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Vážení spoluobčané,
letošní rok se pomalu blíží ke konci a před námi jsou nejkrásnější 
svátky roku. I když adventní čas je dnes už málokdy dobou klidného 
rozjímání před Vánocemi, to, že čtete tento výtisk svéradických no-
vin, je důkazem, že jste si právě našli chvilku a možná vám na stole 
voní čerstvě uvařená káva. Domovy už máte jistě vánočně nazdobe-
né, cukroví napečené, ještě dokoupit pár drobností a může přijít Ježí-
šek. Děti už se určitě nemohou dočkat, zda pod stromečkem najdou 
přesně to, co si přály. Pro nás dospělé bývají největším dárkem rozzá-
řené oči našich dětí a to, že se všichni ve zdraví po roce zase společ-
ně sejdeme. A pokud jste k nákupu dárků využili internetové obcho-
dy a vyhnuli se tak přeplněným obchodům, vánoční pohoda je tady.
Předvánoční čas znamená i pro zastupitele spoustu práce a naší 
snahou je vám všem toto období zpříjemnit. Již po dvanácté 
jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom na návsi. Stromek je le-
tos menšího vzrůstu, ale o to je bohatěji nazdobený. Jeho ozdo-
bení měli také v letošním roce na starosti pracovníci firmy pana 
Burdy z Horažďovic, i když jsme se v letošním roce snažili jejich 
postup a zapojení elektřiny okoukat, abychom to příště případ-
ně zvládli sami. V pátek 25. listopadu se pak na návsi sešli přihlí-
žející v hojném počtu, a přestože jsme svařené víno připravili  
v obvyklém množství, naše zásoba se vytratila již během vystoupení 
pěveckého sboru Velkobor. Ochotná obsluha adventního stánku vám 
tak nabídla ještě čaj nebo grog. Všem návštěvníkům chci poděkovat za 
jejich účast na této akci, pořádáme to právě kvůli vám, a věřím, že jste 
si odnesli hezký kulturní zážitek. Kolem kapličky sv. Anny na návsi pak 
ještě během celého adventu zastupitelé každou neděli rozsvěcují svíčky  
a rozzářený je tedy nejen stromeček, ale i okolí kapličky.
Ve chvíli, kdy čtete tento výtisk, je již minulostí i vánoční koncert, na 
němž vystoupily děti z mateřské školy a poté Volné sdružení horaž-
ďovických zpěváků a muzikantů pod vedením Jirky Kučery. Věřím, že 
i tam jste načerpali kousek vánoční atmosféry.

Pro mě uplynulý čas znamenal několik změn. Jedním z hlavních úkolů bylo 
obsadit uvolněné místo administrativní pracovnice na obecním úřadě. 
Do výběrového řízení se přihlásily tři zájemkyně, ze kterých jsme vy-
brali paní Janu Macháčkovou. Ta má bohaté zkušenosti s prací úřednice  
i účetní na malém úřadě, a tak myslím, že bude dobrou posilou do 
našeho „obecního týmu“. Vzhledem k tomu, že má zatím ještě jiné 
pracovní povinnosti, na obecním úřadě ji zastihnete jen tři dny v týd-
nu – v pondělí, ve čtvrtek a v pátek.

Ale nejsou jen dobré zprávy a jednou z těch nepříjemnějších je zdra-
žování. Na listopadovém zasedání zastupitelstva jsme projednávali 
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Leden 2023:

AUGUSTINOVÁ Marie 6. ledna 74 let

SOUKUPOVÁ Marie 6. ledna 67   let

MRÁZOVÁ Růžena 8. ledna 76 let

SOUKUP Jaroslav 9. ledna 69 let

PETROVÁ Helena 13. ledna 75 let

OPALECKÁ Božena 16. ledna 86 let

PUČIL Jaroslav 19. ledna 71 let

DUHANOVÁ Jaroslava 21. ledna 65 let

ŽIGMUNDOVÁ Alena 26. ledna 68 let

KLASOVÁ Miloslava 30. ledna 74 let

Únor 2023:

HRABCOVÁ Jitka 3. února 71 let

LÖFFELMANNOVÁ Marie 13. února 78 let

KŘEN Vladimír 19. února 65 let

OPALECKÁ Marie 19. února 62 let

VĚTROVEC Miroslav 23. února 66 let

ŠULC Václav 25. února 79 let

Společenská rubrika

cenu vodného a stočného pro příští rok a zastupitelé nakonec 
vzhledem ke zvyšujícím se vstupním nákladům rozhodli o navý-
šení celkové ceny o 3 Kč. Bylo to nevyhnutelné, jen náklady na 
elektrickou energii se téměř zdvojnásobily. Elektřina významně 
vstupuje do ceny vodného, pohání všechna čerpadla na čerpání 
vody z vrtů a zajišťuje provoz úpravny vody. V příštím roce tak 
zaplatíme za vodné a stočné 43,30 Kč.

Také jsme schválili smlouvu na zimní údržbu místních komunikací 
s místním Výrobně-obchodním družstvem. Spolupráce mezi nimi 
a obcí funguje nepřetržitě po celý rok, zajišťují kontejnery na spa-
dané listí, pomáhají při stavbě májky, letos i při umístění vánoční-
ho stromku, během roku se najde spousta drobností, kdy se na ně 
obracíme. Oslovili jsme je i s poptávkou na provádění zimní údržby 
a domluvili jsme se na podmínkách, které jsou pro obec výhod-
né. Nebylo to však úplně jednoduché rozhodnutí, protože za celá 
ta uplynulá léta, kdy zimní údržbu místních komunikací vykonávali 
pánové Renč a Chaloupka ze Slatiny, jsme byli s jejich prací spoko-
jeni. VOD pak bude ještě vysekávat křoviny kolem obecních cest, 
a to podle jejich možností během zimních měsíců.

V měsíci listopadu jsme také zakoupili nový sekací traktor Kubota 
GR1600 III. Ten by se měl využívat na údržbu nerovných ploch, a 
to zejména při sekání a mulčování trávy na Kostelíku. Přední stra-
nu kopce sekají bez použití techniky dvakrát ročně brigádníci z řad 
rybářského spolku a toto sekání je podporováno Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny ČR z důvodu výskytu chráněné rostliny
vstavače kukačky. Ostatní plochy na etapy zkulturnil pan Křiv-

ský, který mulčoval a vysekával, a teď je potřeba okolí kaple sv. 
Bartoloměje udržovat.

Letošní deštivý rok nás se sekáním trávy vůbec nešetřil, ale to 
jste všichni viděli na svých zahradách. Podzimní měsíce byly pří-
jemně teplé, ale první sněhová nadílka nás zasypala už v sobotu 
19. listopadu. A měsíc prosinec udeřil se silnými mrazy, po víken-
dovém sněžení jsme v úterý 13. prosince naměřili ranní teploty 
kolem -15 oC, a to není úplně obvyklé. Tak snad nás nečeká na 
Štědrý den obleva!

Pomalu počítáme poslední hodiny roku 2022 a konec roku bývá 
příhodný k bilancování o tom, jaký byl, co se nám podařilo, pří-
padně nepodařilo. Většina z nás cítí tíhu dnešní doby způsobe-
nou mezinárodní politickou situací nebo obavami z budoucnosti 
kvůli důsledkům těchto událostí. Asi nikdo z nás nemůže jejich 
běh změnit, ale každý z nás může ovlivnit to, jaké prostředí ko-
lem sebe vytváříme, třeba někomu zpříjemníte den jen svým 
úsměvem. Mějte se rádi, ať je pro vás rok 2023 plný radosti  
a štěstí a prožijte ho ve zdraví.

Jindřiška doláková – starostka



pracovní doba obecního úřadu:
Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.30–11.30 14.00–17.00
STřEDA 07.30–13.00
PáTEK 07.30–11.00

PONDĚLÍ 07.00–17.00
ÚTERÝ 07.00–15.00
STřEDA 07.00–16.00
ČTVRTEK 07.00–15.00
PáTEK 07.00–13.00
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zaJímaVosti, udÁlosti…

Výlov Rybníčku pod Radinou 
proběhl o svátečním dni, ve čtvr-
tek 17. listopadu. Úlovek byl pěkný, 
a tak rybáři pokryli poptávku všech 
příchozích. U rybníčka bylo jako kaž-
dý rok připraveno malé občerstvení, 
rybáři pak poseděli v hospodě v pá-
tek při pohoštění připraveném z ulo-
vených ryb.

Vánoční strom na návsi byl slav-
nostně rozsvícen se začátkem ad-
ventu, již v pátek 25. listopadu,  
a letos potřetí nás na adventní čas 
naladili kromě dětí z mateřské ško-
ly také zpěváci z pěveckého sboru 
Velkobor. Ještě před tím jsme v sále 
mohli zhlédnout vystoupení taneč-
ního souboru Cooličky pod vedením 
Míši Novotné, v předsálí si všechny 
děti mohly nazdobit perníčky, kte-
ré nám napeklo horažďovické učili-
ště. Ukázky adventních a vánočních 

vazeb paní Janečkové se opět setka-
ly s velkým zájmem, med a ostat-
ní včelařské výrobky nabízel pan  
Halml, a k zakoupení byly i čepičky 
od Elišky.

betlémské světlo si můžete na 
Štědrý den v době od 10.00 do 10.30 
hodin připálit na návsi u kapličky sv. 
Anny, a to jako každý rok díky paní 
Marii Šulcové.

Vánoční prázdniny v mateřské 
škole proběhnou od pátku 23. pro-
since do pondělí 2. ledna. Provoz MŠ 
bude zahájen v úterý 3. ledna 2023.

myslivecký ples se uskuteční  
25. prosince a k tanci a poslechu za-
hraje skupina Fortuna. Po dvou le-
tech, kdy se ples nemohl uskutečnit, 
se na vás pořadatelé těší a všechny 
srdečně zvou.

Upozorňujeme občany, že v pátek  
23. prosince bude obecní úřad 
uzavřen. V posledním letošním týd-
nu si své záležitosti můžete vyřídit v 
úředních hodinách ve středu a v pá-
tek od 8 do 11 hodin.

popelnice budou naposledy vyve-
zeny v tomto roce v pondělí 19. pro-
since, v příštím roce vývoz plynně 
navazuje po čtrnácti dnech – tedy  
v pondělí 2. ledna a pokračuje tak, 
jak jste zvyklí, tedy jednou za čtr-
náct dní vždy v pondělí v lichém týd-
nu. Letošní známky zůstávají v plat-
nosti do konce února příštího roku. 
Poplatek za odpad v roce 2023 zů-
stává na 500 Kč za osobu trvale hlá-
šenou v obci nebo za nemovitost 

trvale neobydlenou a je potřeba jej 
uhradit do konce dubna.

Hnědé kontejnery na bioodpad 
byly v tomto roce naposledy vyve-
zeny začátkem prosince, v zimním 
období se využívat nebudou, proto-
že bioodpad v kontejnerech umrzne 
a není možné jej vysypat. Kontejne-
ry budou v obci umístěny opět kon-
cem měsíce března.

Hasiči uspořádali výroční členskou 
schůzi již 10. prosince namísto za-
čátku ledna, jak bylo zvykem. Dne 
14. ledna totiž pořádají hasičský 
bál, na kterém zahraje skupina Tro-
ling Stones. Na ples jste srdečně 
zváni, na všechny návštěvníky čeká 
bohatá tombola.

stolní kalendáře na rok 2023 vy-
dané obcí budou v nejbližší době do-
ručeny do všech domácností a na-
jdete v nich obrázky ze spolkové čin-
nosti naší obce.

Po dvou letech se do naší obce opět 
vrátí tříkrálová sbírka, kterou 
pravidelně zajišťuje Oblastní cha-
rita Horažďovice. Koledníci budou 
procházet obcí v neděli 8. ledna od  
9 hodin.

Volba prezidenta proběhne v pá-
tek 13. a v sobotu 14. ledna 2022, 
případné další kolo se pak uskuteč-
ní o 14 dní později, tedy ve dnech 
27. a 28. ledna. Volební místností 
bude jako obvykle vestibul kulturní-
ho domu.

Jindřiška doláková
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V sobotu 22. 10. 2022 se na horním fotbalovém hřišti ko-
nal 9. ročník svéradické drakiády. Sraz závodních draků a 
ostatních účastníků byl u fotbalových kabin ve 13.30 a od 

dRakiÁda

Čas velice rychle utíká a přichází opět vánoční svátky, kdy 
jsou lidé více přístupní k charitativní činnosti. I obec Svéra-
dice každý rok přispívá menší částkou několika organizacím, 
jako jsou třeba tělesně postižení nebo včelaři.

Další ve výčtu potřebných je rodinná skupina Oselce, o níž 
jsme se již v našich novinách zmiňovali. Tam se dostávají 
chlapci i dívky, o které se jejich rodiče nemohou z různých 
důvodů postarat, ale i tak je na prázdniny nebo svátky na-
vštěvují. Přesný rok počátku této spolupráce by se dal v ar-
chivu dohledat, ale podpora rodinné skupiny trvá již více než 
15 let. Před koncem kalendářního roku zasílá obec ze své-
ho rozpočtu odsouhlasenou částku – letos to jsou 3 000 Kč.

V současné době je v domově 8 chlapců ve věku 6–17 let, 
o které se starají čtyři tety. Ty se v průběhu času také mění. 
Jednou z nich je i paní Janečková, která k nám pravidelně 
jezdí při rozsvěcování vánočního stromu se svými advent-
ními věnci a svícny. Společně i letos připravili předvánoční 
posezení s obědem a malým pohoštěním, kdy nabídli chle-
bíčky, cukroví a výbornou vánočku ke kávě. Tohoto setkání 
se účastní obyvatelé domova, a to současní i ti, kteří jím už 
prošli a rádi se sem vracejí. Dále vedení, sociální pracovnice 
a sponzoři, kteří dětem věnují věci potřebné i ty pro radost. 

RodiNNÁ skupiNa oselce

14.00 začalo líté klání v kategoriích Letec, Krasavec, Snaživec  
a Zdrhač. S počasím to zprvu vypadalo velice nedobře a zdá-
lo se, že žádné létání nebude. Ovšem jako zázrakem kolem 
jedné hodiny přestalo pršet, v době srazu dokonce vykouklo 
sluníčko a na pomoc se přihnal i vítr. V boji o přední místa se 
utkalo 19 soutěžících se svými svěřenci. V každé kategorii byl 
vyhlášen jeden vítěz, jen letci byli tři, protože vítr byl opravdu 
příznivý. Zvláštní cena byla udělena účastníkům Bohuslavovi 
a Štěpánovi za velkou snahu. Jako jediní totiž přišli s drakem 
vlastní výroby, který celkem obstojně létal i přes nelichotivé 
pojmenování Furtdole. Děti za své snažení obdržely balíček  
s pamlsky a poukázku na hranolky nebo párek v rohlíku.
Přes počáteční nejistotu se letecký den vydařil i díky již 

tradičně profesionálnímu ozvučení a doprovodnému slovu 
pana Ivoše Smitky. Za zábavné odpoledne děkujeme všem 
zúčastněným i těm, kteří se na přípravě a průběhu podíleli 
a těšíme se na další, již jubilejní 10. ročník. 

blanka Vlčková

Také z našeho zastupitelstva tam každý rok někdo zavítá  
a přinese malou pozornost. Čas po obědě, kdy se servíru-
je řízek s bramborovým salátem, plyne v příjemném hovo-
ru, při rozbalování dárků a přednesu básniček. Na závěr se 
všichni společně vyfotí a postupně se loučí.

Věřím, že pokud to situace dovolí, bude obec v této zá-
služné činnosti dále pokračovat. Je chvályhodné podporovat 
dobrou věc a tyto děti si naši pomoc jistě zaslouží.

blanka Vlčková
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Naše kRoNika – stalo se pŘed lety…

 Rok 1957 – před 65 lety
Škola byla dvoutřídní, ale pro malý 

počet žáků byla od 3. Prosince dru-
há třída dočasně uzavřena a učitelka  
Miluše Linhartová byla přidělena na 
jedenáctiletou střední školu do Ho-
ražďovic. Až do konce roku tak zů-
stala škola jednotřídní.

V tomto roce se v obci narodilo 
pět dětí: Karel Bukovan, prvorozený  
v č. p. 25; Ivanka Marková, prvoro-
zená v č. p. 84; Jiřina Jírovcová, tře-
tí dcera v č. p. 101; Miroslava Smíš-
ková, třetí dítě v č. p. 18, a Vladimír 
Smitka, prvorozený v č. p. 10.

 Rok 1972 – před 50 lety
V tomto roce se do naší obce při-

stěhovali: Bohuslav Němec, Petr  
Doležal, Jaroslav a Marie Augustinovi.

Odstěhovali se: Ludmila Kůrková  
a Julia Stulíková (obě do domova dů-
chodců), Miroslava Koutenská a Jaro-
slav Babka.

Narodily se čtyři děti: Petr Zbíral, 
Petr Doležal, Jaroslav Korbel a Ivana  
Klečková.

 Rok 1977 – před 45 lety
V tomto roce se v naší obci narodily 

pouze dvě děti: Markéta Hambálková 
a Jan Beneš.

Do obce se přistěhovali: Stáňa Biten-   
glová, Ladislav Hlína (přiženil se do 
čísla 101) a Jaroslav Vlček s manžel-
kou + 2 děti (do čísla 106).

Z obce se odstěhovali: Dagmar Koneč - 
ná, Štefan Kovač, Otakar Palička, Mi-
roslav Konečný. Dále Eva a František 

Smíškovi, Vlasta Martínková, Josef 
Martínek, M. Chaloupka a A. Cha-
loupková.

 Rok 1982 – před 40 lety
V roce 1982 jsme ve Svéradicích při-

vítali tyto nové malé občánky: Marie 
Křenová (č. p. 3), Jan Kozák (č. p. 115),  
Monika Opalecká (č. p. 107) a Martin 
Pánek (č. p. 57).

Odstěhovali se: Hana Kalabzová, 
která odešla od svého muže a pře-
stěhovala se do Blatné. Paní Věra No-
váková z č. p. 114 se se svým synem 
Miloslavem odstěhovala od svého 
manžela ke svým rodičům. V průbě-
hu následujících tří měsíců byl v obou 
případech podepsán rozvod. Dále se z 
obce odstěhovala ke své sestře do Pa-
čejova paní Anna Šlégrová (č. p. 53).  
Svůj domek prodala manželům Opa-
leckým č. p. 107.

Naše obec je pro mnoho lidí přitažli-
vá, a tak se v tomto roce přistěhova-
li: Miroslav Chaloupka se svou man-
želkou Annou a dětmi Lenkou a Mírou 
do č. p. 106. Vrátili se z Loun, kde 
po svém odchodu ze Svéradic bydle-
li. Do č. p. 106 se rovněž přistěhoval 
Jiří Hausner s manželkou Ludmilou  
a dětmi Ilonkou, Věrou a Mírou. Dále 
pak Josef Fišer s manželkou Blankou 
a synem Martinem do nově postave-
ného rodinného domu č. p. 129. Svůj 
rodinný dům č. p. 130 si rovněž po-
stavil Jan Chlanda s manželkou Ale-
nou a nastěhovali se do něj společně 
s dcerou Pavlínou.

 Rok 1987 – před 35 lety
V obci v současnosti žije hodně za-

jímavých lidí, kteří se věnují různým 
koníčkům. V oboru turistiky je to p. 

Karel Löffelmann, v práci se dře-
vem p. Z. Soukup, v oboru elektro  
p. Brouček a další. Zajímavého koníč-
ka si vybral p. Josef Smitka z č. p. 10  
– ročník narození 1934. V poslední 
době jej nejvíce zaujala regionální 
historie, především historie země-
dělství. Začal zpracovávat kroniku 
o historii a vývoji osídlení naší obce 
Svéradice. Této práci věnuje spous-
tu času a také to vyžaduje velké úsi-
lí při vyhledávání materiálů. Státní 
archiv v Praze a v Klatovech posky-
tuje podklady, odbornou literatu-
ru a umožňuje studium písemností. 
Prostudoval také dokumenty z Mu-
zea v Horažďovicích, Muzea střední-
ho Pootaví ve Strakonicích a práce 
na kronice si vyžádala i spolupráci 
s Archeologickým ústavem v Plzni. 
Čerpá poznatky i od místních obča-
nů, především těch starších pamět-
níků, a má za sebou spoustu osob-
ních pohovorů v rodinách. Sbírá pa-
mátky movité kultury, života a práce 
venkovského lidu v oblasti Horažďo-
vic, Blatné a Nepomuka, související  
s bydlením, zpracováním živočišných 
a rostlinných výrobků.

V objektu svého domku připravuje 
expozici starých památek. Tyto zís-
kává od obyvatel jak místních, tak 
i z okolí. Jsou to například kolovra-
ty, staré nádobí, starý nábytek, ob-
razy, mědlice, odstředivky a podob-
ně. To vše dělá s cílem zachránit tyto 
památky pro příští generace. Vždyť 
jsou dokladem umu venkovského 
lidu, ale zároveň i svědkem jeho tvr-
dé práce.

Pepa Smitka je členem aktivu pa-
mátkové péče, členem České ge-
nealogické a heraldické společnosti  
v Praze, České numismatické společ-
nosti v Praze a Klubu Augusta Sed-
láčka.
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Svatá Barbora  
(4. prosince) – 
pranostiky 
a zvyky
Podle staré křesťanské legendy ze  

7. století se Barbora narodila ve 3. sto-
letí v Nikomédii (dnešní Turecko) jako 
dcera bohatého kupce Dioskura. Byla 
velmi krásná a vzdělaná a od mužů se 
jí dostávalo značné pozornosti, které 
se Barbora nedožadovala. Otec, zapři-
sáhlý nepřítel křesťanů, ji však preven-
tivně zavřel do věže. Ovšem nutno po-
dotknout, že se jednalo o luxusně vyba-
venou věž, kterou postavil hned vedle 
svého domu. Dcera se mu pomstila na 
duchovní úrovni tím, že se stala křes-
ťankou (jeden ze sloužících byl tajným 
křesťanem), což otce velmi rozzuřilo. Za 
takovou potupu se rozhodl dívku rovnou 
zabít. Barbora mu ale utekla, úkryt jí 
poskytla skála, která se před ní otevře-
la. Našel se však proradný pastýř, kte-
rý otci vyzvonil, kde se panna ukrývá. 
Otec a jeho lidé Barboru chytili, krutě 

zbičovali a drasticky mučili. Od víry se 
jí snažili odvrátit například drásáním že-
leznými hřebeny, kopáním do hlavy či 
uřezáním ňader. Barbora nepovolila, 
za což byla odsouzena k smrti. Když ji 
znetvořenou vlekli městem k popravi-
šti, anděl prý Barbořino krvácející tělo 
zahalil bílým oděvem. Nenávistný otec 
sám se pak ujal role kata a sťal dce-
ři hlavu. Po jeho činu sjel z nebe blesk  
a spálil Dioskura na uhel. Dodejme ješ-
tě, že pastýři, který prozradil Barbo-
řin úkryt, se v tu chvíli proměnily ovce  
v kobylky.
V předvečer svátku sv. Barbory, tj.  

3. prosince, chodily ještě v 19. století 
po domech skupinky dívek oblečené do 
bílých košil a prostěradel s rozpuštěný-
mi vlasy, na hlavě zelený věneček. Na 
zem je sesílal svatý Petr ve zlatém po-
vozu. Přes obličej měly závoj nebo rouš-
ku. V rukou nesly metličku a košíček  
s jablky, ořechy a cukrovím. U každého 
domu se zastavovaly a předvedly krát-
ký výstup – hru nebo zpěv o sv. Bar-
boře. Hodné děti obdarovávaly ovocem  
a cukrovím, ty zlobivé dostaly našlehá-
no metlou. Někdy po dětech chtěly, aby 
se pomodlily a strašily je přitom huh-
láním „mulisi, mulisi“ (což je zkomole-
né zvolání "modli se, modli se"). Později 

chtěly od dětí písničky nebo básničky 
podobně jako Mikuláš.
Občas prý barborky strašívaly děti vel-

kou prázdnou tykví s vyřezaným obli-
čejem, který osvětlovala uvnitř upevně-
ná svíčka. Přenášely ji dům od domu 

na dlouhé tyči. Před vstupem do sed-
nice ji přistrčily k oknu a metlou šleha-
ly o sklo. Ke svátku sv. Barbory se váže 
několik lidových pranostik. říká se, že 
„o svaté Barboře ležívá sníh na dvoře“ 
nebo „má-li svatá Barbora bílou zástě-
ru, bude hodně trávy“, a „je-li na den 
svaté Barbory mnoho jinovatky na stro-
mech, bude hodně ovoce v budoucím 
roce“.

Historie 
a význam 
adventního 
věnce
Advent má v křesťanské symboli-

ce zvláštní význam, zahajuje nový 
liturgický rok. Začíná čtyři týdny 
před Vánoci, kdy se věřící připravu-
jí na narození Ježíše Krista, rozjíma-
jí v kostele, dodržují půst. Stoly, dve-
ře a někdy i lustr se zdobí adventními  
věnci.

Ten první byl vyroben z loukoťového 
kola roku 1838 v sirotčinci teologem 
Johannem Hinrichem Wichernem, aby 
pomohl chovancům odpočítávat dny 
do vánoc. Měl 24 tenkých a 4 silné 
svíce a rozsvěcel se každý den. Tepr-
ve později zůstaly svíce jen čtyři, pro 
každý týden jedna. Kruhový tvar pak 

má značit boží věčnost, jednotu a ne-
smrtelnost duše. Svoji symboliku má  
i jehličí. Borovice, cesmína a tis před-
stavují nesmrtelnost, cedr uzdravení, 
smrk a jedle připomínají trnovou ko-
runu. Svůj význam má i barva svící.  
U nás je adventní liturgickou barvou 
fialová podle barvy kněžského roucha  
a má symbolizovat pokání, ztišení, če-
kání. Dává se i barva červená jako sym-
bol radosti, lásky a štěstí nebo i Kris-
tovy krve. Někdy se doprostřed věnce 
umístí svíce pátá, bílá. Svíce mají svá 
pojmenování a zapalují se proti směru 
hodinových ručiček. První je svíce Pro-
roků – naděje, těch, kteří předpověděli 
narození Ježíše Krista. Druhá, Betlém-
ská – mír, třetí, Pastýřská – přátelství. 

adVeNt
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Svátek svaté Barbory bývá spojen s řa-
dou lidových zvyků. Nejznámějším z nich, 
který se dochoval dodnes, je řezání tzv. 
barborek – třešňových větviček. Použít 
lze ale i višeň, jabloň, slivoň nebo zlati-
ci. Obecně se ví, že barborky slouží pře-
devším neprovdaným dívkám – když na 
Štědrý den rozkvete, do roka se dá oče-
kávat svatba. Větvičky se mají správně 
nařezat ze stromu alespoň 10 let starého 
a hned krátce po setmění. Některé texty 
dokonce dívkám přikazují větvičky ukous-
nout vlastními zuby.
O větvičky se musí dívky starat a každý 

den měnit vodu. Pokud větvička do Štěd-
rého dne nerozkvete, znamená to, že musí 
dívka ještě jeden rok s vdavky počkat. 
Když měla dívka více nápadníků, nazvala 
každou větvičku jménem chlapce, a ženi-
chem se stal ten, jehož větvička vykvetla 
jako první. Provdané ženy dávaly barborky 
jako ozdobu svátečního stolu. Na Šuma-
vě se věřilo, že větvičky mají moc odha-
lit na půlnoční mši čarodějnici. Stačilo při 
mši stočit rozkvetlý proutek do kruhu a po-
dívat se skrz něj, čarodějnice stávaly zády  
k oltáři. Barborky se hodí i pro předpovídání 
šťastného měsíce – kolikátý den po uříznutí 
barborka vykvete, tolikátý měsíc bude pro 
majitele větvičky tím šťastným. vd

 Zdroj: www.kudyznudy.cz

Právě tato může být u fialových nahraze-
na barvou růžovou. Čtvrtá, Andělská, je 
svíce lásky, pokoje a míru, pátá je Kris-
tova a zapaluje se na Štědrý den a Boží 
hod vánoční.
My nyní období adventu prožíváme  

a většina domácností si tyto věnce 
připravila a pravidelně zapalují svíce. 
Snažme se proto alespoň z části k sobě 
chovat tak, jak svíce určují. Sice úctu, 
takt a ohleduplnost bychom si měli pro-
jevovat po celý rok, ale sami víme, že 
tomu tak vždy, bohužel, není. Pokusme 
se tedy kolem svých věnců vytvořit co 
nejpříjemnější atmosféru, abychom se 
spolu i se svými přáteli a sousedy cítili 
co nejlépe.

blanka Vlčková

Svatý Ondřej 
(30. listopadu)
Svatý Ondřej se narodil v galilej-

ské Betsaidě (v dnešní Palestině) a se 
svým bratrem byli rybáři. Učil ho Jan 
Křtitel, posléze se stal i se svým brat-
rem Ježíšovým apoštolem.
Po smrti Ježíše putoval po světě  

a šířil křesťanství. Usadil se v řecku, 
kde jej ale pronásledoval císař Nero  
a chtěl, aby se víry zřekl. Což se ne-
stalo, Ondřej tak byl ukřižován stejně 
jako Ježíš, ale na kříži ve tvaru X. Pro-
to se i tomuto kříži říká Ondřejův.
Ondřej je také uctíván jako patron 

Skotů (ve Skotsku je den svatého On-
dřeje uznán za skotský svátek), Rumu-
nů (pobýval zde), v Rusku jako apo-
štol, v Burgundsku jako patron vévo-
dů (jeho šikmý kříž je součástí erbů). 
Je uváděn jako první biskup Byzance 
(Konstantinopole – Istanbulu).
Svatý Ondřej je rovněž považován za 

ochránce všech zamilovaných, a to ze-
jména nevěst. Při oslavě svátku Ondře-
je by se tak svobodné dívky měly vě-
novat různým věštbám a hádání svého 
budoucího milého.

Nejoblíbenější zvyky a pověry  
v souvislosti se svátkem 
sv. ondřeje:

• Co se v tuto noc zdá, to se určitě 
splní.

• Pokud si svobodné děvče napíše  
na sedm lístků jména sedmi chlapců 
a večer je dá pod polštář, tak prv-
ní lístek, který ráno otočí, prozradí 
jméno chlapce, jenž jí je souzen.

• V jiném kraji dívky měly jen čtyři 
lístky, které pak zavazovaly do rohů 
kapesníku. Ten vložily také pod pol-
štář. Ráno při rozvázání prvního 
uzlu uviděly jméno svého budoucí-
ho ženicha.

• Večer se scházely nezadané dívky, 
jež na ošatkách točily šátky a říkaly 

říkanku. Které přitom šátek z ošatky 
vyskočil, ta se měla do roka vdát.

• Některé dívky pak během setká-
ní večer položily na lopatu kousek 
chleba a čekaly, který kousek sní 
pes jako první – jeho majitelka se 
první vdá.

• Děvčata též chodila o půlnoci před 
dnem sv. Ondřeje klepat na kur-
ník. Pokud se jako první ozval ko-
hout, pak měla dívka naději, že se 
do roka vdá.

• Také byl zvyk zasadit do květináče 
větvičku a zalévat ji vodou nabíra-
nou do úst. Pokud se větvička do 
Božího hodu zazelenala či vykvet-
la, pak to bylo znamení, že se dívka 
brzy vdá.

• Některé dívky vařily knedlíky. Vy-
pracované těsto se rozdělilo na 
pět kousků a do čtyř se zabalily 
papírky s chlapeckými jmény, ten 
pátý zůstal prázdný. Když se daly 
knedlíky vařit, tak se čekalo, kte-
rý z nich první vyplave nahoru. Po 
rozříznutí si pak dívka buď přečetla 
jméno chlapce – budoucího ženi-
cha –, nebo našla prázdný papírek, 
který značil, že je svatba v nedo-
hlednu. vd

adVeNt



Naše vesNice svéradice8

FotbaloVý klub

V našem hodnocení jednotlivých 
zápasů jsme v posledním čísle 
skončili zápasem 9. kola v Měcho-
lupech, které skončilo remízou 3:3.

O týden později jsme doma hos-
tili velice kvalitní tým TJ Chotěšov 
a cílem bylo získat doma tři body. 
V prvním poločase jsme si vypra-
covali některé šance, ale proměni-
li jsme pouze jednu, a to penaltu, 
kterou proměnil Vlasta Beránek. 
Soupeř však skóroval dvakrát a do 
kabin se šlo za stavu 1:2. Ve dru-
hé půli jsme brzy Kábou srovnali 
a na otočení výsledku zbývalo ješ-
tě hodně času. Bohužel jsme svoje 

velké příležitosti neproměnili a zá-
pas proto skončil remízou 2:2.

O týden později nás čekalo derby 
utkání v Hrádku u Sušice. Domácí 
byli v tomto zápase mírným favo-
ritem a od prvních minut to dávali 
najevo i herně. První poločas jsme 
ještě přestáli bez obdržené bran-
ky, ale ve druhém dějství dokázal 
Hrádek svoji převahu přetavit i gó-
lově a zaslouženě vyhrál 2:0.

V neděli 6. listopadu jsme hosti-
li poslední tým tabulky, TJ Sokol 
Štěnovice. Tento zápas jsme měli 
od prvních minut pod kontrolou  
a jedinou otázkou bylo, kolik gólů 
slabému soupeři nasázíme. Nako-
nec, díky mnoha neproměněným 
šancím, z toho byl ještě pro hos-
ty solidní výsledek, když po deva-
desáti minutách svítil na ukazate-
li skóre výsledek 6:1. Velká škoda, 
protože toto byl zápas, kdy jsme si 
mohli výrazně vylepšit skóre.

Poslední utkání podzimní sezóny 
jsme sehráli o týden později v Lo-
siné a odjížděli jsme tam s před-
sevzetím, že odsud se dají přivézt 

body. Protože Losiná je tak přibliž-
ně na naší úrovni, možná herně  
i o něco slabší, byl konečný vý-
sledek pro nás velkým zklamá-
ním. Přestože jsme v tomto due-
lu brzy vedli 1:0, inkasovali jsme  
v každém poločase po dvou gólech 
a prohráli tak 1:4. Závěr podzimu 
se tak výsledkově nezdařil a domů 
se naši hráči vraceli velice zklama-
ní. Průběžné desáté místo v polovi-
ně soutěže není určitě pozice, kte-
rou jsme očekávali, a na jaře tak 
máme našim fanouškům co vracet.

  1. TJ Měcholupy 41:16 30 b.

  2. TJ Dobřany 40:10 29

  3. TJ Chotěšov 37:25 24

  4. TJ Svatobor Hrádek 28:14 23

  5. TJ Sokol Blovice 39:29 22

  6. Fk Horažďovice 32:29 21

  7. SK Klatovy 1898 B 44:39 20

  8. SK Kovodruž. Strážov 28:26 20

  9. TJ Pfeifer Chanovice 25:27 18

10. FK Svéradice 30:41 16

11. TJ Sokol Losiná 26:34 14

12. SK Bolešiny 17:35 7

13. TJ Sokol Pačejov 18:42 7

14. TJ Sokol Štěnovice 13:52 3

U „B“ týmu byla poslední referen-
ce ze zápasu 9. kola, který jsme 
odehráli v Bolešinech a místní re-
zerva nás tam porazila po lítém 
boji v poměru 4:3.

Ilustrační foto z utkání?



O týden později se hráči béčka 
chtěli pokusit o nápravu v dalším 
venkovním zápase, a to na hřišti ve 
Velkých Hydčicích. Tam se našim 
klukům vůbec nepovedl vstup do 
zápasu a celkově celý první polo-
čas. Domácí nám vstřelili tři bran-
ky, z toho dvě ze sporných penalt, 
a o zápasu bylo prakticky rozhod-
nuto. Naše zlepšení ve druhé půli 
však žádný gól nepřineslo a tak 
jsme si domů odvezli ostudnou po-
rážku 0:3.

Poslední podzimní kolo jsme 
doma hostili rezervu Sokola Mo-
chtín, která přijela posílena o ně-
které hráče širšího kádru A muž-
stva. Po bezbrankovém poločase 
jsme ve druhé půli trochu přitla-
čili na pilu a podařilo se nám hou-
ževnatého soupeře přetlačit. Roz-

hodující branku vstřelil 6 minut 
před koncem nejlepší střelec Aleš 
Vachuška a rozhodl tak o tom, že 
tři body zůstaly zaslouženě doma. 
Výhra 2:1 znamenala, že „béčko“ 
překvapivě přezimuje jako vedoucí 
tým okresní III. třídy.

  1. FK Svéradice B 42:24 25 b.

  2. TJ Sokol Měčín 44:28 25

  3. Sokol Kolínec 46:23 24

  4. TJ Měcholupy B 34:31 22

  5. Dukla Janovice B 27:37 22

  6. SRK Žel. Ruda 55:38 21

  7. SK Bolešiny B 36:34 20

  8. FK Budětice 2012 28:36 19

  9. Sokol Mochtín B 45:36 18

10. Svatobor Hrádek B 37:40 18

11. Sokol Hartmanice 35:40 16

12. Tatran Vel. Hydčice 32:41 15

13. TJ Žihobce 23:43 13

14. TJ Sokol Běšiny 20:53     8

Dorost po domácím vítězství nad 
Blovicemi odjel v sobotu 22. října 
do Plzně, kde jej čekal velice ná-
roční zápas na plzeňské Letné. Do-
mácí potvrdili v tomto zápase roli 
favorita a zvítězili 5:0. I přes pro-
hru podali naši mladíci sympatický 
výkon, a kdyby proměnili své šan-
ce, mohlo skóre vypadat úplně ji-
nak.

Další utkání jsme hráli na domá-
cím hřišti a hostili jsme v něm po-
slední tým soutěže Luby/Švihov B. 
Naši hráči zřejmě měli v hlavách, že 
soupeř v té době neměl v tabulce 
žádný bod, a mysleli si, že vítězství 
přijde samo. Hosté bojovali a naše 
hráče připravili o vítězství v po-
slední minutě, kdy vyrovnali na 3:3  
z trestného kopu.

O týden později cestoval dorost 
do Sušice a tam dostal velkou lekci 
z fotbalové kvality. Domácí nás pře-
hráli doslova ve všem a branky v naší 
síti rychle přibývaly. Skóre se zastavi-
lo na konečných 9:0, a to jsme mohli 
být ještě rádi, že už je konec zápasu.

S podzimní sezónou se náš nej-
mladší tým loučil doma, a to zápa-
sem se Sokolem Kolínec. První po-
ločas se našim hochům vůbec ne-
povedl a soupeř zaslouženě vedl 
2:0. Ve druhé půli nám svitla nadě-
je, když jsme snížili na rozdíl jed-
né branky a měli jsme další šance. 
Hosté si však svoje vedení pohlída-
li a naopak přidali ještě další dvě 
branky. Naši už odpověď nenašli  
a zasloužené prohráli 1:4. 
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Ilustrační foto z utkání?
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Rok 1987 – 35 let zpátky
V minulém čísle jsme si přiblížili úspěšné divizní pod-

zimní tažení našeho mužstva a možná bychom si moh-
li ještě připomenout dva jiné významné zápasy toho-
to roku.
V létě roku 1987, konkrétně ve středu 8. srpna, jsme 

sehráli jeden přátelský zápas s velice zajímavým sou-
peřem. Na našem hřišti jsme přivítali ligový celek se 
slavnou historií – Duklu Praha. Tehdejšímu výboru se 
podařil opravdový „majstrštyk“, protože přitáhnout na 
malou vísku jedenáctinásobného mistra ligy, čtyřná-
sobného vítěze Československého poháru či dvojná-
sobného semifinalistu poháru PMEZ a UEFA, to se jen 
tak každému nepodaří.
Do Svéradic přijel k tomuto utkání téměř kompletní li-

gový tým, který přitáhl krásnou diváckou kulisu, proto-
že přišla téměř tisícovka diváků. Utkání se hrálo v přá-
telském duchu, přineslo pohledný, hezký kombinační 
fotbal a řídil jej v té době ligový rozhodčí Roman Ber-
br z Plzně.

sokol sVÉRadice - dukla pRaHa 1:4 (0:2)

Branky: Volf (po krásné individuální akci) - Luhový 2, 
Němec, Panchártek

O tři dni později, tj. v sobotu 11. srpna, se pak na hři-
šti ve Svéradicích hrálo II. kolo Českého poháru a sou-   
peřem našich fotbalistů byl tehdejší účastník druhé 
nejvyšší fotbalové soutěže – Spolana Neratovice.

sokol sVÉRadice – spolaNa NeRatoVice 2:2 (1:1) 
na penalty 3:4

Branky domácích: Kohout, Thurnwald

Bylo to z naší strany velice smolné utkání, když ve 
druhé půli za stavu 1:2 neproměnil Homolka penaltu.  
V závěru se ještě našim hráčům podařilo vyrovnat a zá-
pas šel do prodloužení. V nastavení se žádnému z muž-
stev skórovat nepodařilo, a proto došlo k penaltové-
mu rozstřelu. V tom si vedli lépe fotbalisté z Neratovic,  
a tak do III. kola Českého poháru postoupili oni.

V archívu roku 1987 jsme našli zajímavou statistiku, 
která se týkala divizního ročníku 1986/1987:
V naší skupině A bylo za celou sezónu vstřeleno cel-

kem 599 gólů, což bylo podstatně méně než v ročníku 
předešlém, kdy střelci rozvlnili síť 732x. Na sehraných 
420 zápasu přišlo celkem 44 100 diváků a zajímavé je, 
že největší návštěvnost byla ve Svéradicích, kde na do-
mácí zápasy přišlo v průměru 380 diváků. Nejmenší 
návštěvnost pak měli pražské Montáže, na které bylo  
v každém v zápase zvědavo pouze 60 lidí.
Tehdy se také soutěžilo o nejslušnější mužstvo a tuto 

tabulku vyhrál tým Chodova před Pelhřimovem. V zá-
věru této statistiky pak byl tým Montáže Praha a úplně 
poslední právě Sokol Svéradice.
V této sezóně byl nejlepším střelcem Svéradic Honza 

Svoboda, který skóroval 25x, s odstupem za ním byli 
Minařík s deseti góly, Kohout s šesti a Venca Volf měl 
na kontě branek pět. vdu

pRocHÁzky HistoRií FotbaloVÉHo klubu

Po polovině soutěže patří našim 
dorostencům deváté místo a na 
jaře tak mají prostor se zlepšovat.

  1. FK Žákava 73:8 30 b.

  2. TJ Sušice 53:13 25

  3. FK Okula Nýrsko 40:16 24

  4. TJ Sokol Plzeň-Letná 38:21 22

  5. TJ Spálené Poříčí 47:36 18

  6. TJ Sokol Kolínec 30:29 18

  7. TJ Sparta Radkovice 32:47 14

  8. Hradešice/Kvasetice 23:30 13

  9. Svéradice/Chanovice 19:61   8

10. TJ Sokol Blovice 27:37   7

11. TJ Sokol Klášter 16:47   7

12. Luby / Švihov B 9:62   2
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Vánoce tam doma byly pro nás 
děti něčím takovým, že jsem ješ-
tě ve svých jedenácti letech věřil, 
že k nám přijde Ježíšek. Mí rodiče 
měli ve Stodůlkách obchod, takový 
pravý „krám u tety Emy“, pro který 
bylo třeba čas od času zajistit pří-
sun nového zboží. Většinou to udě-
lali tak, že se nové věci pro vánoční 
nabídku obstarávaly počátkem pro-
since u jednoho obchodníka v Suši-
ci. Zvláštní přitom byla ta věc, jak 
dárky k Vánocům byly vystaveny 
hned téže noci, kdy se rodiče vrá-
tili z jejich sušického nákupu. Když 
jsme následujícího jitra vstali, prošli 
jsme jen krámem a pochopili jsme 
plní radosti: ano, byl tady Ježíšek! 
Byl to překrásný pohled na tolik 
různých dárků a sladkých věcí. Ma-
minka říkávala: „Ježíšek si ty dárky 
vystavil u nás, aby jimi mohl odtud 
obdarovat lidi z okolí.“ To bylo pro 
nás už dlouho před Štědrým veče-
rem první z vánočních překvapení.

Fascinovalo nás i čtrnáct dnů před-
tím k večeru občasné odkudsi tiché 
zaznění malého zvonku. Maminka 
pro to měla láskyplné vysvětlení: 
„To bude určitě Ježíšek, podívejte 
se, jestli snad něco cestou neztra-
til.“ Dlouho jsme se nerozpakova-
li a většinou jsme také našli něja-
ký ten perníček či cukroví. Jak to 
naši dokázali nastrojit, aniž po sobě 
a svém nočním konání zanechali 

jakoukoli stopu, jak se jim povedlo, 
že se ten zvonek ozýval z nejrůz-
nějších vzdáleností, zdaleka odsud 
či naopak docela zblízka, než na-
jednou dozněl v absolutním klidu? 
To nevím vlastně dodnes. Pár dnů 
před Vánocemi jsme toho zařizovali 
o něco víc než jindy, aby na svátky 
už nebylo tolik co na práci. Jednou 
takovou věcí bylo škubání sena. Po-
užívali jsme k tomu železo s ozu-
bem, které jsme zapíchli do stohu 
sena a tahali pak zase zpátky. Tím 
se seno načechralo, jak bylo jinak 
příliš slehlé. Jiná práce byla zvána 
řezanka, jak se u nás říkalo směsce 
sena se slámou, kterou jsme přidá-
vali dobytku do krmení, aby nabylo, 
když ho zrovna nebylo dost.

Na Štědrý den v poledne přichá-
zelo hodně chudých do domu, kteří 
neměli ničehož nic, a naše maminka 
je pohostila dobrým jídlem. Vidět to-
lik lidí najednou, kterým jsme mohli 
udělat radost, to byl opravdu pěkný 
zvyk tam u nás doma. Tradičně my 
sami mívali k obědu hrachovou po-
lévku, kterou jsme jako děti nenávi-
děly. Maminka nám hrozívala: „Kdo 
tu polívku nesní, dostane ji k veče-
ři.“ To byla pro nás hrozná předsta-
va, poněvadž na Štědrý večer jsme 
si dělali oprávněné laskominy. Ně-
jak jsme do sebe tedy tu hrachov-
ku dostali, abychom snad večer o 
nic nepřišli. Ještě před koupáním 

jsme nakrmili zvířata. Poněvadž 
jsme byli s němou tváří odmalička 
úzce spjati, stáli jsme ve stáji, za-
tímco dobytek pokojně přežvyko-
val, poslouchali jsme jeho spokoje-
né mlaskání a cítili jsme dech pokli-
du a míru. To byly pro nás nádherné 
živé jesličky.

Následně jsme se směli vykoupat, 
což se rovněž odehrávalo v teplé 
maštali. Stála v ní už připravená vel-
ká vana, naplněná mnoha hrnci hor-
ké vody, ohřáté předtím na našich 
velkých kamnech. Čistí a svěží sta-
nuli jsme tak večer před svátečním 
stolem. Byl obrovský (pro šestnáct 
osob) a celý pokrytý krásným sně-
hobílým ubrusem. Uprostřed velký 
hrnec s kávou, po obou jeho stra-
nách voňavá bábovka a po stole pak 
dál rozloženo několik talířů s naší ob-
líbenou vánoční pochoutkou, cukro-
vými placičkami, které maminka ješ-
tě opatřovala domácí čokoládovou 
polevou. Jak bylo během večera ve 
světnici stále tepleji, chutnala roz-
pouštějící se poleva na hvězdičkách, 

Vánoce v zaniklých stodůlkách na šumavě 
Walter straub (1919–2010)
(Z autobiografické knihy Mein Leben Walter Straub, autor překladů 
a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, Jihočeská 
vědecká knihovna v Českých Budějovicích – Miroslav Kůs Andres, 
Stará Šumava)

Walter Straub (1919–2010)
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jak jsme jim říkali, ze všeho nejlíp. 
Vedle nich ležel na talířích i skvě-
lý jablečný štrúdl a zapomenut by 
neměl zůstat vynikající „chlebový 
dort“. To byla dušená jablka s chle- 
bovými drobty a sádlem ve formě 
dozlatova vypečená, k čemuž se 
ještě podávala lahodná švestková 
omáčka, u nás zvaná býčí mléko.

Panovala velice sváteční nálada, 
když tak všichni usedli kolem toho 
velikého stolu, každý v nejlepším 
svém oblečení a čerstvě vykoupa-
ný. Po jídle přišla na nás děti krát-
ká chvilka strachu. Střílelo se „na Je-
žíška“. Pár lidí ze vsi obcházelo ko-

lem, stříleli na všechny strany a o sto 
šest křičeli, že Ježíška trefili a Váno-
ce tak odpadají. Maminka nešetřila 
slovy útěchy, k nimž připojila: „Vez-
měte raději každý náruč sena a po-
ložte je za maštalí, aby měli Ježíško-
vi koně co žrát.“ Nepozorovaně pak 
seno odklidila, a když jsme se šli po-
dívat, zda už se koně nasytili, naše 
radost z toho, že už je pryč, přerostla 
v jistotu: Ježíšek je ještě tady a brzy 
můžeme očekávat jeho příchod.

Na Štědrý večer k nám obvykle při-
jížděl na návštěvu můj starší bra-
tr Rupert (bylo těch bratří, jak už 

zmíněno, sedm, se sedmi sestrami 
dohromady 14 sourozenců!), kte-
rý bydlil asi pět hodin cesty od nás. 
Jednou byla zrovna o Vánocích ta-
ková bouře a vánice, že bratr uvízl 
ve sněhu a nemohl dál. Toho Štěd-
rého večera už skoro odbila desá-
tá hodina a Ježíšek pořád ještě ni-
kde. A my děti nerozuměly, proč ne-
chce oné noci přijít. Tu vyrazili čtyři 
z mých bratrů a soused ven do tmy 
Ruperta hledat. Na cestě ke vsi ho 
kousek před Stodůlkami našli ve sně-
hové závěji. Ležel tam a nehýbal se 
už. Děs pojal mé bratry, když viděli, 
že už neměl pod tím sněhem přístup 
vzduchu. Záchrana přišla v poslední 

minutě a tak se nakonec ještě vrátili 
domů všichni živi a zdrávi. Hned nato 
se i konečně ohlásil zvonečkem Ježíš-
kův příchod. Náš dům byl postaven 
tak, že obytná část, obchod a jeho 
sklad obklopovaly místnost, ve které 
stál vánoční stromek. Mí rodiče pově-
řili lidi z obce, aby přišli do domu za-
dem, rozsvítili svíčky na stromku, za-
zvonili na zvoneček, otevřeli dveře a 
potom skladem zase tajně zmizeli z 
místnosti a z domu zadem ven. Pro 
nás ovšem ty dveře otevřela kouzel-
ná ruka a pohled, který tím nabídla 
našim očím, byl opravdu nebeské-
ho rázu. Strom, který se tyčil až ke 

stropu, čarovně zářil. Třpytilo se na 
něm 1100 hvězdiček, pro každé z dětí 
100, a z větví visely perníčky a cukro-
ví. Na konci každé z těch větví sršela 
démantovými odlesky skleněná šiška, 
v pestrých koulích se zrcadlila svět-
la svící, kolem kterých se ještě spi-
rálovitě ovíjely řetězy ze skelné příze 
a dodávaly celému stromu obzvlášt-
ní přitažlivost. Naše maminka začína-
la zdobit stromek už čtrnáct dní před 
Štědrým dnem. Místnost, kde se tak 
dělo, byla pro nás děti ovšem po ce-
lou tu dobu zapovězená.

Po tom prvém čarokrásném prv-
ním spatření stromku, ještě před-
tím, než se rozdělovaly dárky, zpíva-
li jsme vánoční písně: Stille Nacht,  
O Tannenbaum a pastýřské koledy. 
Chudí lidé ze vsi stáli mnohdy před 
skladem a mlčky slavili spolu. Dárky 
rozdělovala maminka, jeden po dru-
hém, dávala vychutnat napětí, pře-
kvapení i radosti. Byly to ovšem často 
především věci potřebné, ale hračky 
nechyběly nikdy. Jednou jsem dostal 
vláček. Moji početní bratři si s ním ov-
šem nepřestali hrát do té doby, než 
dojezdil a už jsem z něho nic neměl.

Podle počasí šli pak dospělí na půl-
noční, asi tak hodinu cesty daleko. 
My děti jsme si ještě hrály s tím, co 
jsme právě dostaly pod stromek. Je-
den z bratříčků dostal jednou maštal 
s figurkami koní a dobytka na hraní 
a nemohl se od ní odloučit. Ani v po-
steli nedokázal usnout, vstával upro-
střed noci a šel si hrát, než ho babič-
ka už trochu nevlídně zahnala zpátky 
na kutě. V následujících dnech jsme 
vytáhli lyže a sáně a sjížděli svahy 
Křemelné i všude kolem.

To byly naše krásné Vánoce.

zpracoval Václav strolený
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Tak třeba na islandu nosí vánoč-
ní skřítci dárky hodným dětem, kte-
ré si nachystaly za okno botu. Důleži-
té také je, aby každý Islanďan dostal 
něco nového na sebe, jinak ho může 
sežrat vánoční kočka.

V bulharsku se obyčejně při veče-
ři spokojí s vepřovým a luštěninami. 
Tradičně založené rodiny mohou sto-
lovat na ubruse položeném na zemi  
a podloženém slámou, což je vzpomín-
ka na chlév, kde se narodil Ježíšek.

austrálie je známá pohlednicovou 
výzdobou. Lidé si zaslaná vánoční 
přání vyvěšují do oken a soutěží, kdo 
jich má více.

Typickým vánočním pokrmem v an-
glii je pečený krocan s ořechovou 
nádivkou, v žádném případě pak ne-
smí jako tečka tohoto hodování chy-
bět tradiční pudink. Ten se připravuje 
již v době adventu a chodí ho míchat 
každý člen rodiny. Při tom vyslovuje 
své přání.

Na ukrajině je častou dekorací na 
stromcích umělý pavouk a pavučina. 
Věří se, že pokud najdete ráno na Vá-
noce pavučinu, přinese vám štěstí.

V Norsku je častou dekorací na 
stromcích umělý pavouk a pavuči-
na. Věří se, že pokud najdete ráno 

na Vánoce pavučinu, přinese vám  
štěstí.

Přesuneme se do litvy, kde je 
tradicí vlečení dřevěné klády jako 
symbolu problémů a neštěstí. Zpí-
vají se lidové písně za doprovodu 
různých hudebních nástrojů. Rodi-
ny, sousedé a přátelé se pak se-
jdou, popřejí si navzájem vše dobré 
a společně polena spálí, aby zahna-
li neštěstí a problémy na příští rok.

Teď se přeneseme do jihoame-
rické Venezuely, přesněji do 
hlavního města Caracasu, kde cho-
dí všichni věřící časně ráno do kos-
tela, a to od 16. prosince až do 
Štědrého dne. Zajímavé však je, 
jak se tam dopravují. Do kostela 

totiž jezdí na bruslích. Do osmi ho-
din jsou dokonce uzavřené některé 
cesty, aby byla jízda bezpečnější.

V itálii končí vánoční čas 6. led-
na na svátek Tří králů, kdy také při-
chází komínem čarodějnice Befana 
a hodným dětem naděluje dárky do 
připravených ponožek.

Lidé v dánsku o silvestrovské 
noci chodí po domech svých přátel 
a za dveřmi jim rozbíjejí porcelán.  
A čím větší hromadu střepů tam 
pak majitelé domů najdou, tím vět-
ší radost mají, jelikož to znamená 
více štěstí v dalším roce.

Na Havaji panuje zvyk pořídit si 
na Vánoce domů akvárium s osten-
cem běloskvrnným. Vánoce tady 
navíc začínají s příjezdem Vánoční 
lodi, což je loď přivážející obrovský 
náklad tradičních vánočních pokr-
mů. Santa Claus sem přijíždí rovněž 
po vodě ve svém člunu.

V argentině je štědrovečerní ve-
čeře nejčastěji servírovaná v zahra-
dách. Mezi tradiční jídla patří peče-
né selátko nebo pro nás exotická 
pečínka z páva. Pavím peřím bývá 
často dekorován i vánoční stůl.

A na závěr se vrátíme do Evropy, 
konkrétně do španělska, kde pat-
ří k nejdůležitějším rituálům vánoč-
ní losování šťastných čísel vánoční 
loterie, která je nejstarší a největ-
ší loterií na světě. Dne 22. prosince 
jsou rozdělovány miliardy mezi vel-
ké množství výherců. v

(Zdroj: www.radynacestu.cz)

Nejpodivnější vánoční zvyky ve světě
blíží se nejkrásnější svátky roku, alespoň tedy pro většinu lidí, 
Vánoce, a ty provázejí různé zvyky, které však nejsou ve všech 
státech stejné. o tradičních zvycích se každoročně píše, každý  
z nás nějaký dodržuje a máme je tak nějak „v krvi“. ale jsou zvy-
ky, které jiné národy dodržují a které jsou pro nás doslova nezná-
mé a jsou, slušně řečeno, hodně zvláštní. tady jsou některé z nich:

Čarodějnice Befana
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deRatizace kaNalizace

V obecní kanalizaci došlo k pře-
množení hlodavců, což pocítili ze-
jména obyvatelé návsi a obecně 
dolní části obce. Hlodavci navště-
vovali zejména objekty, kde se 
skladuje krmivo pro dobytek. Ob-
jednána byla specializovaná firma, 
která provedla deratizaci ve středu 
7. prosince. Vzhledem k zamoření 
kanalizace bude provedena ještě 
jednou na jaře příštího roku.

mobilNí pošta

Od října ještě do konce prosince je 
možné využívat služeb mobilní poš-
ty, kdy k obecnímu úřadu přijíždí 

auto vybavené poštovní přepážkou. 
U sympatické paní pošťačky jste si 
během tohoto času mohli vyřizovat 
listovní, balíkové nebo peněžní služ-
by. Přijíždí k nám v sudé týdny od 
11:00 do 11:30 hodin, v liché týd-
ny od 13:00 do 13:30 hod. a jejími 

pravidelnými zastávkami jsou kro-
mě naší obce ještě Bolešiny, Velké 
Hydčice a Vrhaveč. Podle všeho je 
služba využívána téměř každý den, 
a to zejména staršími občany, pro 
které byla možnost vyřídit si poštu 
ve Svéradicích jistě přínosem. Tes-
tovací provoz mobilní pošty bude 
ukončen ke dni 31. prosince 2022, 
pak auto České pošty putuje na Do-
mažlicko.

samoVýRoba 
paliVoVÉHo dŘeVa 
V obecNícH lesícH

Obec Svéradice nabízí veřejnos-
ti možnost samovýroby palivového 
dřeva pro vlastní potřebu, zastupi-

telé schválili na svém listopadovém 
zasedání prodejní cenu ve výši  
200 Kč/m3. V případě zájmu vám 
náš lesní hospodář pan Vladi-
mír Smitka označí v lese vybrané 
stromy a zájemce si je po dohodě  
s obecním úřadem na vlastní náklady 

vykácí a odveze, platbu za dřevo pak 
provedete v kanceláři OÚ.

NoVý ÚzemNí plÁN

Územní plánování je proces, ve 
kterém obec závazně určuje, k čemu  
bude území sloužit a jak se bude 
využívat. Územní plán vymezuje 
například, ve které části obce mů-
žete vystavět rodinné domky, kde 
se bude nacházet průmyslový areál 
nebo kudy povedou v obci komuni-
kace. Vedle hospodářských a soci-
álních potřeb člověka se zohledňuje  
i ochrana přírody a krajiny.
Nový územní plán obce Svéradi-

ce zpracoval podle zadání předcho-
zích zastupitelstev obce Ing. arch. 
Martin Jirovský, Ph.D., MBA, a jed-
nalo se o několikaletý proces, při 
kterém byly zohledněny i požadav-
ky našich občanů a ostatních vlast-
níků pozemků. V současné době 
je návrh územního plánu zveřej-
něn na webových stránkách měs-
ta Horažďovice, který je jeho po-
řizovatelem, odkaz na tento návrh 
najdete i na stránkách obce Svéra-
dice, případně je k dispozici v pa-
pírové podobě na obecním úřadě.  
A protože se dokument týká každého  
z vás, doporučuji si jej prohléd-
nout. V následujících měsících 
bude nařízeno veřejné projednání 
návrhu územního plánu, kterého se 
může zúčastnit každý z vás a kde 
občané mohou vyslovit své námit-
ky a připomínky. Územní plán pak 
vstoupí v platnost po jeho schvále-
ní zastupitelstvem obce Svéradice.



15ročník XX / prosinec 2022

usNeseNí

konaného dne 22. 11. 2022 
v 19:00 hod. v salonku hostince 
ve svéradicích

  1. schvaluje program 2. zasedání ZO;

  2. určuje zapisovatelku  
Růženu Haasovou;

  3. určuje ověřovatele zápisu:  
Dušek Václav, Klas Pavel;

  4. schvaluje zápis a plnění usnesení  
z ustavujícího zasedání ZO ze dne 
21. 10. 2022;

  5. bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 7 a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8 roku 
2022;

  6. schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu obce Svéradice na období 
2023–2026;

  7. schvaluje rozpočet obce 
Svéradice na rok 2023: příjmy 
i výdaje ve výši 6 523 700 Kč, 
splátky úvěru budou financovány 
z přebytku hospodaření minulých 
let. Schválený rozpočet na rok 
2023 je připojen jako příloha č. 1 
tohoto usnesení;

  8. souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci na opravu místních 
komunikací v rozsahu loňské 
žádosti, a to v případě vypsání 
dotačního titulu;

  9. schvaluje s platností od 1. 1. 
2023 cenu vodného a stočného dle 
předloženého návrhu: vodné ve 
výši 28,40 Kč bez DPH a stočné  
ve výši 10,96 Kč bez DPH;

10. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
s VOD Svéradice, IČ 49788191, 

se sídlem Svéradice 158, na úklid 
sněhu v zimním období, a to od  
1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 za cenu 
700 Kč bez DPH za jednu hodinu 
jízdného výkonu traktoru;

11. schvaluje finanční příspěvek  
z rozpočtu obce pro Svaz zdravotně 
postižených, z. z. Šumava, klub 
Horažďovice, ve výši 2 000 Kč, 
který bude poskytnut formou 
darovací smlouvy;

12. schvaluje finanční příspěvek pro 
Dětský domov Nepomuk, rodinnou 
skupinu Oselce, ve výši 3 000 Kč,  
který bude poskytnut formou 
darovací smlouvy;

13. jmenuje inventarizační komisi 
ve složení: předseda – Vlčková 
Blanka, členové – Růžena Haasová  
a Jaroslav Pučil;

14. schvaluje rozpočet na rok 2023  
MŠ Svéradice, náklady i výnosy  
ve výši 2 339 000 Kč;

15. schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu MŠ Svéradice na roky 
2024 a 2025;

16. schvaluje uzavření MŠ Svéradice  
v době vánočních prázdnin –  
od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023;

17. schvaluje záměr uzavřít dodatek  
č. 2 ke Smlouvě o pachtu 
provozně souvisejícího vodovodu 
a kanalizace ze dne 30. 5. 2018 
s firmou ČEVAK, a. s., České 
Budějovice;

18. schvaluje pověření starostky 
Jindřišky Dolákové zastupitelem 
zodpovídajícím za provádění 
nového územního plánu  
Svéradice;

19. schvaluje nákup nového sekacího 
traktoru KUBOTA GR 1600 III za 
cenu 279 990 Kč;

20. schvaluje Dodatek č. 13 smlouvy 
poskytovaných služeb s firmou 
Marius Pedersen, a. s.;

21. schvaluje prodejní cenu 
palivového dřeva z obecních lesů 
formou samotěžby za cenu 200 Kč/
prm, a to s platností od 1. 1. 2023;

22. schvaluje kompetenci starostky 
obce k provádění rozpočtových 
opatření v tomto rozsahu:

a) Na výdajové straně rozpočtu 
navýšení závazného ukazatele do výše 
200 000 Kč v období mezi jednotlivými 
zasedáními ZO. Navýšení závazného 
ukazatele musí být financováno 
snížením jiného závazného ukazatele 
na výdajové straně rozpočtu nebo 
zapojením financování (pol. 8115) 
nebo reálným a odůvodněním 
zvýšením příjmů.

b) Přesun z výdajového závazného 
ukazatele do jakéhokoliv jiného 
výdajového závazného ukazatele. 
Touto úpravou se objem výdajů 
nezmění.

c) U dotací schválených 
zastupitelstvem zapojení 
předpokládané výše přijaté dotace  
v běžném roce do příjmů a případného 
zapojení akce/projektu do výdajů, 
přičemž do výdajů lze v rámci tohoto 
usnesení zapojit částku maximálně  
ve výši kryté rozpočtovanou dotací  
v příjmech. Vyšší částku lze zapojit jen 
v případech, kdy zastupitelstvo určilo 
zdroje krytí a byly splněny podmínky  
k zapojení těchto zdrojů.

Jindřiška doláková – starostka

usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce svéradice
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Naše VesNice
Svéradice

kultuRNí a společeNskÉ akce / iNFoRmace

 neděle 1. ledna

NoVoRočNí pocHod
13:00 – 13:30 hod. – prezentace 
ve vestibulu obecního úřadu
Klasická trasa: Svéradice – „topol“ – 
Slatina – Svéradice s občerstvením 
ve Slatině

 sobota 14. ledna

20:00 hod. Hasičský bÁl 
- hraje kapela TROLING STONES
Pořádá SDH Svéradice
 KD Svéradice

 sobota 18. února

13:00 hod. masopustNí pRŮVod
- tradiční staročeský průvod masek
 Zadní vchod KD Svéradice

sVÉRadice

 neděle 1. ledna

13:00 – 15:30 hod. NoVoRočNí 
VyHlídka z cHaNoVickÉ 
RozHledNy
• Rozhledna na Chlumu Chanovice

 sobota 7. ledna

08:30 hod. pěší pocHod k uctěNí 
a zacHoVÁNí pŘíRody a žiVota 
V pošumaVí
- 20. ročník akce k záchraně našeho 
kraje, ukončení v KD Chanovice
 prezentace – start 
z IC u zámku

 středa 18. ledna

20:00 hod. spoRtoVNí ples
- Ples fotbalového klubu 

TJ Pfeifer Chanovice
 KD Chanovice

 úterý 24. ledna

19:00 hod. dŮkaz 
- divadelní představení souboru 
TYJáTR Horažďovice
 KD Chanovice

 středa 25. ledna

dětskÁ maškaRNí Veselice
- akce pro děti
 KD Chanovice

sobota 28. ledna

20:00 hod. matuRitNí ples sš oselce
 KD Chanovice

cHaNoVice

Všem spoluobčanům 
přejeme krásné prožití 

svátků vánočních. 
Klidný a úspěšný vstup 
do nového roku 2023 PF 2023


