo, karabáčem hÍozil,také často uhodil, nikdo neměl

kuráŽ se mu vzepřít' Ale odmlouvat mohli robotníci, jak chtěli, zlých jmen šafáří nahlas dávat to proto, Že byl kruťák
hluchý jako poleno. Neslyšel, kdyby mu za hlavou stříle|i'

Jednou Íaké vyzráIirobotníci na šafáře' Pracovali tehda ve Žních na Žitě u cesty do Kadova' Horko bylo, s lidí pot se |il
potůčky, ale šafářjen pobízel k práci, oddechu lidem nepřál. Byloještě daleko do poledne a tu se ozve od vesnice vese|á

muzika. Vyhrávali, aŽ radosÍ. Tu šla svatba, vdávala se dcerka bohatého sedláka, svatba byla hlučná' muzika hrála,

svatebčané lyskali.
Robotníkům nedalo' aby se nepodívali na ty veselé lidičky' Ate jak se dívat, kdyŽ šafář hrozí? Tu napadla jednoho

z robotníků dobrá věc. Aby šafář neviděl, křikl něco na ostatní a hned ustávají v práci' muŽi smekají čepice, všichni

spínají ruce a mod|í se' jako kdyŽ poledne zvoní, ,, Anděl Páně... Přitom se dívají na svatbu, jak táhne mimo'
Také šafář stá|, čepici smeknutou modlil se. KdyŽ se lidé domodlili, poručil jít domů k obědu. Ale jak se podivil' kdyŽ

vkročil doma do světnice a mamě se sháněl po obědě.

,,Co b|ázrriš, staý?* šafářka se na něho rozkřik|a a ukazovala na hodiny na stěně. Tam bylo sotva jedenáct.

Ted' teprve pozna| šafář, jak ho lidé oŠidili' MěLi za to perné odpůldne a dlouho jim toho ten jejich pohaněč nemohl

zapomenouti, Z materiálů horažd,ovického muzea připrnil Václav Strolený

Blanka Vlčková, foto mot
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Po tradičním zimním přípravném období zača|o pro všechny svéradické fotba|isty mistrovské jaro. H|avní č|ánek

fotba|ového k|ubu - A tým mužů se snaŽí čeřit vody na če|e |.B třídy. Začátek jara však zača| rozpačitě a musí dohánět

ztrátu ze Švihova a z domácích zápasů s Mochtínem a Nýskem.

Hradešice - Svéradice 3:3 (2:2)

Švihov - Svéradice 4:3 (2:3)

Svéradice - Mochtín 2:2 (L:o)

Losiná - Svéradice 1:8 (0:6)

Svéradice - Nýrsko 1:3 (1.:0)

Mochtín - Horaždbvice B 2:2 (1:1)

Horažd,ovice B - Hrádek 2:1 (1:0)

(Makovec, Suchan, Herout)

(Jiřinec, L.Soukup, Pícka)

(Jiřinec, Makovec)

(L.Soukup 3,Zajíc 2, Suchan, Jiřinec, Vonášek)

(Pícka)

#;\
B*
np53

(Kába, Paři|)

(Vachuška, Kába)

Svéradice B - Na|žovské Hory 0:2 (0:2)

Dorostenci hrají ve spo|upráci s Horaždbvicemi pod h|avičkou Horaždbvice B a odehrá|i dvě jarní mistrovská

utkání s těžkými soupeři.

Žaci iiz mají za sebou tři mistrovská střetnutí, v nichž získa|i cenných 6 bodů, i když jim ke třem pomoh|o

nedostavení soupeře z Ko|ovče.

Svéradíce - Horažd,ovice 0:4 (0:0)

Staňkov - Svéradice 0:2 (0:1) (Brokeš, Makovec)

Svéradice - Ko|oveč 3:0 kontumačně hosté se k utkání nedostavi|

Rezerva dospě|ých začaIa mistrovská utkání teprve o up|ynu|ém víkendu.

komentář Václav Dušek ml.
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občonskc sdružení Diakonie Broamov ve spolupróci
s obecním úřadem Svéradice uyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBIRKU
letrího a zímnftto obleěení (dámské, párrské, dětské),

z-e zimního oblečení především kabátů a bund,
lůžt<ovin, pro stěradel, ručníkri, utěrelg zÁc|on, látek,
domácích potřeb.nádobí bílé i černé . vše jen funkční,
peří. péřových přikrývek a polštářů.
dek a přikr.ývek (obyčejné, vatované, larisy),
hraček a ško|ních pofieb,
novin, ěasopisů a knih,
nepoško zené obuvi (dámské, parrské, dětské)

kabelek, tašek, batohů a peněŽenek.

uĚct. rrnnÉ lzÍr NnaŮŽBan
lyžařskě boty; oděuy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);ledničIcy, televize a
poěítače (nebezpeěný odpad); nóbytek, jízdní kola,lyže a dětslac kočórlE (ransporÍem se

utehodnotf .

Sbírka se uskuteční v obci Svéradice

v ďldnu : od 76. 5. 2011 - 29. 5. 2077

dn a čas: ndělí až neděle 8.00 - 18.00 hodin

místo: sklad u mateřské škobl

transportem a popsaním o jďqý druh se jedná

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

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší infurmace podá oÚ Svéradice 376 514 367 nebo dispečink Diakonie Broumov
224 316 800,224 317 203(fax).
Dialrpnie Broumov je nezisková humanitární organizace, laeró poslgltuje materiální
pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává próci lidem, lcteří jsou těžko

umístitelní na trhu práce. Více na www. diakoniebroumov.org
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TomÓš StroňÓk mot, J. Ko-
lobzovó jko, B. V|čkovÓ,
Petr Lóffe|monn, V. Dušek
ml. o do|ší spo|uprocovníci

Počet výtisků 200

strana pos|ední


