
SÝrERf,oICr,
Yižení občané,
dostává se vám do rukou první číslo novin NAŠE vEsMcE. Vydavatelem je obecni uřad ve Svéradicícb kteý Vás

chce tímto způsobem informovat o děni v naší obci' Noviny budou vychrízet nejméně 5x ročně, vždy po jednáni zastupitelswa
obce. Zvolili jsme formát A4, tedy velikost, kterorr jste dnes obdrželi. Toto č. |l2o02je vlastně jen jakési ,,propagační.., pouze
o dvou stránkách. Další ýisky budou mít vždy nejméně 4 strrárrky. Kromě pravidelných informací o jednání zastupitelswa
obce a činnosti obecniho úřadu najdete v novinách mnoho dalších informací a zajímavosti. Na přiklad rubriky: Sbor
dobrovolných hasičů - Svaz žen - Myslivecké sdruženi _ Fotbalový klub - Matďská škola - Jubilea občanů - okénko do
historie-,,Klevety..zterasy-Fotbalovézpravodajswí-Cosepřipravuje-Kultura-Fotografiezrúnýcltakcí.Iďormace
pro občany a podobně'

Redakční rada pracuje ve složení Václav Dušek, Jinďiška Kalabzová', Jan Koz4 Josef Smitk4 Ing. arch. Tomáš
straňak Ing' Marie Šulcová a Marie Vojtová. Korektrrru pfispěvku a graÍické zpracování na počítďi bude provádět Yác|av
Dušek ml. očekáváme, že ivy,viňeni občané, pfispějete svými podněty a připomínkami k tomuto, myslíme, dobrému počinu.

8AA Redahění ruda

Zveme Vás ve středu ll..prosince na
valtol,tÍ KoNCERT
Pěveckého spolku Prácheň

Pňjd'te si do sálu Kulturního domu poslechnout

hezké vánoěď písně a pÍoŽlt sváteění pohodu

?aÚátek
v 18 hodin
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Tisíce hvězdiček na nás se dívá,
děvčátko malé koledy zpivá,

krásnéjsou knísné adventní noce'

a my se těšíme 74s na vánoce.

Copak nrím asi Ježíšek nadělí?
Jen aťjsme zdraví a hodně veselí.

Váženi a milí občané'
končí rok 2002, rok, ktený nám přinesl radost, ale pro mnoho

našich spoluobčanů i velké utrpeni. Katastroťalní povodně, které
postihly naši republiku nemají v historii obdoby' Využívám této
pňležitosti, abych Vám poděkoval za vaši solidaritu, kterou jste
vyjádfili sými finančními příspěvky a pfispěli tak postiženým
občanům. Celkem bylo mezi občany vybróno přes 55 000 Kč, z toho
l0 000 je příspěvek obce Svéradice, přes 5 0o0 Kč darovali občané
při pouťové mši v kapli sv' Bartoloměje a ostaní částka byla vaším
darem' Děkuji i pí.Vojtové aZachovéza vykonanou sbírku'

Před několika ýdny jste v obecních volbách dali své h|asy
těrq kteň vás dnes v novém zastupitelstvu zastupují a po dalši čtyři
roky budou naši obec řídit a spravovat. Jménem nově zvolených členů
zastupitelstva i jménem vám za vďi důvěru děkuji. Našim přánim je,
abyste se i vy se sv'ými připomínkami a podněty, a to větší míře než
dosud' aktivně poď|eli na práci v obci. Zavaši aktivní činnost, kterou
věnujae práci v obci, ale i za váš hezký přístup ke zlaáš|ování vašich
domů a jejich okoli, vám děkuji.

Přeji Vám a vďim rodinám hodně pohody a hezkých
vánočrrích chvil. Děterq ale i dospělým bohatou nadílku a do roku
2003 hodně spokojenosti azdravi.

Wadimir Smitka, statosta obce



KULTURA
.... 25.prosince 2002 vás we Myslivecká spolďnost ve Svéraďcích na TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ PLES - fuaje Experiment _ zaěátek ve 20 hodin - Bohatá myslivecká
tombola

{. vEsELÝ sILvEsTR pořá.dá již tradičně obecní úřad v Kulturním domě ve Svéradicícrr.
Vstupné s místenkou 130 Kě - Flrají oblíbení rru cvnČct

* NovoRoČŇ pocHoD dne l.ledna - start ve 13.30 hod. od budovy obecního uřadu Dle
svého szického stavu po absolvovaném Silvestru si mtlžEte vybrat jednu ze ťí tras

* V sobotu 4.l.2003 PRUDOU TRI KRALOVE. Po mnoha letcch budou opět v naší obci
choďt Tfi Mlové. Pochůzky po všech domech provedou místrí děti a pfi té pfileátosti
vykonají sbírku na potřebyčharityl tato sbírka se koná v nímci již fietí celostríÍrí sbírky.

+ Sbor dobrovolných hasičů ve Svéradicích Vás zve dne 25.l. na TRADIČNÍ HASIČSKÝ
PLES - hraje Sďir _ Bohaťá tombola _ Zag,iúek ve 20 hodin

Fotbalový rok ve Svéradicích
Na tao sfaně vás budeme praúdelně informovat o veškerém sportormím děni v nďí obci' Samoďejmě, že prioritu

bude mít sporq ldqrý Svéradice nejvice proslavi| s který ve světovém měřítku suverénně kraluje - fotbď. Diky tomuto sportr
se nďe vesnicc v 80. a 9O.letech minulého stoleti značně zviditelnila a v ďicb fotbďové veřejnosti byla doslova pojmem.
Hodnocení minulostí však necháme ůna přiští rok' kdy os|avujeme 50 let od založeni fotbalového k|ubu c na strrírrkrích našich
novin se togu budeme hodně a pravidelně věnovat.

Dnes bychom se rádi věnovďi udÁlosterr\ které s€ staly v letošďm roce a heré teď v Lrátko*i áďnotímc'
Muži po loňském piútl z l.B třídy pokraěovali na jďe ve špatných ýkonech z podzimu 20ol a čeka| je osodný pád

do okresní III.ďidy. Bylo zjevné, že mústvo je ve velké krizi a ýbor reagoval na tuto situaci změnou realizačniho týmu a
posílenim hráčskébo k/ádru. U mužstva skončil po ďouhých 8.mi letech Václav Dušeh kteý působil od r.1993 postupně jako
asistent trenéni Boltíka' Voňška" Fuji, Minďíka E po pádu z diize až na úplné dno vedl tým až do laošniho roku. Tým
přwzal jako hlawi trener Viktor Brynda z Horažďovic a do realizačního týmu d.íle přišli Pavel Brabec jako asistent a Pctr
LÓffelmann jako 2.asistent a vedouci mužstva. By| ziroveň stanovený jednozrrďný ci|: po*up do olresniho přcboru ješě
v teto sezóně| Mužstvo po slabšim začrítku šlapďo jako hodinky a první body aratilo až v 9.kole v řIrádku u Sušice, kde proti
ruím stál zncčně posílený soupeř a rovněž hlavní roáďčí' Remiza v pos|edním kole se jako aráta brát neúi protože sc hráIo
na doslova rozbahněném poli a s fqtbalem to nemělo nic spolďného. Celkový zisk 34 bodů po podzimu jc dobrých vkladem
pro jaro 2Ň3 arzlr|edem k tomu, že posupují pfimo 2 mužswq jsou našc naděje hďně ýrazné.

Doros letošní jaro na rozďl od mrrŽů absolvova| ve velké formě a po serii důleátých útězstvi se prodral do klidného
středu tabulky. Po skončení sezóny však stála před rea|izačním ýmem doroýu a výborem otázka: ,,& co dól?. Mnozí viděli
budoucnost doro$u černě, ďe ne tak trener Petr Doležal. Terr nedal na řďi a začal usilovně stuínět posily v širokém okolí.
Výsledkem jeho snažení bylo neuvěřitelných 9 noých hníčri heří pfišli na hostovaní zeLníI (6), Charrovic (2) a Kasejovic.
Rázem se z našeho dorostu stal jeden z kandiúítů na čelní pozice krajské soutěžc a dávďi se vysoké ctle, ?.ašÁt* podpmÍú
časti byl opravdu impozarrtni když s vysokými porážtarni odjeli z rrašeho Miště zkušené týmy Vcjprnic r Nepomu&4 ale
postupně ýkonnost mrržstva začala klesat a to s€ samodejmě projcvilo v postavcni v tabtrlce. Přišli zruněni (Chalupný,
Fridrictt' IvÍakovec), tresty (N,Íakovec) a kapitrán Marck současně pomáhal mrrájm a to určitě mělo swj vliv. V poďedních
ápasech podzimu však pfišlo depšeni a konďných 2l bodů je nakonec dobým ýsledkem a současně nadějným odrazovým
mnstkem pro jarni boje.'

Mrržwo již 8 let po sobě hraje o špici okresního přeboru a to přesto, Žekaždým rokem končí ti nejlepší. Je zde viděq
že trenďi lvo Smitka a Jaroslav Sorrkup dě|ajl svou práci dobře t uŽdy svůj týn dokáži vbďně doplnit r připravit jcj na
mistrovgké ,i,Pasy' Na jďe laošního roku až do pos|edních kol bojova|i o prvni místo ve skupině r tím i o účast v ávěrďném
turnaji o přebornika okresu' Nakonec je o futo poctu připraúla zbýďná prohra v předposledním kole v Plánici ale i konďné
druhe misto bylo velkým úspěchem. Silně omlazený tym rozjel na podzim sout& velrni dobře a k překvapenÍ všech bojoval o
pňčky nejvyšší. oporou sc stala kapitánka Ivarra Smitková' která začals střilet góly jako ne běžcím pÁu a jeji brunky roáďli
něko|ik dulďitých zíPasů. Nebýt zbytečné ariry bodu v Dlouhé Vsi a ve vyhecovaném utkání v Charrovicíctr' bylo by naše
žákovské mužswo na nejvyšši přičce okesního přeboru! I tak mÁ ce|ou soutěž velmi dobře rozehranou a na jďc ji*ě u]díže,ŽQ
se s ním musi ještě hodně počítat.

Nďi nejmeďí pod vedením trenéra Václava BěIocha nam dělďi na jďe obrovskou radost a z každého ápasu by|o
u.'át jaky pokrok toto mužstvo za poslední 2 roky udělďo. Na jejich zi,puy choďla spousta divÉku a určitě se nenuďli, protože
vidě|i nadšeni, ďhodlanost, spontánnost a hlavně hodně gólů a výbuchy radosti z jejich vstřeleni. V táo kuegorii totiž wbec
není duleáté postsveni v tabulcp, ale roáodujici je výchova nových hráčů ktefi * zde učí fotbďovou abec'edu a tím jc pak
jejich přcchod do vyšších kategorií da|eko snazší. A v osobě p.Bělocha je zi.r:uk4 že se na loto můžeme spolehnout. I přestq že
mu v létě odešlo 5 fuáňi do Žáú$i" dal dotuomady novy tým a začal opět od nuly. A stačí si jenom porovnat jejicb hru ze srpn4
kdy začínali' s posledďm mistrovďcým ápascrn akažÁý musí pozrrat 2n8čne zlepšení. Prácc s minižďky je velmi nevděěrrt
ale pú radost z ýsledků je jen těžko s n&im porovnatelná

sťastné a vese|é Vánoce a vše nejlepší, dobrou naladu a hodně zdravi do Nového roku 2003 přeje výbor FK Svéraďce'
hiclav Dukk, sckraóř FX Svémdice


