
Ročník|/č.s Řiien2003

ST/EMDLCE
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Svéradbe. konané dne 5. 9. 2003

Zastupitelé obce
I. schvalují:

l) Změnu finančního rozpočtu na rok 2003
2) Smlouvu na opravu lďížků uzavřenou s Romanem Kovářem
3) Smlouvu k zajištění lidové technické zéhavy pro pouť 2004 s panem Josefem Třískou
4) Neprodď parcelu č. 8/.tlv k. ri Svéradice
5) Žádost o dotaci z Programu obnolry venkovapro rok 20M na opra\ry komunikací

II. berou na vědomÍ:
1) Zprávu o rolní spořebě vody a opralry na vodovo&tírn řádu
2) vyhlášliu ke koncepfu {zemnlho plfou s jeho veřejným projednán{m drre 19.9.2003
3) Plnění pojisbré události České pojišťovny ýkající se po.óhy čerpadla vody
4) opravy omítekkapličlcy akaple w. Bartoloměje
5) Děkovný dopis Města Švihov
ó) Geo$zikáJní letecké měření lokďiý Pačejov, které bude i nad kďashem obce Svéradice
7) Průběh oslav vrýročí Fotbďového klubu Svéradice
\Žádost o odprodej části pozemfuz1lg3tt aěp.72

10) Reďizaci rozšíření veřejného rozhlasu
l1) Provedení venkovního nrítěru fasály areálu Kulfinrího domu
12) Provedení asanační omítky v jídelně Mďeřské školy
13) Nástttp Naděždy Kučerové do firrrkce ředitellcy Mďeřské školy

IIr.uktádají:
l) Vstoupit do je&rání s dopravní policií, ohledně přemístrění dopravní mačlcy s omezením

před lďižovatkou do obce Babín - zodpovídá stanosta

1YASI JUBILAI\TI
V měsíci říjnu a listopadu a prosinci oslaví ýnmnná jubilea několik nďich spoluobčmů Přejeme
jlm hodně zdaví,klidua pohody do dalších let !

Ríjen
J{rovec Karel
Listopad
ŠmarnaKael
KrlišováJitka
Prostnee
Brejchová Veronika
PnichováHelena
BroŽováMrie
Smíšek František
VěfuovcováBožena
hg Štech Jaoslav

l8. října

19. listopaór
28. listopadu

4. prosince
7. prosince

14. prosince
25. prosince
27. prosince
29. prosince

VojtováMaie

Červený Josef
KorbelováMiluše
LangrováLibuše
Pavlovec Josef
Červená oýlie

28. listopadu

5. prosince
14. prosince
21. prosince
26. prosince
28. prosince

82let

'77let
60let

65 let
73 let
ó0 let
77 let
82 let
6?let

BrejchováBoženz 23. Í|jna '75let

64 let

'13 let
'76 let
ó8 let
76let
75 let



CEsTA AMERIKoU A NÁvŠrĚ'va parnÁcrr r.iÁ.noonÍcrr PARKU - 5.

Naše cestování nás dovedlo daleko na západ, až kTichému oceánu, do Národního parku
olympic. Tento park o roz|oze 3 732 kilometru čtverečných se nacházi na poloostrově
stejného jména ve státě Washington a nabizí svým návštěvníkům prohlídku tii ýrazných
ekosystémů . sub- alpshý les a květena, deštný prales a členité pobŤeži Tichého oceánu.

Horský masiv je téměř kruhovitého půdorysu. Centrální vévodící horou je olympus, vyso\Í
2 427 metrů' z kterého stéká 13 řek jako loukotě kola.

Vlhké západni větry od Tichého oceánu srážejici se ve studeném ovzduší olympic parku a
déšť a sníh dopadajici na západni svahy má za následek nejvlhčí klima v tomto regionu.
Pruměmé ročni sráŽl<y na hoře olympus se pohybuji mezi 400 aŽ 500 cm.

Po dobu našeho pobytu ale nepršelo a tak jsme si park trochu prošli. Velice se nám líbil
deštný prales, kde všechny stromy byly porostlé rnechem,lišejníkem a kapradiním. Mech a

tišejník visel ze stromů jako dlouhá zác|ona a stromy sým zjevem připomínaly kulisy ze
strašidelné pohádky Na padlých, zet|e|ých obrovslcých stromech rostlo spottstu malých
stromečků. Stromy' většinou smrky a jedle' jsou kolem 90m vysoké a jejich ostré špice
napomáhají tomu, aby se znich snadno sesunul sníh.

Voda v Tichém oceánu užby|a na koupání příliš chladná a tak jsme si jenom brouzdali ve

vodě nohy. Štiisme podél pobŤeži několik kilometrů' hledali mušle aprohliželi si naplavené
ďevo rťrzrrých tvaru a velikostí. V těchto místech by|a p|áž doslova zava|ená naplavenými,
vodou oh|azenými a vyleŠtěnými kmeny stromů. Večer jsme potom seděli na pobřeži, opékali
si na ohýnku maso a dívali se na kouze|ný a dramatichý západ slunce' Surnění oceánu nás

uspalo.
Druhý den jsme vyrazlli na výlet brzy ráno a podařilo se nám spatřit stádo losů. Přes půl

hodiny jsme pozoÍovali jak se pasou na protějším břehu a pijí vodu z řeky Hoh.
Nechtělo se nám z olympic parku odjíždět a slíbili jsme si, že se ještě jednou zastavíme u

Tichého oceánu.
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ZAJÍMAVOSTI, srŘÍpxY, oHLAsY ...

o Nov'ý ško|ní rok v Mďeřské škole byl zahá1en se ,'staronovoť. ředitelkou Naďou Kučerovou
Skolu navštěvuje 13 dětí, ďe provoz v dalších letech je navá*árch- nejsou dětil

r Firma Swietelsky z Česloých Budějovic dokončila poklrádku kanalizace vedoucí přes zďnarlu
paní Ttrrkové. Kromě pokládky rorrr JS 1000 byo nuhré l'rybudovď 3 velké konbolní šachty a
připojení domormí kanalizace z ép. 3 a oplocení části pozemku majite|ky. Práce probíhďa ve
velmi nráro čnýcfu těžce přísfupných podrrr ínkách.

o TatáŽ firma provedla pokládlar asfaltového powchu části komwrikace od lďižovarky silnice do
Slďiny a cesty ke mlýnu lp. 13, provedeny byly i drobné opraq/ nanávsi

o Dokončuje se oprava a čištění šesti lďížků . Boách mulg včehrě postavení tzv. ,,Vodroc lďíŽe..
U Motyčky, při silnici nalnzářslcý Málkov.

o obec Svéradice má svoje internetové stfuilcy. Kromě rriarých iďormací z dění obce a činnosti
obecního rřadu bude na nich pravidelně neřejňovrfo celý obsďr novin Naše vesnice -
Svéradice. otevřete je pod heslem www.obecweradice.cz
Kospendovď s obecrrím úřadem mrižete e-meilem podheslem: ou(zavinág)obecsveradice.cz

o obecní iřad připravuje i letos hadiční Silvestrovskou zďbavl. Tentoknát braje nová kapela
ORCHIDEA
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Pos|ední informace před schvá| ením
Úzennruíno PLÁNU oBcE sVÉRADlcE

V prvním čísle novin "Naše 
vesnice Svéradice', jsme sí t4ysvětlilí vyznam uzemního

p|ánu pro určité ÚzemÍ nebo obec, kteý p|ánovitě usměrňuje zejména stavební
činnosti v dané oblasti'

7aaání $/o projednáváno koncem minulého roku bez viditelného zájmu mÍstních
majite|ů pozemků. PoŽadavky dalších v|astnÍků b'ty zayacovány do KOHCEPTU
ÚzemnÍho f,ánu, ktery v současné době schvalujÍ dotčené orgány a organizace.

p|ánu Svéradic:
o předpoklad, Že se obec v dohledné době rozroste aŽ o 260 noi4ych o$1vatel

qnvo|ává nutnost zajistit po ně $'dIenÍ a zaměstnánÍ.
. pro byd|enÍ je určeno v intravi|ánu (v zastavěné části obce) aŽ u parce|' mimo

stávající zástavbu aŽ45 parcel - ztoho 20 residenčních (s qysokou náročnostÍ na
byd|ení)

o pIáCoWÍ příleŽitosti by moh|i novÍ o$ryatelé najít ve qyhldovaných průmys|ot4ych
závodech na 22 ha pozemků podél si|nice do Ve|kého Boru

Ce|kově to znamená zábor 54 ha p|och, z toho 40,5 ha zemědě]ske pudy.
Kromě těchto rozhodujÍcÍch faktorů určujícÍch budoucÍ ŽitÍ v našÍ obci urČuje

ÚzemnÍ plán také dop|ňujÍcÍ nutné yybavení pro technické funkce běŽného provozu
obce. Navrhuje rozšÍřenÍ roanodu e|. energie, zdrojů pÍtné vody, kana|izačních svodů a
s tím spjená nutnost přečišťováni sp|ašků. Vymezuje také p|ochy pro sport a
rekreaci. Doporučuje provést parkovou Úpravu okolo kaple sv. Bartoloměje a celého
ÚzemÍ ,,Kostelíka.., qyčistit a rozšÍřit Mlýnsky rybtÍk' a ce|kově věnovat většÍ péČi
okolnl přÍrodě.

ÚzemnÍ plán ještě nenÍ v p|ném rozsahu schválen. Mě|i by se a|e občané vice o týo
věci zajímat, zejména kdyŽ některé navrhované plochy yystavby se přímo dotýkají
jejich v|astnÍch pozem ků.
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F'OTOKRO]TIKA STARYCH SVERADIC
Dnes vás seznárnirn s dyěmi starj,mi fotograftemi, obě 1sou okoic roku ]900.
]ía hořeišiípohlednici 1e pohled do dvora ,,Petrovjckého,, gruntu čp. } (hovoři se o něnt t
čÍánku o Lois Smisek. ouen). }{afotu je z.achyce, lil61, před velbj'mpožárem, kriy rotn^ 1905
celi grunt vyhoře! a byl přestavěrl. Půtiorysné uspcřádáni budov se yšak tétttěř nezltěnllo,
dyůr by! ale upraven' Dnes jsou tam opravářské dilny VoD Svéradice.
Na dole.iši fotografii 1e pohled na ,,Závěškoc., chalupu čp. 52 Na Drahách. -íe-i!n Poslednint
dťžitelerri b,l Lojza Faměra. Tehdy se do syětnice i do stodoly ystupovalo a vj!žděIo z rinešni
komunikace. Dům dnes patř.i panl Zcieně l,epičoyé.

čp.t
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TRADICE PosvÍcuxÍ rryr svÉnaurcÍctl

''o posvícení vŠechno to voní . ... Tato a mnoho daiších lidových písní s posvícenskou ternatikou vyvolávají
představu ho.1ně prostřeneho sto]u s pečenou husou a dalšjrni dobrotalni. Proč ale právě posvícení?

Tak jako se při pouti slailí vlastně svátek koste]a v rnístní famosti (svátek rná svatý, kterérlu 1e kostel
zasvěcen např. ve Velkem Boru sv Jan Křtitel' ve Svéradtcích sv Bar1oloměj)' tak se při posvícení oslavují
nnrnzenirrtl l-ncte]a tj.den, kdy by1koste] posvěcen obecně se dodrŽu.1e, že je-li přesně známo datum posvěcení
kostela, slaví se posvícení právě v tento den. Ve všech ostatníclr případech ustanovil;iŽ Joseí. II. s]ar,ení
posvícení na třeti říjnovou neděli.
Jak to tedy asi pťrvodně bylo? Nejdříve se lidé sešii ve svém kostele při bohoslužbě (oslavě narozenin kostela),
pak následovala doma spoJečná hostina s příbuznými a po ni se š]o do hospody k muzice. Ta byla většinou jiŽ
odpoiedne od dvou hodIn Skladba jídel na posvícerrskétrr stole se lcl'ajově odlišovala' ani pečeni u irás
tradičních hnětynek není všude známé.

A co posr,ícení u nás ve Svéradicích ? ,, Na posr'ícení jsme se jako kluci r,Ždycky těšili..' vzponríná pan Josef
Vyšehrad. ''Chodilo se s harmonikou všude po staveních, kde rněli holky Jeden z nás nosil na zádech nůši a
1anr jsme hnětynky dávali.. KdyŽ by]y v chalupě čtyři holky dosta]i jsrne hnětynky čt1,ii. Písničky se hrály tak,
aby rněIy ně.iaký váah k 1omu, co bylo pro tu k1erou holku typické. Třeba Růža Stodloc dělala ve fabrice, 1ak se
hráIa písnička o ',fabričkách... Když.1slne obešli celou ves, o hnětynky jsme se rozdělili a šlo se k muzice..
V polovině rninulého století tato tradice zanik]a, avšak obdarování hnětynkami těch chiapců , kteří s děvčaty o

',posvícenské.. tancovali, se udrŽelo jeŠtě d]ouhou dobu. Kdy a proč se tyto hezké tradice zLraIi|y by stá|o za
SatnCStatnou úvahu'

A co současné posvícení ve Svéradicích? Slavení posvěcení (nar<lzenin) kostela účastí na bohosluzbě zůstalo
jen na 1ěch' kteří chodí v neděh do svého kostela pravidelně a to je ze Svéradic rnax ó-10 lidí. Slavení
posvícení zvláštním jídlern se také jaksi aratilo díky všeobecně dobré životní úrovni. Parnětníci Ťíkaji, že, co se
týče jídia, mají dneska lidé posvícení každý den.

A co tedY vlastně zůstalo? Zůsialo pečení hněrynek, těcli malých ',cioníčků.., na jejichž připravu se nesmí
šetřit nešetří Žádrrou surovinou. Díky rnístnímu Svazu Žen se již po mnoho let tradu.;e pořádání posvícenske
zábayy, kde při půlnoční dámské t,olence kupu.;í tanečníci slým partnerkárn jednu ze stovky donesených
hnětynek Každá z nich je rnalé umě]ecké dilo akaždý rok znovu obdivujerne dovednost svéradických Žerr

A co řici závěren ? Ve všech lidor"ých tradicích, tedy i při s]avení posvíceníjde v podstatě o potřebu setkávání
lidí' o r,zájemné sdílení a předávání radosti, třeba v podobě krásných hnětynek. Nerněli bychom ale při torn
zapornínat na prapůvodní výzrram posvícení, tj. narozerriny chrárnu, rnísta, kde je Bůh přítornen zviáštnírn
způsobenr. Naši předkové dobře věciěli, že,,tnarné lidské počírrání bez BoŽílro požehnání'. 

naš

s\rÉRÁDtČrÍ ČÁpt
JiŽ sedm let krouŽlruje Petr- Louda nrlád,ata čapí rodinky, sldlíci na komÍně velkokapacihrího

krar'ína Srré*.1i"". Pchvá]u za zachování tohoto hnízdiště zasiulrrrií pracor,níci Výrobně ot,clroclního
družshla Svéradice. V roce 1995 si čapí rodinka lystal"ěla hnízdo ná komině kote1ny VKK, ktera jiŽ
několik let nebyla-v provozu. KdyŽ však rněla být kotelna Zno\,u zpror.oztěnu, nuitul problénr - co
s čapim }urízdem' Řenreslníci zlrotovili r..dí|ně nov-ou nosllou konstukci. Herou pr*ivďi1i přítrrtl na
těleso konrína a na ni přenesli staré hnízdo' A kupoclivu, čapi nory clornov pr1al e -iat< si v
.iedrrotlir,1'ch letech r.edli a kolik r,yclrovali potorrrlců anáme z údajů parra Peba I-oiraý.

. Vroce 199?by|ale.oužkor'ánatri čapí m|áÁ,at4 \.,roce t998téžfi.i. v.o"' 1999 se narodily c$ři,
jedrro se však utopilo v jínrce. krouŽkovánv byly tři.. V t.oce 2000 nela'ouŽkol.áno žáilrrri Ueclno
nalezené mrh'é, jedno vejce bylo ner.ylíhnuté). V roce 2001 bylo hnízdo prázdné, r, roce 2002
lrrouŽkována dvě ml.id'ďa a r. letošním roce b1'|9 hnízdo prazdrrě. Za seám let sledovriní b1'lo
okroužkor'áno 1? mlád'ď. dvě byla mrH'4 jedno nerylíhnu|é. Panu Petru Loudovi přejeme v jeho
záslužré čiruto".ti. hodně úspěchů.
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I}ARTol,O]\{ĚJsxÁ pot:Ť ;r' 7-{ }iA]\ítr - .]AKA R\'LA ?

Slarná Ranolor-ně, j.ska lrouť1e za námi. Ze r'liroka i da]eka s* tra nj lid*. zejmena deti. tě*i A 1e.-jr

pnlhéh? Jiz t!'clan před touto uciaiosti linr se z kaŽdého domu lurrě variilko.rých rohličhj zr dalŠich
dobrot Ke k.rnci $drre pďl to br'la přípra\-a a pečeni koláČů. Ani pracor.níct sti.ď:onickétro

Lunaparku pa.rra Tříslry nezďrá|eli ()21.rlalo se tluŠení klar]iv a obČas i ptpma slol..a Al* rťtan*

koIotoče. iroupačkv.. sti-ehtice, autodrom a jine atr'akce byla postar'*ttr'tďi. že se rra rozlshlorr t'tár,es

přece 1en r.eŠ11, VŽdi't.iiŽ od páku od1loledne iz clo nedělní pÍrlnoci by11.r,pro\'ont Yneděli brry
po rá'nu přr.1*li .,slálkaii... Na navsj podél silnice bylo postavetio natř-icet stáurlirj s niari'.rn zboŽinr

K tradici pďři r úČar:t na pouťové mŠi svďe. }iterá se konala r. neděli od 9.3(j hod. SlouŽil -ji pari

far'á{' Íjtariis;lerr Bušta z Velkélio Br:tu a r'elice l,*'1+' dopro.',zael sl.ér.adicki, dětslq,- sbcr |'od
r,tdením parri lr'i Šulcor'é Dílq.finarrČriíntu dzurr paní Ši.ejdor.é z Plaié b1,'l oltář \.zdobeii no\}il]
plrltn:rn. Čen'ené apendium s krasně rt.šitr'nl napisein..Sr.ah'Bart':loměii. orodu.j zanás,, obepinalo
oltárirí stul a tr-v-lo doplněrrio i rrovou pokry'r,.kou
v 11"00 horlin bvlt.v budol,ě obecniho uřadu crter.řen!' dvě zajimavé r^Ístar1 ..Pďesál 1et fotlrďu

ve Sr'érarlicích.. a..Sto pěl lel clélostřelecké sřelnice HoraŽd'ovicko - Sveradice..
Sarrroďejmé. Že naclr1'béla fotba]ová utltárrí V p.atek začinaia ,,Stará gardď. v sobotu a v rreciěli se

hrála rrrisn ovská utkarri mládeže i dospělych, takže i milor,níci miče bylí spokojerri
DalŠí zajinla\'osti letoŠrri poutě bvlr. lr'hliďr.ol.é lety. které zajiŠťor''al pan Bohruriil F'olál. se -š\'Ein

italslým letadlem' ()bohacením proÉfamu poutě byla pr.o1íž'dka v kočáu a lizda na kontch. r'Še

zajistila jezdecka stáj puia Pal'la Duflla
Prl slarnoslrrim obědě. který byl v podobě říZkri' .vepřor,é, kuřat. ďe i peČenýclr husí' zaČa]c

..hemŽení.. na na.".si. I'I stálilcrj se nakupor'ďi' lračLry' oblečeni pro Školďg' (r,Ždyť škola b}'la u.ž za

dveřmi), pouťová srdce' hrrec$. med a daiŠí zboŽr - tentokrát byl \ýběr opravdu pesh}.'

Nejzajírnavě.1ší a ne.^jq'h|edár'arrě-iší atrakcí b}'la ,,Irska lar'ice.., lrterá byla olrsazena po celé tři
pouťor,e dn1', a.|e i na autodromu, skákacim starru a rnnohajiných atralccich si ..poutrrici.. uzili

C) p-outi nesntí chybět rrruzika. Té od.,kolotoČů..t'ylo tolik. aŽuŠi zďéhzly. A té r.tiosl.lodě [-ir'lo

ta],r-é dost - .i pá(ek diskotéka" .t' sobohr,,Pouťor.á..
IItichl ruch na nár'si. utichlo hospodské por,'ídrárri. příbturrí a nlirnt se rozjeli do srych domor'ů

Pouť skončiIa. Byla to oprarrclor'á pouť a lr.í podil sehrálo i la-ásné poča,sí.
'Iďl zase za rok NA SHLEDANOL] |
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LOIS SMISEK OTI/81\

Poh]ed svéradické návsi ztřicáfých let byl vodítkem paď Lois owen zChtcaga při hledaní srych
předlď v Čechach. Její mďce jej poslala sestra Maly Dvorak, která Československou republiku
navštír,ila v roce 1938. Ze Svéradic do Chicagajej odeslďz}l. čeryence 1938 .

Paní owerr se p'řed pěti lety obrátila na prďskou agenh.m' lrÍerá pomáhá Američarrrirn při hledání
jejich předlru v Čechach. Agenhrra požádala o pomoc obecní uřad ve Svéradicíclu a tak jsme s
panem J. Kozou pomohli přeďry paní Owen vyhledď. Připravilijsme rodoktnen, foto' dokumený,
rodirrnou i mishrí historii. KdyŽ pa}' v říjnu 1998 paní owen do Svéradic přijel4 byla přivitana
starostou obce. kerý ji předa.l zpracovanou historii rodu jejích předlai. Prošla se po návsi a po
mistech, kde se její pÍedci narodili, žili, prarovali a umírďi' Přijetím, které se jí dostalo byla
nesmírně dojata a jak stale řík4 chvíle tohoto srdečného přivítárrí ji navŽdy utlrvěly v paměti.
Svéradice prohlrísila za s\.uJ druhý domot'. Jako rýraz dílď nechala podle vpředu citor.aného
pohledu narnalovď akad. malířem Josefem Fenclem velký obraz Svéradic. Tento krásný olej zdobí
dnes kancelař starosý obce.

Rod Smíšlď přišel do Svéradic roku 1794. Tehdy, 15' ledn4 bezděkovshý sedlák Mďěj Cech v
zastoupení svého adoptirmího syna Josefa Smíška,,na sbaně jedné.., a ondřej Kosřáb sr'éradický
sedlák z čp. 5 ,'na sh:aně druhé..' uzavřeli svďební smlouw' Ženich Josef Srníšek dostď otcovské
věno 82ó zlďých, sto ovcí a 27 strychů obilI, nevěsta Kďeřina Kosřábová dostala celý grunt čp' 5 s
veškerym příslušerrsfuím. Jejich syn Bartoloměj Smíšek směnil svůj ,,Kosřábovslý.. gnrrrt s

marrželi Pečankovými, za jejich ,,Pebovicloý.. grunt čp. 1. Bartolomějův syn Jose{ ktený pozdéji
grrrrrt přelzal, se oŽenil s dcerou svéradického hostinského Annou Pečánkovou čp. 24 (hospoda,,U
Zoublď..). IWěli celkem osm dětí,znichžsynovéJosefaVáclav adceraMarie odjeli vroce 1882
do Ámerilq'- Josef Smíšek (dědečekpaní owen) se v Chicagu dne 30. srpna 1885 oženil s Anrrou
Stěchor,ou rozenou r,e Svéradicích r' čp. 7 (maminka pochazela z rodu Kor'ďíkri)' V Chicagu se
Josefu a Anně Smíškov'ým narodilo devět děti, poslední z nich Ladie (Ladislav) James Smisek je
tďínkem paní ow.en.

Lois Ann Smisek se narodilavroce 1935 ažije l' Chicagu' Pracor'ďajako hudebnice (klar,ír) a
zpěvačka Zamanže|aJolrr owena se provda|a v roce I95i zrnají tri děti. Syn Kennetlr Allen pracuje
jako teler,ianí moderator společnost ABC v krdianapolis ve státě Indiana Druhý syn Dar'id h{arshall
žije v Hindsale ve statě Illinois a je sportorrním novinařem |okalních novin. oba jsou svobodní.
Dcera Elizabeth, pror'daná Pinto, žije r' Durhanu r, Jifoií Karolině. Sr'oji maminku, paní Lois owen,
dopror,ázela při jeji druhé návštěvě Svéradic. A jak paní owerr říká návštěva vlasti sých předlď na
ni velice kladně zapůsobila. Dosud bezděfuré manŽelstvÍ obohďilo narození dvojčátek, k nimŽ pak
zarredlouho přibyla dďší. A tak se parrí Lois ajejímu marrželovi splnilo největši rodiruré přarri - bělrem
dr'ou let se stali čtyřnasobnými staroušlry'.
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RINGING DATA

Ring 4umber PRAHA T 992992
Ring not verified

species HIRUNDO RUSTTCA
SWALLOW

sex Unknown
Age pullus
Ringing date 19 6 2000
Ringingplace SVéradice

Region P|zeňský(K|atovy)
Country Czech Republic

Coordinales 49'22'N 13.45,E

DLOUHÁ PoUŤ SvÉRADICKÉ vLAŠŤovKY - snědli ji v Africe ?
Na fuase Svéradice. Botoro uletěla 5028 km

Tďíneknás jižjako malé děti ulil abychom si váŽily vlďťovek ajiřiček - prý nejen že chyta1imouct5/,
ďe přinášejÍ do domu štěstÍ. Proto, každoročně a s velkou netrpělivostí očekávď, zda se ze svých zimovíšť
writí na jaře zpět. obary o jejich osud většinou doprovázel slovy: ,, Jestli je trím v těch africkejch zemí
nesnědly, tak se nám rrčitě wátí... A měl pak velikou rados| a my sním, když se v mďtali a pod sťechou
jejich hnízda opět naplnila veselým švitořením. Jím vŠtípený postoj k těmto eleganhrím ptáčkůrn nárr
aistal podrres. I dnes, po přestavbě domu, stále u nás hďzdí i když jej dokáží pěkně ,,zaneřádiť.. Letos v
pěti hnízdech. JiŽ léta si zaztanenáván jejich odlet i jarní náwat obdiwji jejich organizaci odlehr
Sleduji více než padesát let jak se začnou sousřeďovat na elekh.ických Mech v nďí ulici. Á ďejmě,
kdyžjsou již dostďečně připraveny av plném počfu, náh|e múzí a odstarhljí k jejich dlorúé letecké porrti.
Letos se zagaly shromaďovaÍ 30. srpna a odlétly 4. záÍí. odlétly, ale karn? Jistě zasÍmavé sdělenÍ osuúr
jedné svéradické vlaťovtcy jsme se don'ěděli od pma Petra loudy.

. PanPebLoudaze Štěkn+ ie
povolánírn profesionální
hasič města Blafoié a jeho
velhým koníčkem je
ornito|ogie. J|ž deset let
krorržkuje m|ófrďz čápů'
kteří sídlí na komíně kotelrry
lcravína VKK Svéradice. V
roce 2000, konlaétrě &re
19. června okrouŽkoval
laomě čfoů í pět mladých
vlašťovek, které dostaly
onaěenÍ Praha T 99?9E8 až
992292. Jaké bylo jeho
přelcvapení, když z

REPORT OF A RINGED BIRD

National lMuseum
Bird Ringing Centre
HornoměchoIupská 34
102 00 Praha '10

fel lfax: +42O27196 1256
e-mail: birdringczp@vol cz

Náro&rího muzea v Praze
doďal zpráW o ulovení
vlaťovky omačené č. T
99?992, Tďo vlašťovka
byla odclrycena dne 25.
listopadu roku 2000 ve
Sffedoafrické republice u
městečka Botoro nedaleko
hlarrního města Banguí.
Zpržxa NM v Praze zaslal
Ital P. Micheloni, nevíme
zda je to ornitolog ěi
nríhodný trrrista Trasa
přímého lefu vedoucí přes
Sahrrr činila 5026 km. Ale
stejně nevíme, jestli byla,,v
té Afiice snědená.- Proto
pÍáte|é, cbrffineje !

RECOVERY DATA

Finding dale
Finding place

Region

Counlry
Coordínates

Bird repaied as
Sex
Age
ConditÍon

Circumslances

Remafts

25 11 2000
Botoro
CentraI Afrícan RepubIic
Central African Republic
4"12',N 17'16',E
HIRUNDO RUSTICA
Unknown
unknown
Freshly dead
Hunted

P Micheloni, Via ldice 15512,40050
Monterenzio, ltaly

18 11 2002t215811

Remad<s sourozenci 992988-S92992
Finder

Ringer Louda Petr
Ref.

U!stance: 5UZó Km E|apsed time: 'í59 days = 0 y' 5 m' 6 d Direction: 175"A4'E from ringing place

\.,iÍcává obecní úřad ve Svéradicích. K tisku připravuje redakční rada ve složení:
t'/ác|av Dušek (vdu), Jindřiška Kalabzová {ka), Jan Kcza fipk) Josef Srnitka {sm), |ng. arch. Tomáš
Straňák (mot), |i.rg. Mai.ie Šulcová (maš), Marie Vojtová (mav)

Počet výtisků: 20C' Neprodejné

jsm, jpk



Ročníkl/č.s Řjte!2003

s1/ÉMD1.CE

Zastupitelé obee
I. schvalují:

1) Zněnu finaněního rozpočfu narok 2003
2) Smlotrvu na opravu lďížků uzavřenou s Romanem Kovffem
3) Smlouw k zqiištění lidové technické zébavy pro pouť 2004 s panem Josefem Třískou
4) Neprodď parcelu č. 84/r v k. ú. Svéradice
5) Žádost o dotaci z Programu obnorry venkovapro rok 2004 na opraYy komrmikací

II. berou na vědomí:
l) Zprávu o rolrrí spoďebě vody a opra\ry navodovo&tím řádu
2) vyhlášku ke koncephr ťuemnlho plfoiu s jeho veřejým projednáním &re 19. 9. 2003
3) Plnění pojisnré události České pojišťovny ýkajÍcí se poruchy ěerpadla vody
4) opray omítek kapličky akaple w. Bartoloměje
5) Děkovný dopis Města Švihov
ó) Geoszikální letecké měření lokality Pačejov, které bude i nadkďastem obce Svéradice
7) Průběh oslav výročí Fotbalového klubu Svéradice
\ Žadost o odpro dej části pozem|<U 27 93 t I a čp. 7 2

10) Realizaci rozšíření veřejného rozlrlasu
11) Provedení venkovního nátěru fasády meálu Kulhrnúho domu
12) Provedení asanační omítlqy v jídelně Mďeřské školy
13) Nást'Jp Naděždy Kučerové do firrrkce ředitellry Mďeřské školy

rlr.uk|ádají:
1) Vstoupit do je&uání s dopravní policií, otrledně přemístrění dopravni maě|cy s omezením

před lďižovatkou do obce Babín - zodpovídá starosta

NASI JUBILAI\TI
V měsíci říjnu a listopadu a prosinci oslaví uymnná jrrbilea několik našich spoluobčalrů Přejeme
j1m hodne zdav[, klidu a pohody do dalších let !

Ríjen

BrejchováVeronika 4. prosince
PnichováHelena 7. prosince
BrožováMrie 14. prosince
Smíšek František 25. prosince
VětovcováBožena 27. prosince
rng. Štech Jroslav 29. prosince

BrejchováBožena 23. Í|jna18. října

19. listopaÁr
28. listopadu

VojtováMaie

Červeý Josef
KorbelováMiluše
LangrováLibuše
Pavlovec Josef
Červená oýlie

28. listopadu

5. prosince
14. prosince
21. prosince
26. prosince
28. prosince

82 let

J7 let
60let

65 let
73 let
60 let
7'7let
82 let
62 let

75 let

64 let

'73let
76let
68 let
76let
75let


