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vážEÍt| občané
dovolte mi, abrlch Vás stručně seznámil s některymi hlavnínri akcenri' které r,roce 2003 chcenre uskulďnit. I kdyŽ

neJsou přesně určena rozpočtor'á praviďa na tento rok, budenre r5'cházet z výše rozpďtu loňského. ktery byl téměř tři
milionl'korun.
_ V tomto roce by mělo bj't ukončeno zpracování úzernnílro plánu rLašeho katastru. ktery zpracovár'á ing. arclr. Tauš

z Urbioprojektu P]zeň. Rozpracor'ání plánu bylo zafuljeno koncem roku 2002 a cenu ve rýši 236 tis. Kč luadí v plné
rýši finrra Treviso, s,r.o. Pralra. která zde vlastní značnou část pozemků.

- ]Wáme áotovený prqcl( na propojení hlavního kanalizačního řádu přes pozemek u čp. 3. Tato akce b1'měla stát 400

tis Kč.
opraqv místních komunikací ryjdou na téměř 250 tis. Kč

- Rozšíření veřejnélro rozhlasu a nákup nové ústředrr1'lychází na částku 90 tis. Kč
- Nové dveře lrlaního vchodu kulturnílro domu 40 tis. Kč
. Výměna eternitové střechy kulturního domu 100 tis. Kč
- oplocení no'r1'ch l'rtů pitné l'ody 80 tis. Kč

Práce spojenií s pečí o obecní lery_ 70 tis. Kč
- Dotace fotbďor.ému klubu na činrrost muž-stev a oslar\' 50. rýročí 50 ús' Kč
- Příspěvek na žÁkl nar'štdující ZŠ Horažd.o.r'ice I00 tis Kč
- Na rozjedrranou akci rer,italizace krajiny'. kd1' je plánor,áno ďbahnění a zper'nění hráze ry'bníčka u r'od.iirn1' a star.btt

nor,élro ry'bníka ,'U JáIrrr'.. (r'edlc Cekance) bude posk1.|'nuta dotace. Na projektor,é a příprar'né práce plánujenre letos

rýdaje 2001is. Kč
- od 1. ledna 2003 se Maleřski škola Svéradice stala příspěr'kovou organízací. to znarnená. Že si lrospodaří sarna. Na

provoz bylo v1-členěno z obecníIlo rozpďtu 205 tis Kč (netýká se platu zaměstnanců)

- Přestupková konrise v naší obci pracovala porrze do konce roku. pro vzďání se fulkce jejiho přďscdv přechází

rr'řizováď přestupků od ledna letošnílro roku na Městsk,Ý úřad v HoraŽdbúcích.
Wadimír Smitka' starosta obce

My tři králové jdeme k vám
Těrrrito slor.l' začínala v sobotu 4.1 .2003 koleda tří kálů Kašpara ,Melichara aBallazara. Na cestě do Betlétna přišli

popřát štěsú- Zdra\''í a lrojná léta také l'šem ob1vatelůrn Svéradíc. což stwdili nápisem K + M + B @ůh Želmej torrruto

domu) rra dveře dornů
Jižpotřetí proběhlal.edncclrod3.1.-8.l.2003celostátníTříknilovásbírkanacharitIúdílo(pomoclidenrr nouziun.ás

i v zatuaničí a sociáIrrí c]taritní projek11'-pečoratelská sluŽ-ba. a4,Iové domy. clráněrre dílnr., dorn'v pokojného stáří apod.).

oblastní clrarita HoraŽd'or.ice zorganizovala letošrú sbírku v HoraŽd'ovicícl1 Velkérn Bonr. Sr,éradicíclr. Pače.;or'ě.

olšaneclr a Krášňol'icíclt.
Díkr' r'šem ochotni.rn dárcůn 1e celkorj. vÍěŽek sbírlq, 49.642.20 Kč. obtl.are]é Svéradjc b}{i ze r'šech obcí

nejštědřejší částkou E' 126 -Kč. z.tolro obecní Úřad Sl'éradice pňspel čás&ou l.000.-Kč Všeclrnr'pokladnič}o'bvlv úředně

zapecetěny a rozpečclčrn'na MěÚ HoraŽdbr'ice a celková částka odeslána na konto Tříkrálor'é sbír$. do Pralr1' odtud se

pro oCH HoraŽďor'ice l'rátí 65 oÁ lýěžku- Podle předern sclrváleného ánrěru r1r.rzití třikrálor'é sbírkr r' oCH
HoraŽd.ovice bude konkrétní částka soustřed'ol'áLna na fond na zakoupení malého dodávkorého automobilu na rozr.oz

obědů pečovatelskou sluŽbou.
Znrganlzol,áni i r']astní provďení sbir|q' není jedrroduché. nrusí se obělor.at usilí i čas a na't'íc kolďní$'' mrrsí

doprovázet jeden r,ďoucí. slarší 18 le(. Proto..je třeba ocenit všechny. ktefi tento čas i usili této akci věnovali. z-e.;nréna !v.
kteří .,ko1edor'ďi..ve sr'ém r'olnénr čase.

Ve Svéradicich patří ďk Petrušce LÓffelnrannor'é' a Pét.ovi a Denisce Mčkor,ym, kteří s nadšenínr zr'ládli p€t hodin
ncjen chodit. ale i krásně zpír'at odměnou jin b1'la radost. Že je l'šichni lidé ráď r'iděli a sl1'šeli a vědomí. Že dělají neco

pro dobrou věc' Dále děkujenre r,šenr ob].r'alelůnr Sr'éradic. kteří ještě z loho mála. co zbylo (spíše nez\'lo) po r'ánocíclt
dokázali sbírkovou pokladničkrr tak štěďe naplnit' Yěítc. že nic z lolro. co jsme daror'ali nebude zaponlenulo a Žc 1e to
jeden z věčnj.ch pokladů. ktery neztrácírne.

Za OCÍI l{oraŽd'ol,ic:e r]ěkuíe Marie Sulcot,ti
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Horažd'ovice od 1. 1. 2003 obcí třetího
Na rněstskérn úřadu r'Horažd'ovicíclr ď ledna letošního

roku r1Ťídíte zÁ|ežttostj z těchto oblastí státní sprár'1' a

samosprál1':
i) odbor Životního prostředí - vďoucí ing. Jitka Vašková

(tel.č' 3.76547545) - vodní hospodiířství, oclrrana
zemědělského půdnílro fondu, ochrana přírody a krajiny.
odpadové hospodářsM, oclrrana orzduší, lesní
lrospodářství' myslivost a r1tářsh'í.

2) odbor dooran. vedoucí Par,'el Houdek
(tel.č. 3,7651.7565) - er,.idence motoro{.ch vozidel.
řidičských prukazu, zkouš\ na fidičská opnívnění
včetně rydaní řidi čslcých prukazů, silniční hospodářství,
přestupky na úseku bezpečnosti silničního provozu.
Ódbor spnívní - vedoucí A]ena Cá.ňová
(te|.č. 3,7 65 47 560) - evidence ob1watel, matrika, žÁdos1l
o rydaní owědčení o občansh,í ČR občanské průkazy'
cestor.ní doklady i ve zkrácené lhůtě, přesfuplq'
Odbor ŽivnostenskÍ - vďoucí Marie Šolcová
(|e|.č. 316547536) _ vl'ďár'áni Živnostenskýclr listů.
koncesních listin pro živnosti řemeslné, vazané a
koncesor'ané na zdejší ,,obecní Živnostens$' úřad..,
kteqi.povede také žir,nostenslcý. rejstřík pro celý obvod'
kontrola.

5) odbor sociální - l'ďoucí Ela Slavíčkolá
(tel.č. 376547530) _ dávk1 při nďostatečném pňjmu.
dár'lt1 občanůrq kteří potřebují n'Iáštní pomoc, dávlq'
zdravotně postiŽený'rn osobám a osobám pďujícírn o
zdravotně postiŽené osoby.. sociáIně právní ocluana dětí,
ru{bradní rodiruuí péce' sledování v1konu ústamí a
oclrranné rÝclrorT. dětí, poskltování sociálně práního
poradensM společersk-v nepňzpůsobeným občanůrn,
protidrogová prevence, sociální pornoc az.vlanturn.
cizincům a menšinárn, sociální lrospitalizace a
zdrar'o1nictr'í' civilní služ-ba. b1tová a genda.

stupně _ co z toho plyne pro občana?
ó) odbor školstr,í a kultun,- vďoucí ak. rnal. Petr Míka

(tel.č' 3.76517555) _ nár,rlry rozpďtu pro školská
zaÍizerts', podkradv pro zúčtování prostřďků stiátního
rozpočtu pro kraj. oclrrana památek, €sto\Tlí ruch,

tělor1chova, tvorba měsíčníku HoraŽd'ovick'Ý obzor.
7) odbor rýstaróv vedoucí ing. Josef Kotlaba

(tel.č. 376547540) - územní plrínorání. územní a
star'ební Íízeni, kolaudace, oltlášení.

odvolacími orgány pro lýše jmenované čirrnosti a
use\ státní sprály bude Krajshý úřad Plzeňského kraje,
ktery si navíc ponechal ve sv'é kompetenci některé
rryznamněj ší okruhy činností.

Další odbory:

8) odbor finanční - vďoucí ing. Ivana Dusková
(telr.č. 376547550) _ rozpočet města' f,tnanční účtárna.
mzdor'á účtárna, inventur1'. falďu4', místni poplat\'.
fond rozvoje bydlením převoď1' nemovitostí

9) odbor maietkow - r'ďoucí Miroslav Lďata
(tel'č. 37654,7570) - správa by'tového fondu' nebýové
prostory, investice města.

Teleforrní čisla na delši pracor'níky MěÚ Horažďovice:

Trčka Václav - íaÍosta 37654,7579
Buriánek Jan - místostaÍoía 37654.7578
Vácha Josef - tajenrnik 3.7654,7577

Clran'át R. a Bílek Z. - městská policie 376547539
P.uruška Václav - investice měs1a 376547573
Bn'ndová Marcela - teclrnjcké služ,bt' 37654.7574

Cesta Amerikou a návštěva patnácti národních parků.
Na úzenrí Spojených stítů amerických se rozkládá nrnoho chráněný.ch národnich parkrl a rezeryací. Jsou to r'ětšinou

místa, kde se nachází velké mnoŽsní přírďníclr zajímar'ostí nebo proslulých historických panrátek. Týo chráněné oblasti

mají rozlolru od 2 tisic ha do 3,5 rnilionů ha a zn územi chráněná stá1em b1'la ryhlášena ve 'r'ětšině pňpadů r' 19. a 20.

století. Myšlenka cestoval autem po Anrerice a poznat krás1 několika národních par}cu l'znikla někdy v roce 1995, kd1'Ž

.jsnre seděli zmoženi a unar'eni peším pochodenr v horku a odloučenosti ApalaČshých lror. Debator'ali jsme o |om, že
jedrrou se zase určitě r'rátíne na delší dobu do USA a budeme se kochat krásami zdejší pňrodv pohledem z pohodlného

auta a bez těžkého ruksaku na z:áďecb.
Plánování přibliŽné tras1' a časorý harnonogranr cesry* nánr zabralo ténrěř celý rok. Zakoupení auta r'USA a jelro

následné r1Ďar'ení a napakování na cestu tn'ajíci celkem pět Údrrů nám zabralo člyři fu1' Ve čtríek 12. záři jsne r1'razili
z Connecticul přes stát Neu,York. Pennsl,l.r'ania, ohio a Indiana do Illinois, kde jsrrre nar'štír'ili přátele, Žijíci l'Clricago.
V jejiclr doprovodujsme si prolrlédli Clúcago _ r'elice lrezké a zajimavé město, Iežicí na břehu jezera Michigarr.

Po dr'ou dneclr jsrne opět r1.razili směretn tn zápaď přes lou,a do Soutlr Dakota. Naší příŠtí zastár'kou byl nzírodní park
jménem Badlands - volně přeloženo ,,ošklivá zerrrě...

Národní park Badlands Rozloha: 98 868 ha Založen. roku ]978
Celé území tohoto parku připonúná nrěsíční kra1irru s r1'sokou stěnou. ďou]rou přes 160 knr, tr,ořenou různě

tr'arovaní.mr rýčněls'kamenů' která přetíná suchou prérii státu Soutlr Dďiota. Tato stěna a celé údolí \4o půl'odlě dno

ohromného ocgánu. Bělrem úsíciletí, r'lir'em dešt'or'é vod)' a větru. pňroda q'tvoňla v tonrto širokém údolí překrásné a
fantastické n'ar1' pfipomínajíci chnímr,. lidské b1.tosti a podir'ná. pohádkol'á a,iřata. Strukturovarrá zemina kraje hraje
l'šenri barr,'anri a je bohaqí'm nalezištěm z:karrrenělých žil'ocichů z dávné minrr]osti.

Spisovatel Freeman Tilden popsal tuto krajinu jako ...l,'rchoury a údolí citlivě srníchaných barev - barer'. které se
pohrĎují r'e slunďnírn i rněsíčnínr sr'ětle. ..barev S tisíci odstínů. které nejsou zach)'ceny r' zadné vzorkor'nici'..

V l8. století zďe ž||i Indiáni kmene Sioux a Lacota. kteří bl{i později r,ttlačeni francouzslcr-'lni lovci koŽešin. Dnes.;e

celé tolo území praktickr. ncobr'dlcné a je rájem turistů Z divokl.clr n.ířat jsou r'Badlands stepní psi. antilop1.. kojoti.
vclkorohé or,ce a bizoni Nárn se ale nepodarilo ádné z lěclrto n'ířat spatřit. o to r'íce.jsrne sc koclrali zajímarr'm okolím.
Západ slunce nad toulo zr'Iáš1ni kra.jinou.;e nezŽpomenulelni

jpk



NaŠt JUBILANTI
Stalo se již tÍadnci, že prvru neděli kaŽdého měsíce stalosta obce pogratuluje prostřednictvím místního

rozirlasu nďim jubilantum. Pár lidových písniček zaznl pro [', lceň v naši obci trvale žijí a dožijí se šedesáti
a více let. Je to správné. Vždý'v dnešní uspěchané době se nejednou dďkáme smutného překvapení - náhlého
odchodu svých zrrámých, kamaráda, příbuných. Liď. kteří jsou mnohdy relativně mladí. a kteň mohli jďtě
hodně la s námi žít' Přejme jim všem ještě mnoho hezlq'ch let mezi nami. I kd1'ž je již měsíc únor zveřejňujeme
sezram jubilantů prvních tří měsíců roku 2003. Hodně zÁrai a pohody všem!

Leden
Šiilranova Arrna
Vojtová Marie

QRalecke Božena
Unor
Soukup Václav
Korbel Karel
Zdeněk Karel
Brouček Karel
Březen
Zirrrmermannová E. 9. břenn 80 let
Klečka Karel 10' března 61 let
Škudrnová Marie 20. března 73 |et

2. ledna 82let
i5. ledna 98 let
16. lďna 66|ď

2. února 68 let
4. úlora 70 let
6. února 62let
7 . ílnora 72 |et

Hájek Ernil
Kába Bohuslav

Čen'ená Růžena
Langer Václav
LepíčováZdeřka

Větrovec Vojtěch
Švecová Marie
Šin,a'' Jaroslav

18. ledna 66let
28. ledna 60lst

22. unora 62let
24. unora 70 let
26.unora 7l let

22.břena 90let
23.března 82|et
29.břena 8l let

Ne1 starší občané Svéradi c
Nejstarší sr'éraďckou občankou je pani Maric Vojtol.á. Naroďla se l5. ledna l905. Nďávno tuďŽ oslar'ila sr'é krasné

98 narozeniny. Dnes žije v peči personálu LDN r'HoraŽďor'icíclr Kdo paní Vojtor'ou navštír'il, pofi,rď. že jeo ni dobře
postaráno. Bílé vlasy. úsměv na tváfi - to je paď Vojtová Všiclrni ji z celého srdce přejeme. ab-v-- se v této svčžrsti doŽila
lgžený'ch sta let!

V obci ruíme ještě další tři občan1', kte{,rn ..tálrne.. na s1or,ku V červnu se paní Anna Kartránkor,á cp. 22 dožlje
der,adesáti tří let. v březnu pan Vojtěclr Větrovec cp 90 a r'ňjnu pan Karel Klečka cp. 63 oslar,í své der'adesátinr,. Pro
zajímavost. Nejstarším občanern naši obce b.vl Josef Hrbek, obecní pastlř Zemřel v roce 1853 v neur'ěřite]ném stáří I07
let. Jeho dloultor'ěkost je o to zajirnavější. Že v rodinách Hrblců se rodilo 10 - 15 děti (což bylo obr1'klé i u jinÝch rodin).
které r'ělšinou do.jednolro roku stáří zenrřel] . Tento člen rodiry' b),l r1jinrkou 
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Po listopado - ch volbách r,ede obec Svéradice rrové zasfupitelstvo ve složení: Vladimír Smitka Starosta.

František Ka|abza místostarosta. Ladislav H]ína. Václav Dušelq Jan Koák Anna Hokrová, Josef Jiřinec.
Miroslar, Opaleclq' a Miroslav Chaloupka.

Finarrční q'bor pracuje ve složení: Josef Jiňnec předseda, Miloslava Hokrová a Vlasta Koáková člen\'.
Kontrolrrí v5'bor pracuje ve složení. Jan Kozák předseda, Jaroslava Jiřincová a ing. Marie Šulcová členk1..

obec Svéraďce opět ry.bírá v hotovosti místní poplat\' Za svoz domor.ního odpadu se za kaž,dého trvale
hlášerrého občana platí 300.- Kč, chalupáň pak platí;ďerrkrát ročně poplatek vcelkové \,'\,.ši 300.- Kč. Poplat\.
za svoz odpadů musí bý't zaplacen1, do konce dubna 2003 a plátce pň .aplacení obdrží známkr' na popelrrice'
Poplatek a ps.v se platí r'e {'ši 60 Kč zjednoho psa a ZkaŽdého dalšího l00,- Kč. Tento poplatek nrusí být
zaplacen do konce měsíce března2003.

Krajská soutěž Sboru dobrovolných hasičů se uskuteční na svéraďckém hňšti v sobotu 2|.čenma. Z'ztím
přďběžně pro Vaši informaci- bude zde soutěŽit asi 25 druŽstev mužů a 12 družstev žen. Podrobněii se s další
informací vnítíme v pňštím čísle novin.

P řípravovqné kulturní akce

3. - tradičlú masopustni pruvod od 14 hodin
3. - sportovní ples, luají Tři cvrčci
3. - dětský mďkarni ples s Jo-No DISKO No - - začátek ve 14 hodin
3. - večerní zábava pro mládež s taneční skupinou Parkánz 1,9



PÁrnÁME Po wsrEHovALcÍcH oo AvIERIKY
V letech 1850 - i914 se v celém Rakousl-u . (lhersku rozběh]o masové rrys1ěhovalectr"í do Ameriky. I ze Sveradic, srrad z

kaŽdé rodiny odcházeli ,l,a velkou louŽi.. nejen mladí Lidé' ale i rodiny s dětmi. Nezaměstnanost v mocnářstú i r'elká
početnost rodin byla hlar,ni příčina r,1'stěhovalecM Nikdo nikd1' nezazrramenal kolik lidí a zkeých rodin se ze Sveradic do
Amerib' lJ,stěhovalo- Něk1eřj potonrci nďich roďáku. kteří r, USA Žijí woji rodnou obec v minulosti i současnosti nar'íír'rli
Jedním z nich b;,l i paa Karel IŤbek. potomek pas|.iŤské rodin'v Flrbků. lÍerý rodnou ves navštívil několikrát Vzpomeňme i na
poslední dojenme návíěr.y- paní Lois ou'en, pana Josepha W. Kor'aricka i pana Eugena J. Kovarika. V letofuim roce
připrarn'rjerne ýstarnr o rystělror'alectr.í z naš.i obce Clrceme návšěvní}:unr ukázat ne]eh-ké začát\ přistěhovalců, ale i to. co
mnozí z nich a.;e3ich potomci v USA dokazali

U mrrohých z vás se zachovaly dopisy, fotografie, ale i rzpomínls. na vaše rodinné příslušníky a sousedy, kteři ze Sr,éradic
odďli. V nejbliŽších dnech vás navštíví paní Mane Vojtová, L1erá týo poznatb pro historii otcre zaznamerrá Bud1e.ii laskavě
nápomocní. Zato vám děkuJeme. 

js-
28.X.l995 Kaple sv. Bartoloměje
Sr'ěcení Zvonu s\r. Václav, ktený obci daroval
generálmajor US Force Joseph W. Kovarick
e na snímku vlevo při sla.rryrostní mši sr'até

+ vle\ro
l,ois Snrisek orven s manželem Johnarr
při své drulié nái'štěvě Svéradic 29 IX. 2000
kd1' obci předali dar - obraz Svéraďc

rJ'



VorrovÉ v An'rpnICE
Předkové naši' jó, ti se měli,
za pecí sedě|i a písně pě|i.
Do hrnce sice dávali má|o,
a|e co sněd|i, to zdraví přá|o.

Tak toh]e říkání je velliá pravda DaIší pravdou -;e,
Že tehďy býo v kaŽdé chalupě dětí jďlo smetí Na
příklad v chďupě,'U Hokru.. čp 32kde bidleli Josef a
Josefa Vojtovi (pozdě1i se přestěhovďi do čp 49) mělr

.1ederráct dětí A j.k j" uávit? T&h prár polí pro
všechny nestačilo Museli do učerrj, coŽ se pozdě.1i
chlapcům hodilo. Karel a Bohumil se r'1'učili krejčím1
Václav truhlrářem, Jaroslav ševcem. Josef a .Iaros]av
odďIi pracor.at do Vídně, Bohouš, Eda a František se
qpravili do Amerilq..

Tam se nejlepe vedlo Frantškovi a tďl se po nějďlém čase přijel podívat na své rodiče a Sourozenc€. Přijel vickrát a při
kaŽdé wé návštěvě zaplati| sr'ému otci r' hospodě .'U Turlcu', na celý. rok po.;ednom pir,u derrně. Se svou Ženou Bětou, Lterá
b1'la Ceška původem z Drachkova u Plzrě měIi dr'a s1rny a dceru Emili Ta se naučila dobře česk1 a při.1ela často do Prah1' 5

kratší návštěvou Sveradic. V Amence b1'la předsedk1ní krajanského Sokola a pracovala v centru pro českoslor,enské
ernigraný. Mezr .lalšími' k1eřj se v1pravili do Amerilf byla i mladičká Anna Korbe]ová z čp- 55 V novém domově naš]a
velkou lasLrr pana Šlpi, tte1i byl půr'odem Morar'ák. A]e domů se jř nikdy nepodívala.

Foto. Na srrímku pořuerlern o horažd'ovické poutr v roce ] 938 .;e Emrli Vojtová z Amerik1' (zcela r4evo), před ní bratranec
Jaroslav Vojta čp. 49 a v k]oboučku sestřerrice Ema Koderov á - Zachováz čp 79 . maý

Zajímavosti, informace, Co Se událo...
. 25 prosince poi-ádalo Milslivecké sdruŽení tradični M-vslivecký ples Bohatrí tombola přrlríkala na 280 spokojerrÝch

návštá'níkri
. 2J . prosrnce pořádaj pan Šimanor'sb' 1rŽ radičrrí Várroční turnaj r'e stolním teruse. Účast ténrěř 40 hráčů. 28. proshce pořadal Sr'az Žen v sa]ónku hostincc U Turků r'ánoční schůzi spojenou s r,ánočním posezením. 31 prcsince pořádď obecní úřad Sveradice veselého Silr'estra o pěknou zábavu se postarali Tř.i cvrčci. l ledna uspořádal Fotbalov1' kJub společrrě s obecním úřadem 1ŽXIY. ročník tradičního Novoročního pochodu Na tras1'

dlouhé 5' 9 a 11 km se r,-vdalo 97 starhrjících. Byla to ne1r1šší účast r,hlstorii tohoto pochodu o jeho Stoupajicí obLbě
svědčí i účast chodců z Chanovic' IŤadiíě' Kolince a Sušice

. 1 l. ledna se konďa VÝroční schůze S'n'azu dobror'o]nýclr hasičů Nor"im starostou SDH byl n'olerr parr František Kalabza. 25 ledna pořádalo mishí SDH tradiční Hasičstry ples, k1er'ý se 't'elice r5'daňl Pochvalu zasluhu.;e velká účaý miadÝch
hasičů ze rcusedního Komušina azejmavto. Že pnšli i r'hasičských unríormách

. 30 ledna se korralo druhé pro1ednár'ání zadání Úzerrrního plánu,kter1i' wmezí a stanoví budoucí r1.uŽití celého územi ob<r
Současně ýž del pňjeli ředitel Pozemkor,élro úřadu r'Klator,ech ing Weber a Ing Strolená a provedli úr'odní informaci a
seznámerrí s možrým provedením komplexníclr pozernkorruch úprav

. 4. února bvl v budově Krajskeho soudu l' P|znt zahájerl soudní proces s dvanáctičlerrným zlodějsk.ým gangenr .Teho

čIenové ukradli zcjman r, Plzaiskán kraji' ale i tinde' v&i za 28 miliónů korun Přer'áárou část lupu tr'oňli staroátnostr
ukradené l. několika desítkách kosteiů a kaplí Terrto garrg má na sr,ědomí i poslední krádeŽ (l0 ledna 200 1) r' naší kaplr
sv Bartolorně1e jsm
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NovÉ nysh{ÍKY a NÁpnŽrv
V loňském roce \t rámci akce ''Revitalizace krajiny'', byly v1'budován1' v homí části luk v Náši ďi malé vďní

ná&Že. Kdysi nehostinné údolí. zarost|é pler'el.-v, bahnit€ a téměř nepřistupné, se zněnilo k nepomríní. Těrn kteří

toto místo dosud nenavštívili' r,řele doporučujeme jeho shlédnutí. Malé vďní plochy s upraveným okolím zcela

zrrěrrily tento kousek k.ajrny

Pro léta 2003 - 2005 se připrar,uje lýudování novélro

ry'bníku v lokalitě -Ve Mlaď, k-tery' bude zbudor'án nad

stiávajícím rybníkem Cekarrec. V současné době je j1Ž pracován
in'estiční zÁměr. Předpokládaný náklad l'e lý.ši l'4 mil. Kč bude

ltrazen z akce "Rsvitalizace krajury-" a obec dostane 80 % dotaci-

Současně bylo zahájeno zpracováni projekto.r,é dol'umentace na

odbahněni rybníka ''R1,óníček'', jeho rozšíření a zrýšerrí hlaďn1'.

Na předpoktádané nákladv ve ryši cca 1'5 mil. Kč obdrá obec

dotaci z fondu ávotního prostředí, rorryrěž ve ýši 80 %.

JEJICH HISTORIE A SOUCASNOST
Kanrenné kříŽe a BoŽí muka jsou nandmyslitelnou součásti naší krajiny. Byly star'ěny ze1ména v l8. - 19. století, rčtštrrou

jalo připomínka něia}ié události, která se k onomu míýu r.ázala, ale také jen jako prosté poděkovani Panu Bohu a přírodě V
naší obci dnes stoji celkem dvanáct, resměs kamerurých KíŽů a jedna r1'klerrková BoŽí mul.a. V tomto a příŠtím čísie nol.rn lás
seznámím s jejich historií Ale jďtě předtím se z-rníním o k'íŽích' které zde r'minulosti stál1' a dnes jiŽ nesto1í.

Kř.iž na lIojóku patřil a'ejně k nejstar.šin. Podle archivnich prantenů to byl vy,solý, prosý, dř.evětý Ll,iž, slál při ýjezdu z lesa

u sÍaré cesq) ze ,Sl.éradic do Konlušína }|íěl př.i1lonínat ht'ob ralrousých vojál,-u, keři v těchÍo uistech padli v bin.ě

s Francouzi, v tzv. válce o dědicn'í rakouskt (1 740-]748)-

Kí.íž tt JJol]cot,ic plý b',-l rovněž dřevětú a bv'l posÍaven u cesÍy do lfolkovic něktetýn z dt-ivějších ůžiÍalů svéradického ntlýna u

pole, které bylo v nnjetku niýna.

Pettoc ki'iž stál po pravé.straně pň silnici u dnašníhoujezdu do opravářslych dílenZD, dř.íve usedlos| Fruntiška Stníška čp. l
{,'UPetni,,}.Dentoloy,ánbyt okatorcht I9-i.1 při t.ozšiř.ováníulezdudoob'iektua.jeúda'fněnolonlÍomistězahrnutzemittott

Kř.iž u Bňdka stáI na ob.aji pole při cestě do ]t{ladi Podle vypt.avěni b1,[ pl"1aven naiiteletrt ŠteA-erovs]alho grunlu čp. 19,

jehož člen zde zetnř"el. Spodní čast žulového L-vódnt nesouci lelopoče t I857 zachránil Tonóš Strařták a utnístiljej uujezdu do

své chalupy.

Kříže, které se dochovaly

Kříž u kapličky nese letopočet 1886 a je postaven pŤi zdi
kap1ičky na návsi. Bližší podrobnosti bohužel nelnáme.
Kaplička byla postavena r. 1834 a téhož roku byla o

Barto1oměj ské pouti s lavnostně vysvěcena.

Kříž u dvora se nachází na odbočce vedoucí ze silnice
Svéradice - Slatina ke statku čp. 15. Původně stál při staré

cestě na Slatinu, která vedla parkem. V roce 1924byl při stavbě
nové silnice do Slatiny postaven na dnešní místo. Nese dataci
1851. Při něm v zemi položený náhrobník s erbem a letopočtem
|744 patří pravděpodobně nějakému francouzskému
důstojníku, kteý zde padl v jlž zmnéných biwách ve válce o

dědicwí rakouské (I740 - 1748).
dokončeni př.íště
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Masopust se b|íŽí
V sobotu l března ve 14 hodin q'jde z Kulturního dontu tradiční masopustní průvod. Jak stará je tradice

masopustnícb pruvodů v rraší vesnici neúme. Jiste je' že '.obchůzka 
tnaškar.. má v nďí obci rrrnolraleté kořeny.

A hlar,rrě, že se od skončeni druhé světové viíLl$. ve Svéradicích zachovala nepřetržitě. Bohata fotďokumentace

A{asopushtí průl,od z ntinulého roku

svědčí o tom, že v minulosti se svéradické ,,mďkary'.. snažil}'
jit s dobou Vzpomeňnre rra pruvod1,, ve kteých jezdily
traktory, pojizdné bar'r'. nákladní auto' kočán.. te|evize, roboti
apod. V posledních letech jsme od této form1' upustili. Pruvod
se ve svém zák|aně wátil ke starym traďcím. a je to jen dobře.
Velice si ceníme i tolro, že se do pruvodu zapojilo i mnoho
ITůadýct! a že jej obohatilo i něžné pohlaví - pruvod je
pestřejši a veselejší. Kladem je i to, že po své ďouhé a
namáhave cestě vesnicí, S\'llj narruáhar,1' boj s parnJsk1' a
zejména s povzbudivýni napoji průvod statečně vyhrává a do
hospody tak dorazi jeho velká část. zatírn co v ned:írryré

minulosti to b14o jen torzo.
A to ne.;větší poděkovárri patří vám, svéradic\'m občanůrn

za finančni přispěvek i za připravené pohoštění, kterym pruvod
u svých domů ví|áte. Sarrnozřejnrě, že se na.;dou i jednotlivci.

kteň ',dělaji, že nejsou doma..' ale ti jsou ninn j1ž dobře zránrí. Ti totiž nepňspějí ani lidem postiženým povďní.
zavřou při humanitarní říkrálové sbírce, natož, aby se ve svém upachGném životě normálně se sv1rrni
spoluobčan1' poveselili.

50. |et fotbalu ve Svéradicícb - 1. část
Fotbal se v naší obci |vál. již dloulro přeÁ 2. wětor,ou rálkou a to samozřejmě rekreačné, bez zapojení do nějaké

regulérní soutěŽe' on1' se totiŽ takové soutěže v té době na r'esnicíclt ani nehrál1'. Vesnická fotbalol'á mu.žstr'a měfila sr'oje
síl1' většinou na oblíbenýclr tzr'. .'Polrároýclr ápasech.., které se korral1' r'rámci traďčních poutí. Poďe 5l0, pamětníků
patřilo sr'éraďcké n'tužstr'o na těchto akcí vŽd1'k nejlepširrr

Po skončerrí 2. sr'ětor'é vál\'upaď zde fotbal na ně.Jďý čas do pasir'iq' a na několik ďouhÍ'clr let se r'e Sr'éraďcíclr
růbec nelrráI. Tepn'e v roce 1952 začilá fotbalorá tradice pon'olna oŽír'at a o rok později' přesrrě l8 srprra 19.53. je
za\ožena Tělovýcltol'ná jedrrota SoKoL SVERÁDICE. Jejím předsedou se sta] parr Josef Srrrilka a dalšími členy
zakládajícího rýboru byli pánové V1'šehrad Josef. Turek Miroslar' a Kandr Václav. Začátx,-^ byl1' nesurírně těZké. protoŽe
se nedoslár'alo finančnich prostředJar a luáči a fimkcionáři si nákup nejnulnějších fotbalorých rekvizit hraďli z r.lastních
kapes. Přes1o ješlě l'tomto roce se podařilo vybudovat nor'é lrřišlě ..U r'ácného vršku.. (dnešní trérrinkové) a současně se
odďl kopané přilrlrísil do okresního přeboru. Pn'ního rďníku se zúčaslnilo 7 mu.ž'slel,a odehrála se pouze podzimní čásl
a Svéraďce pfi sr'é prenriérové účasti obsaďly 4. místo. Na podzim roku 1957 pak dochrází k velké historické události. Do
klubu poprvé přicltázi jako luající trenér František Par'.lor'sK', ktery později bude stít u r'šeclr velkých úspěchů
sr'éraďckélro fotbalu. Pod jeho r,ďením vyhrárá ýn okresní soutěž a posfupu.je jako pn.rrí r'esnice vtehdejším okrese
HoraŽd.ovice do lcrajské Ii. třídy. Tuto lo,alitní soutěŽ. která měla l0 účastníku. se po r1nika.iících ri'koneclr rn jďe 19.59
podaňlo zaclrránit. kdlž rnuŽsfi,o obsadilo 8. příčku. Před nadclrázejíci sezónou mužstr'o posiluje Jan Veselsky' ze
Strakonic. ktery se pak stal na dlouhá léta nejlepšírn lrráčern S.r'éradic. Na jaře 1959 bylo zaloŽeno dorostenecké muŽstvo a

p.,Sni|kn a p. Turek vyměřují tlot,é hřiště

po sehrání několika přátels$'ch zÁpasů b1,.lo pňlrlášeno do lll tříd'v
okresní dorostenecké soutěŽe.

V roce 1960 došlo k reorgarrizaci okresů a Sr,éradice bi1'v úzernně
začleněn1' do okresu K]atorT'. kde b1'la r1'lr'ořena II. třída přeboru
okresu. Vtomto roce b1,|2 rorněŽ zahájena r'rstaróa nor'élro hřiště a
nových kabin. Je.;ich staltu pror'eďa finna ARMÁSTAV Clranor'ice
nákladem 25.000.- Kčs, které po dloulých jďnáních p. Pavlol'ského a p.
Smit]q'r'Plzni ur'olnil tehdejší KV ČSTV. Star'ba obsalror'a]a klubovnu
dvě šatn1' hráčů. jednu pro rozhodčí. příručrrí sklad a urnjr'árnu. Ještě
jedna urlálosl Z lohoto roku stojí zA zAznarnenání. Bylo zďoženo ,,B..
mu.žsn'o rrružů.

V následujícím roce pokračor,alo budor'ání nor'ého hřiště a zejmérn
dí$' dotaci 15.000.- Kčs ď oV Klator1' pokračovď1. všechn1. práce
poďe plánu. Porná]rat choďlo mnoho občanů a ne\'lo r1ijimkou- že se

r' neděli rra star.eništi sešlo 40 - 50 brigádníků. V ár.ěru roku b1'lo zhruba r'še lrotor'é a dokončor'ací práce se pror'eďt,
r' jarníclr nrěsicíclr r. 1962 Za spolupráce s nrístnínr IZDb'v|a zhotor,ena přípojka l'odr'a el proudu. pror'ďena kanalizace
z unrí'r'árcn. úprar'a okolí a nakonec b},lr' vy-sazeny břízlq' u šz|en. Za obror'skélro úsili desítek ,.sr'érad.áků.. tak l1'rosÍI

jsm

nádhernÝ areá]. klen'n sc r' té dobč nrolrl p1'šnit jen máIokdo pokračování přištč
vtlu



Kazdá lidská činnost b1' se měla říďt ákony.
Tedy i tehdy, když se rozlrďneme pustit se do ďla.
V tomto sloupci doporučíme postup, jak nenarazít
na uřadještě před zahájením své stavebni čirrnosti.

Tak za prvé: chceme si postavit, přistavět.
přestavět, dostavět dům nebo provést zrněnu

v užíván? Postavit garáž? - potřebu.;eme na to
stavební povol'eni.

Za druhé: chceme si pňstavět ke stavbě hlar'r"rí

sta'r,bu. která bude mít doplňkovou funkci? Např.
píizemnl objek. jehož zastavěná plocha
nepřesahuje 16 m, a v-vška 4,5 rr\ nebo podzemní
stavbu. jejiŽ zastavěná plocha nepřesáhne 16 m, a
tr]oubku 3 m? Postaút oplocení? Připojit drobnou
stavbu na rozvodné sítě a karralizaci stavby lrlalmí?
Chceme provést stavebni úpravy, kterj'rni se

nemění vztúed stavby ani nebudou narušeny nosné
konstrukce stavby a neanění se způsob q.užívání
stavby? Chceme provádět udržovací pržrce, jejichž
provďení by mohlo ovlirryrit Stabilítu stavby,
požÁrni be4ečnost stavby, její vzh]ed nebo životní
prostředí? Chceme provádět jakékoliv udržovací
práce na stavbě, která je kulturní památkou? Potom
musínre podat ohlášení stavebním úřadu! Pokud na
ozrr:ámení stavební úřad do 30 dnů neodpoví. můžc

NnŽ ZAČNEME STAvĚT

stavebník zahájit ozrámerré prace' Nelze v této

krátké informaci postihnout všechny pojmy, které

vyrnezuje stavební řad. Potřebujete-li radu, obratŤe

Se na obecní úřad nebo na stavební úřad
v Horažd'ovicích.

N-E PoZoR! TírrL že jsme získďi stavební
povolení nebo oprávnění pďle oHt-ÁŠpNÍ
stavebnímu úřadu si nemůžeme dělat co chcene.
Bdí totř nad každou nďí stavební činností orgán

STÁTNÍHo STAVEBNÍHo DoHLEDU, kteý u
nas zasrupuje obecní úřad. Jeho pravomoce neJsou

sice velké, a|e má povinnost při zjištění nepovolené
činnosti stavebníka poučit, aby se chova] v mezích
povolení. Např' proviídí-li slavbu, stavební úprav.v
nebo jiné stavební čirrrrosti bez povolení nebo
v rozporu s ním, může tuto činnost "astavit a předat
k vyřešení stavebnímu úřadu.

Nakonec si pfipomeňme, že při neplnění
podmínek uložených stavebním uřadem,můž byt
stavebntkovi uložena pokuta ů ',. ... ... '. .. . Kč.
Takže v-"-Jstavbě zdar, lr]avně té povolené!

Tento materiál byl zpracnván podle jednotli 
- ch

oddílů STAVEBNIHO ZAKONÁ' stavebnrho řádu

a da]ších předpisů.

Co to je ? Podle zÁkona soustarrně řeší fi.urkční
vr'rržití uzemi, stanoví zÁsady jeho organizacf a

rěcně a časově koordinu.;e výstavbu a iiné čirrnostr
ovlivíruj ící r ozv oj území'

Jirrýtni slov-l'. určuje kde a co je možno stavět-
jak pro celou obec áskávat potřebnou vďu a kam ji
použitou nebo dešt'ovou odvádět, případrrě přečistit.
Kde budou plochy pro v1,stavbu no'r1cIr rodimých
dornů. ploch1'pro sport, rekreaci, drobnou .r5robu,

obchď a oddych. Upozorňuje na pfirodni út\,ary'

v okolí obce, které si 'asluhují nďi pozornost. at.
jsou chráněnj.rn územínr, nebo vhodné k nedělním
v1,'chazkám (o houbařích nemluvě).

Jmerrujme alespoň některé trasy:

- okolí kaple S\/. Bartolomě1e s možní'nr
pokračovánnt ůk dalšímu mlýnu

Vácný vršek
Rybnícek a přes Radinu do Čečelovic

- úvozová cesta (bývalá) okolo srudánky ..U
brudku.. k rybrríku Čekanec případlě až
k nádrži

Úzenrní pláLn naší obce y5.21ačuje místo pro
možnou q,stavbu čističlg. odpadních vod, pokud
bude její existence nezbyná. Navrhuje rovněž
moátou trasu obchvatu obce jiári strarrou.

Uzemní plal obce Svéradice se v současné době

4lracovává a prochžuí proc€sem schvalování
institucemi a orgány státní sprál1' Celkor,é
zhodnocení všeclr ploch a útvaru v obci bude
dobryrn pomocníkem pň rozhďor'ání o dalším
rozvoji vy.stavby i vztahů mezi námi.
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