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Y áž'eni občarré,

končírok 2003 a zirovei je to j|ž rok co bylo zvoleno nové zastupitelstvo našíobce' Ukoly, které jsme si
dďy byly většinou splněny. Bylo dokončeno propojení hlar.rrího řádu kanďizace. Na tuto akci jsrne kromě
vlastních prostředků čerpali i přidělenou dotaci. Dale byly provedeny opra\T kornunikací' péčeo zeleň, pěstební
práce r, ]esích, nátěry fasády kultrunílro domu a hospody, q.rněna dr'eří a jirré dr.obné opra\y a ú&žby.Nemálo
finančních prosťedku obec vkládá do provozu Mateřské škol1z. Q69g poskytla ťlaanění příspěvek na okrskovou
soutěŽ poŽirntch družstev a na oslavy 50. ýročíza|oŽeú Fotbalového klubu ve Svéradicích.Naše obec je
členern Svazku obcí Radina aZájnového sdružení právnických osob Prácheňsko.
Zvlvás ve čwrtek 18. prosince na veřejné zaseďání obecního zastupitelstv4 které se bude konat v 19 hodin
v sďonku hospody U Turku. Hlavním bodem progra]Tlu bude projedniání rozpočtu na rok 2004 a obecně závazná
r,yhJáška o místrrích poplatcích.
Apeluji na t,áS, viůeníobčané'aby jste se aktivně zapojíLí do akcí protí úložištijaderného odpadu' které
poÍádá občanskésdružení,,Jademýodpad - děkujerne, nechcemel.., nebo akcí, které pořá<iají obecní úřa<iy v
reglonu.

Na závěr se zrnínírrro akcíctr' které plánujene pro příštírok. Chcerne provést opralu veře1ných
kornunikací, rekonstnrkci veřejného osvětlení, oplocení wtaných studen a jiné rnéně nákladné akce. Rozsah
plánovaných akcí je však. závísLý i na poskytnuých dotacích. o které jsme zažádďi. Ve Svazku obcí Radina se
společrrě s dalšímiobcerni budeme podílet na }T/placovarú projeL1u čistiěky odpadrrích vod pro celý region. Na
tuto stavbu bude zažádáno o dotaci z fondu Ewopské unie.
Yáženi občarré!
Děkuji vá:lir za spolupráci v uplyrrrulém r.oce a pi.eji vám hezké a klidné Várroce a v loce 2004 hodně zdravj
a spokojenostr.

Vladimír Smitka
StŽrroSta

Usnesení ze 7. veřeiného zasedání Zastupite|stva obce Svéradice konaného 26. 10. 2003
Zastupitelstvo obce:
l) Schvatuje
1) Smlouvu o směně nernovitostí obecních pozernků za pozernek na Kostelíku se společností Treviso,

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

s. r. o. Praha

Prodej ěástí obecního pozemliu pě. 279311 o ýněře 49 n2 za cenl 27,- Kč za Í ln2 marrželurn
Lindaueroým
Spoluťrnancování lékařské sltržby pn'ní pornoci za volné dny v Horažďovicích pro rok 2004 v ročni
stávaj í cí firrarr čníčástce
Srněrnjce o způsobu účtovánía er,idenci nehmotného a lunotného majetku obce Svéradice
Inventarizační komisi rnajetku obce Svéradice za rok 2003 ve složení- předseda Josef Jiřinec a členky
Mi]oslava Hokrov4 Vlasta Kozáková a ing. Marie Šulcová
Prodej 1/5 obecních pozemlců kolern školy ve Velkérn Boru
Zavedení internetoých stranek obce Svéradice
Dodatek k rnísnrímu programu obnovy vesnic

||) Zamitá

1)

2)

Výstavbu hlubinného úložištějaderného odpadu v lokďitě Pačejor,
Finančnípůjčkurnanželurn Bubnoýrn

l|l) Bere na vědomi:
9) Stanoly občanskéhosdruŽení ,,Jaderný odpad
zástapci

sÚnao

Praha v Horažďovicích

10) Kladné stanovisko Doprarnrí

děkujerne nechcerne!..

a infonnace o besedě

se

policie Klatovy kpřemístěni značý č. Bl6 na hranu křižovatkf' silnice

Babín - Velký Bor

11) Provedení fasádního nátěru bočnízdi prodejny

12) Veřejnou

-

ZKD ve Svéradicích vlastníkern nemovitosti

lyhlášku dražby dornu čp' 88 ve Svéradicích

13) Bezvadný rozbor pitné vody

přílohy konceptu úzernního plánu obce Svéradice
z jednán: Zájmového sdruženíprávnických osob Prácheňsko ze dne i4. ] 0.
l6) Sestavení finančníhorozpočtu na rok 2004ke schválení do konce letošníhoroku
17) Úhradu nakladů na opravu poškozenýchkanalizačních přípojek u čp. 16 a 8l při pokládce zemního
teleforrrrího vedení ve r"ýši 3600'. Kč lnl,estTelern Klator,y
18) Revize venkovních prolézačekv areálu FK a MŠ
19) Finančnípříspěr'ek od Krajského úřadu PIzeň na bospodďení r, obecních lesích r'celkové požador'aaé
14) Zápis z projednání zernědělské
15) Zápis

v"ýší34 950.-

Kč

20) Provedení oprar, obecních kornunikací ke InJýnu, u čp' ó

l

a 1 05

Vánočnírozjímání
Vánoce' Jak o nich rozjulat? Jak rozjírnat o tomto období" o těclrto tř.eclr dnech, lcteré dokažou alespoň na
pár hodin zlněnit chováni airdce převiůnévětšiny ]idí? Čírnto, že i ti největšízarputilci alespoň uvnitř zjl|nou
a lybaví se jirn zlomky šťastných záŽiÍki z dětství? Čímto, že přestáváme myslet na sebe a přemýšlíme, jak
udělat radost naširn blíz\ýrn? Kde se najedrrou vzalo porozurnění a láska? A pr.oč se na vánoce těŠípředevším
děti a my se pak radujerne z jejich radosti ?
To všechno zpusobila láska' Laska, v|ožená do nďiclr srdcí, kterou dobře nebo
rnéně dobře na cestě Životem oclu.aňujeme. Láska kterou nejvíce pociťujerne k
dětern, k těm čisýrn nepopsanýrn listům, bez fďše a přetvařky.
Láska" která přišla rra náš svě1 prál'ě v tom rnalém betlánskéIl dítěti, nad jehož
chudýrn loŽern jilmeme. Ctírne právě V tornto bezrnocnérn dítěti proroky
předpověděného Spasitele, kteý pozdějt za ce|é lidstvo položil oběť nejryššítj. svůj
Žjvot? Nebo se díváne do jesliček porlze jako na dalšíry,rnbol a průvodníjev
korrzurnnílro vánočnilro humbuku? V novináclr se objevují úvahy. kolik jsou oclrotni
lidé utratit za vánočrrí dá.ky, reklarny se předhánějí v podbíziých nabídkáclr. Přitorrr
se krorně kostelů tidé nikde nedozví, co znannená doba adventu. Věšírnesi na dveře adventní věnce, ale virne
proč ? Slyšínevánočnípříběh a považujerne jej za pohádku?
Před několika dny mě zalja| niázor jednoho filrnového kritika" kteý rnyslírn
odhalil způsob, jakýrn se má'rne dívat na děje a věci kolem nás, hlarmě na ty,
které jsou narn předkládany tiskem a televizí, rryrnývají naše zdravé uvzr:žoviiní a
..nonná]ní,'.Ten rnoudý filrnoý kritik řekl na adresu filrnoých
považujíse za
..NeřešíJi filrn tři otfuky 1, jedrré kde jsrne se vzali, karrt
tvůrcůasi toto:
d
srněřuieme a jak jsrne na tom se svojí kr,alitou života právě teď, není to kvalitní
film' ale blábol.'' Náš život je vlasÍrě také tďiorý filrrr, v něrnž každý lu.ajerne
roli podle své svobodné lůle. Máne na vy-běr. Bud' svobodně hrajeme podle
osvědčerrých pravidel pravdy a lásky a rnárne v srdci pokoj nebo také svobodně
..klinickou Stnttí',
hrajeme roli odlišnou. Je znáno, že mnoho lidí, kteří prošli
ur,ádějí, Že jinn proběhJ před očima frlm jejich Života a Že by|a zdirazněna hlavně
ta rnísta" kde se nechovali, tak jak rněli' Narn r,šern bude tento fi.lrn dříl,e nebo
jeho
později prornífurut a
kvalitu bude hodnotit,,Kritik nejlyšší...Jakobstojírne? Pokusme se v tornto duchu na
..rrrodenú
arri norrnátnj... Jstne tu jen na zkoušku a přísliby toho rnalého děťátka
sebe podívat, tŤebaže to není arri

zBetléna za to sto.jí.
Kéžb1,ghgm všichni dokazali přenést do sých srdcí vánoční andělskou radost. která byla zvěstor'ána

pasýřůrn: ..Sláva Bolru na výsostech ana zettti pokoj liderrr dobré vůle.''
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IJbýváme či přibyváme
K
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Rok 2003
Narodilí se:
Pavlína Soukupová čp. 1 08

-

stav obyvatelstva za rok 2003

I

t.2003 I77 mužŮ 18l Žen
23. tr.2003 168 muŽů I75 Žen

celkem
358 obyvatel
343 obyvatel

30.4.2003

Zemřeli:

Karnila Buzínová čp. l09
Karel Klečka čp- ó3

PřistěhovalÍ se:

Petr Albrecht čp. 15
Vác1av Vokroj čp.IL2
Rostislav Brejcha čp. 39
Jaroslava Brejchová čp. 39

8.3.2003
L3, /, ZUU'

Václav Vokroj čp, lI2
Václav Soukup čp. 108

r7.2.2003
24.4.2003
15. s.2003

Michaela Benešová čp. 149 3.7.2003
Marie Julínková čp.79 14.,7.2003
14.7 - 2003
Jaroslav Juiínek čp.79
4.9.2003
Lenka Kozákováčp. I32

15.

odstěhovali se:

Martina Adámková čp. 133
Jakub Adánek čp. l33
Nikola Adárnková čp' 133
Naděžda Kučerová čp' 82
Jakub Kučera čp.82
Viktor Kučera čp.82
Václav Macháček čp.39
Marek Bartheldy čp.149
Marek Bartheldy čp' 149
Václav Bartheldy čp. 149

5.2003

23. t.2003
23. r.2003
23. r.2003

27.1.2003
27. 1.2003
27. 1.2003
19. s.2003
14.7.2003
14.7.2003
14_

1. 2003

14. I0.2003
29. 10.2003

Karnila Bartheldyová čp. |49 14.7.2003
13. 8. 2003
Lukáš Harčarik čp.
Emilie Zachováč,p.79 30.9.2003
1ó' 10' 2003
JítkaHrabcováčp.
14.11.2003
JosefBuben čp'
19. 11 .2003
Věra Bubnová čp.
19. 1 1 .2003
Lenka Bubnová čp.
Kateřina Bubnová čp. 120 19. 1 1 . 2003
19. ] 1 .2003
Jaroslav Julínek
19. 1 1 .2003
Marie Julínková

121

140
l20
120
120

č,p.79
čp.79

NaŠtJUBILANTI

V rněsících prosincí, lednu a únoru oslaví ýznunnájubilea několik našich spoluobčanů.Přejerne jirrr hodně
zdravi

a

pohody do dďších let!

Prosinec 2003
Brejchová Jar.os]ava
Červený Josef
Pruchová He]ena

Korbelová Miluše
Brožová Marie
Langrová Libuše

Leden 2004

Šillránová Anna
Vojtová Marie

opalecká Božerra

prosince ó5 let
prosince
73 let
5.
7. prosince 73 let
14. prosince 76 let
14. prosince 60 let
21' prosince ó8let

SmíšekFrantišek
Pavlovec Josef
Větrovcová Božena
Cervená oýlie
Stěch Ja:.oslav

prosince
prosince
prosince
2S.prosince
29. prosince

2.ledra
15.ledna
1ó. ledna

Hájek Emil
Kába Bohuslav

ledna
28. ledna

Langer Václav
ŠulcVáclav

74.
25.
26.

4.

Únor 2004

Korbel Karel
Zdeněk Karel
Brouček Karel
Červená Růžena

4.
6.
7.

83 let
99 let
67 let

února ,7I |et
let
únor.a 63
.]3
února |et

22.,února 63 let

Lepičová Zdeňka

25.
26.
27.

18.

77 let

76let
82let
75let
62Let

6'7

let

61 let

r;rnora 7I let

unoru
inora

60 let

72let

jka

Bnnr'rano Wn-,rrann Duoa

Dnes si povíme o dalŠíchpotomcí& českých vystěhovalďr v jejicÍtžŽilrách koluje krev svéradiekých
Kovařftů . rodu DIJDÁ. Iiž v rrce 1644 je v Knizn po&tt
kostelů panství Horažďovice uveden Yác|w Dud4 sedliák,
tj
který hospodařil ve Velešiďch na,,Dudovském.. grunfu čp.
19. V rooe 1654 w| nejbohatším sedlákan v obci, protofu
na svém gruntu o ýměře 15 sfirychů pol'í c*toval ďva koně' 4
tažnévoly, 2k.rávy,4 jalovice' 7 ovct a 4 svině. Drdovský

rď

a jeho manželka
Anna (rozerui Krcupová) o svatebním dni

Joseph Balthezar Kovarik

se poshrpně tzk ronastl, že Dudové bydleli

q.4 o2),|9

ve
(54,55),

Velešicích v usedlostech a chďupáďr
2a,26,39 a46 a v Pďejově v čp. 16.
Ilž v ptltrn vystěhovalecké l.lně' dne 22, Iďna 186I
ďplorrvají lodí Humboldt ďvě rodiny Drdů do AÍfleÍl.w.z
Velešic z ép. 46 Mďěj Drda a jeho žE'ÍLaFÍarÍÍr|ška"oba 30
tet stďí. Na dlorrtro cestu berou sebou i své malé dětí,
pětilďou Kďsřiíru' čtyřleleho Frartiška a Antonín4 kterému
nebyly jďtě aní dva roky. Spolu s nimi odplouvá jeho
příbuzrý ondřej Dtúa z Pďejova ěp. 16' staff 31 te! s
manželkou Marií 26 let' šestiletým syn€m Janem a
dceruškou Rozarkoq starou jederr rok. I po tolka letech
musíme oMívovat jejich odvahu - jít do nemálr:'a s tak
malými děfuni. obě rodiny se usazují v Rock Creek'
neda]eko St. Louis ve státě Missouri. Zde se posfupně
usadila velká komunita Čechůz Pďumaví a jlžnich Čech.
Zač,W hospodďaní novýc*r přistěhovalď byly nesmirně
těžké"Avšak s vrozenou pn.acovitosti a houževnatostí si na
přidělené půdě zbudovali dřevěný rané, ohradili přidělené
pastviny a zařa|i oMělávat americkou prerii. Ll"ta běžeÍa,
Matějovo děti rostly a tak se AntonÍn začal poohlíŽet po

nevěstě. Po ěeské nevěstě, jak zde tehdy bylo tradicí.
Bylo mu dvacet šest když ji našel, a co osud asi chtěl'

vybral si za ženujednadvacetiletou Filoment1 dceru Josefa
Kovďfta ze Svéradic,I<tďý se před peti lety se wými dětnni
do Rock Creek pfutěhovď. Svatba se konala 11. srpna 1885
v katolickém kostele sv. Jana Nepomuckélro v St. Louis. V
požehnanémmanželství se narodilo s€dm děti a ty se
postaraly o to, aby příjmení Duda v Ámerice zakotvilo
natrvalo.

Bemard W. Duda' jehoŽ dědeěek byl Antonín Duda

(otec Frank P. Duda, matka Veronika Matejka) se narodil v
roce 1934. Má braÍry Franka (1936) a Johna (|944) a sestru
Justinu a Angelu.

Na závěr ještě jedno upřesnění ke článku o Eugerrovi
J. Kovarikovi uveřejněném v č. 3 Našich novin. Diky tomu'
že se Bernard W. Duda ujal ryracovini rodokmenu jďro
rodu v USA" jsme se dozv&ě|í, že Josef Kovařík ze
Svéradic čp. 33 neplul v rore 18&0 do Ameriky jen s 1l
leým synem Josefem Bartolomějem (dědečkem Eugena J.

Kovarika) a 15 |ďou Filomenou. Spolu s nimi plulí jďtě
dalšídva sourozenci' 1| |etá Anna (v Americe sevda|a za
M' Slavíka) a 13 letá Karolina (vdďa se za laala ondera). A
to již před tímto datem odešIa do Ameriky nejstaršídcera
Filomenc Dttda (rozená Kovarik) se sujrnwrukem
Josefa Kovďik4 Ludmila' kde se provdala zalana Kadlece.
Antony F. Duda. Fotografie je z roku 1944
Krátlcým životopisem Bernarda w. Dudy koněí
seznámení s osudy čtyř větví rďu Kovaříků ze Svéradic čp. 33. Po roce 1900 odjelo do USA ještě několik členů
tohoto rodu. o jejich osudech si povíme v roce2oo4.
jsm

ForoxnoNIKA srenÝcu SvÉRADIC
Obrdzek 1)

M:ílokdo by asi uhodl co tento polúed předstal'uje. Díváme na Stěpánkovs\ý grunt ('"pravo), dnes drirn rodiny
Forejtu ěp 60. Uprosřed je vjezdová brána do ''Smitkovského'' gruntu, dnes bydliště rodiny Ing. Karla Klečky
ěp 63. Zcela vlevo stála chďupa čp. 59 ''Nány Hluchejch'', kdysi ýměnkrářská chďupa paťícíke
'' Smitkovskému'' gruntu, kter á byl'a zbow éna. (foto r. 1 93 0)

-.i

hF:

\,

,,tr#an4|Ft'

Obrdzek 2)
Pohled na grunt ''Ryndovský'' (lpravo), dnes zde bydlí rodina Pavla Dufl<a čp 57 Brána by|azbourán4 nynější
majitel ji postavil Zno\'tl, i když v trochu jiném stavebnín slohu. Mevo od brány stála obecní váha' Zce|a vlevo
pohled na grunt ''Fousovský''. Nynější rnajitelé, mulželéJiřincovi' čp. 56, provedii přestavbu na patroý dům.
(foto r. 1950)

obrázek 3)
Pohled na wéradickéhospody, na jejichž místě stojí areál Kulfurního domu. Vpravo pohled na hospodu
''I.J Turlcri'' w.26. Byla to zájezdru hospoda' do které formani jedoucí po staré silnici od Horažd'ovic (kolem
lesa ''Rážku'') na Prahq zajtžděIi ''průjezdem'' dovniď. Zde rnohli přespat, najíst se a ustajit koně. Hospoda měla
svoje pekďství' ve dvoře byl kúeLrík.Přespávali zde i procesí jdoucí ze Št'-avya Bavor na Svatou Horu.
Čity ronnansk.ý ruch si začátkem 19. století y,Žádal aďaptací Šimonovského gruntu čp. 24 (vlevo) na dďší
formanskou hospodq kterou jsme mďipodnázsretn '.U Zoubků.'. Ta měla svoje řeznictvi alzenáÍsfuytéžstáje
pro koně a přísfiešky pro fonnanské vo4l. (foto r. 1935)

I
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obrózek 4)

Pohled na črístnávsi s hospodou ''U Zoubků''. Doleva od hospody je grunt ''Větrovcovský" čp. 23, my jej známe
spíšepod názvem '.U Blažejů'',za pomníkem padlých vojaků I' sv. váky se skryvá grunt ''Karhálkovský'', čp.
22 a zce|a vlevo je grunt ,'Soukupovský'' čp. 18' dnes zde byďí rodina pana Hájka. Ani jedna ze ůi bran jIž
neenstuJe.

Fotografie je z roku 1933 kdy se ve Svéradicích konď Župnl sjezd Mayerovy hasičsk é župy.
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Zapomenufy štít
Počátkem 18. století začaLa být svéradícká ves pro narůstajícípočet obyvatel mďá Bylo řeba hledat nové
parcely pro stavby dornů. Přib1ivďo chďupníků' řemeslrríků, statkríři stavěli sým rodičům\rýminky

Zastavěly se volné parcely ve vsi, potom už bylo nutrro
stavět mimo csntrá]ní ízemi obce. Stavět se začalo ,,Na

Dtahách*.

Prvním stavením bylo podle publikace

J'

Smitky ze

Svéradíc ''Svéraďce 725 |et" z roku 1989 (kterou máte všichni

doma) stavení Smítkovskéčp. 3l postavené v roce 772I.

Zástavba probíhala ryočátku na plochách přilehlých ke vsi,
později i přes cestu, srněrem výchor|ním. Výstavba probětrla v
roznezilet 172I-1820.
Iak už to b57va1o, v roce 1873 zachváil dolní část ,,Drah..
mohuÍrý požir, ktený postihl nejméně 12 stavení. Prakticky
všecbny byly obnoveny azachova|y se dodnes.
Kousek odtud se jiné chalupě požár vyhnul. Bylo to čp.
69 řeč,ené u lIníštráků.Její obyvďelé měli (s odstupem času)
jiné starosti. Dům jim byl těsný, a tak se rozhodli jej zvětšit. K
barokizujícímu štífupfistavěli v linii přístavek' a tak se stďo,
že fragmený p|astické ýzdoby štítuléta zdobí půdu. Celkové

řešení štítusilně připomíná četnífasádu stavení čp. 42,
Froulílců...

!,;,.

ýj

Skizza uspořddán[ bý,alého štítu
,,U Hníšťáků,,čp. 69

,'l

Podívejte se doma po půdáctL možnážntamrovněž objevíte upomínku na dávnou minulost.
mot

Cesta Amerikou a návštévapatnácti národních parků - 6.

Z Národního parku olympic jsme vyjeli br4t ráno' protože jsme před sebou měli ďou]rou cestu. Chtěli
jsme dojet do Califonrie, do Narodního sopečnéhoparku Lassen. Ta}řka celý den jsme jeli po mezistátní
silnici ěíslo 5. Projelí jsme část statu Washington a pokračovali přes stat oregon. Velký ťrsek t,eto silnice
vede prériía tak jsme se dívali na hnědavé a okrově zbarvené
kopeěky a planě porostlé stříbřilimi keříěky šalvěje. Tu a tam
jsme v dalce viděli malou, někdy častečněpobořenou farmu. Jako
barevná ozdoba působily vraky staných aut' kÍerymi byla každá
fanna obklopená. Jak které auÍo dojelo a dosloužilo, tak zustďo
stiít napospas slurci' věhu a času. Nikdo se nenarrráhal wak

někam odtiá]rnout.
okolo města Portlandu byl na silnicí velký provoz a tak jsme
se dostali do Californie až pozdě odpoledne. Přespali jsrne v Rest
centru a druhý den jsme navštíviliLassen sopďný park.
poloviny
od
roku 1914 až do květra 1915 se z wclrolu sopky Lassen kouřilo a popel se vďil po úbočí.
Sopka se během těchto šesti měsíců otřásla 150 krat. Vkvětru 1915 přišel výbuclr, kteý přetvořil celou
okolrrí krajrnu. Šestmetrů vysoká zeď bléúa,popela, karnenů a tajícího snělru se vďila z wcho]u dolů. Tři

dny později vyrazilo z wcholu mnoŽství lávy, která za
zanechďo zriěený prulr země širolcý 1,5lon a ďouhý 5 lcn.
od roku I9|5 až do
1921, je sopka potichu.

sebou *:q1

neprojewje. Památkou
zarusáiici lávová pole, sřiěiý kouř unikajícíz thlirr v zemi

bahnitá, bublajícíje nrka.

"

ftfii: r'5';

á1"

'-'
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Dďší zajímavostív tomto parku je velké množsM růmých
druhů borovic. Nám se nejúce líbila Sugar Pine (Cukrová
borovice) a to hlavně pro svoje velikanské šišky.Jsou ů 35cm

ďouhé a tak jsme si jich par nasbírali.
Sopečný park Lassen jsme projet a frochu proš|i a na noc jsme se ubýovali v kempu

l

jezeraTahoe.
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obecní úřad ve Svéradicíchpořádá
v neděli 21. prosince v 16 hodin
v sále Kulturního domu

vánočníkoncert

Krásné vánočníkoledy a hezké písničkyzahraje

Volné sdruženízpěváků a muzikantů
zHoraŽd,ovic

Přijd'te i s dětmi prožítkouzlo předvánočního podvečera

ak

****

**

*** ************

**** *

Yáženíobčarré,milí čtenařil
Redakčnírada novin Naše vesnice - Svéradice, Vám děkuje zami|é přijetí, kterétnu se ty'to noviny těší.SnaŽíme
se, abychom vás seznánili se zajírnar,osflni ze současného děni i z histone našívesnice. V příštímroce budou
novirry lryc|léu'et opět každý druhý měsíc a .ry j" opět obdrŽíte zdartna. obecní úřad je za úhradu poštovného
(v roce 2OO4 č:rrrj celoročnípoštovné 100 Kč) rozesi|á jIžténěÍ40 zá1emcttm. Byli bychorn rádi kdybyste i vy
sýrni píspěvky obohatili obsah našich novin.

ití Vánoc a mno

Přeieme Vám

oh

v roce 2004

Redakčnírada

Události, zajímavosti, střípky...

o lr4yslir.ecké sdrrržení Svéradice zr,e občany na tradičníN4yslir'ecký ples, kteý pořádá r,e ětr,rtek 25. prosince
2003. Začátek je ve 20 hodin, bohatá tornbol4 k tanci i poslechu hraje Experiment.
. Vánoční turnaj ve stolnírn tenisu se uskutečni v sobotu 27. prosince od 9 hodin ráno' Generálnírn pořadateletn
turnaje je pan Ivarr Širnanovslcý'nájernce obecní hospody U Turků, za spoluúčastiobecního úřadu.
o V neděli 28. prosince od 19 hodin pořádáSvazžen vyročníschůzi spojenou s vánočnfirr posezenírn.
. obecní úřad pořádá 31. prosince tradičníSilvestrovskou zábavu. Začátek ve 20 hodin, hraje orchidea.

Vstupenky s místenkou je možnéobjednat
tel.č.:3765|4367

o
o

.

o
o

e
o
o

u pí' Kďabzové na obecnín úřadě nebo

telefonicky na

-

Rok 2004
NoVoRoČNÍpocHoD - xV. jubilejní ročníkbude

odstartován na Noý rok 1. ledna' Start je ve 13 30
lrodin od budoly Obecnílro úr'adu, občersťvovacízastávka ve Slatině.
V sobotu 3. led.na se od 9 hodin uskutečrríTříkráová sbírka ve prospěch Českékatolické charity.
V pátek 9. ledna 2004 se od 18 hodin koná vďná hrornada Sboru dobrovolných hasičůSvéradice
V sobotu I.1.|ednapoŤádá SDH tradičníHasičský p|es. Začátek ve 20 hodiru hraje Safir.
V sobotu 24. |edna se koná Valná hrornada Fotbalového klubu Svéradice. Začátek je v 1 8 hodin'
V sobotu 7' úrrora pořádá Fotbďolý klub SvéradíceSportormí ples s bolratou tornbolou'. Začátek r,e 20 hodin,
hraje skupina Profil s Rožrnitiílu pod Třernšínern.
MASoPUST . tradičnírnaškamí pruvod obcí poŤádají r'šichni občanév sobotu 2I. inora od i4 hodin, večer
rnasopustní posezení v hospodě U Turků.
Při silnici Svéradice - Lnařský Malkov byl znolu obnoven kříž,kteď byl zničen před 40 leý. Svoji důstojnou
podobu nabyly i nově restaurované kříŽe U Rážl<u (Firbkův kfrž), kšíŽV Přechově (dnes stoji u budolry ZD)
abižna lu.ázi Mlýnského rybníka.

Co se dříve jedlo - vzpomínka na starou českou kuchyni
UŽ se b|íŽík nám zas, vánočních svátků čas,
jakpak ho přivítáme, cukroví nadě|áme,
útokem Vezmeme obchody, v nákupech budou závody.
Takhle nějak už řadu roku proŽivánne viánoční dobu, ale nejen tu, takhle ájerne po celý rok' Teď Se znrn}r5|g6g
jak asi ž1|l a jak se stravovďi naši předci před sto léty. Jisté je, že rnnohem a mrrobem skromněji. Na příklad
jejich vánoční..hodováď'. se ve většině rodin skládalo z ěerného kuby. ruzných druhů kaší,-sušenýchhrušeh
jablek i švestek, tak zvaných WíŽa|. Také zrni v troubě upraŽené, pražmo, byio velkou pochoutkou trlavně pro
děti. Hlavnírn vánočnírn chodern byl kapr na černo, ryba v ornáčce plné dobrot . oříšků,rnandlí, brozinek,
sušených Švestek, atd.

Selská kuchyně bývala jiná u bohatších a jiná u chudších.Ale hlavní poknn všeclr
byl chléb, stejně jako mléko nápojem. Na pečeníchleba si hospodyně dávďy
zd]ežeÍ.Právern se nazývď daretn Božírn.Před přípr.avou těsta" žehna|a se díže
spodern i wchern. KdyŽ byl chléb v peci nesmělo se v dorně s ničínrtlouci' to aby
se nesrazil a zilstal pěkně \ysokT. Při výahovánr ch]eba z pece nezaporrrněla
hospod1mě řici ''Nadě] Pán Bůh''. Tento dar načínalr,ětšinou hospodář a na spodní
straně kfu.Iq' udělal ďj mďé Kížky.To r'še se dělo z velké trcý a vážnosti k
c]rlebu, protože nďi pŤedci věděli jak těžko se na chléb lydělává.
Dalšírn důležiýrnzdrojern obžily byly brarnboly a nejčastějšírn.jidlern pak

machout (brarnbory snriclrané se zelírn). Hospodyňky dokázd|y z brarnbor
vykouzlit dalšídobrá jídla. B5,l to na příklad sakurnpak. brambory' s cibulí a
kořenírrr, kucrnoch' nastavovaná kaše' sumplátv. placky s povidly, skleněné
knedlíky a hlavně pak strouharrec.
Polél'kv b1fualy zapražená" chlebová, brarnboračk4 pi.irrií, zelnice, oukrop a oběas jitinicová' Zajlnalýmjídlern
byl heírnelich. To se vzďa syror.átka kyselé mléko, podrnáslí, vše se důkladně srníchďo dohrornady a dďo se
rozvaÍit. Pro lepšíchuť se přidal krnín a sůl. Pak se vše dalo uležet do dřevěné kadečky a ztrrlrnout. Takto
vyrobeny heňnelich sloužil jako zžk|ad' k přípravě různých jídel. Heřrnelich rněl také účinkyléčivé.Po starérn,
dl oulr o skl adovarrérn h eřme] i chu pŤ esta| a zinrljce (horečnatéonem ocnění).
Ale přece jen, a to především v bohatších rodinách, čas od času bylo rnaso. Hospodař pr'edem vybral husu,
kachnu nebo i čuníka'sprovodil je ze světa a lnaso z nich se objevilo o velk.ých svátcích a v neděli na stole.
Dnešní lidé, hlavně ti rnladšíuž si takový Život jako byl před sto léty neumí představit. A přece, zapornínat by se
nemě]o.

RADINA CUP

2OO3

V sobotu 6. prosince se v Záboří u Blatné uskutečnil jížpáty ročníktradičníhoturnaje v sálové
kopané, na kterém pravidelně startují obce sdruženíRADINA. Naše vesnice skončila na velmi pěknern
třetírn místě z deseti zúčastněnýchmužstev. Michal Jiřinec b)'l se sedmi brankami navíc vyhlášen
ne.;lepšírn střelcem turnaje. obec Svéradice reprezentovali: Michal Soukup, Rostislav Kába, Michal
Jiřinec, Lukáš Soukup, Petr Vrána, Jakub Větrovec, Lukáš Petřík a Václav Dušek mL, trenéři: Vác]av
Dušek st., Jaroslav Soukup.

Výsledky:

Skupina A
1.

2.
3.

4'
5.

Sr'éradice 9 b.

Doubravice

ZáboŤi

8 b.

4b-

Čečelovice4,o.
Bratronice 2 b.

SemiJinále

Svéradíce - Jetenovice 1:3
Doubravice - Velký Bor 1:3

Skupina
1. Velký
2.
3.
4.

5'

B

Bor

Jetenovice

12 b.
5 b.

Horažd'ovice 5 b.

Kadov
LaŽánky

2b.
2b.

o 3. místo
Svéradice

- Doubravíce 3:0

Finóle

Jetenovice _ \relkÝ Bor 0:2
vdu

orrrÉoNurÍzA FoTBALovÝtvt RoKEM 2003
Letošnírok začalo naše ..A.. mužstvo jako účastníka zaroveh vedoucí ým okresní IIi řídy a končí.1e.13ako
črVftémúStvo aktrnlní tabutky okresnílro přeboru To znamená, že v porovraní z mrnulými dvěma lety se podďilo
překonat Lc:1zt, stabiizovat kádr a vrátit se do soutěže ,která je kvalinrí a oďpovidá našrm současným možnostem.
Jaro by se dalo naztatjako ,,sparri\á 1tzÁa Za postupem.. a jediný kdo nám mohl trochu konkwova! bylo
muŽstvo Žicho,,c. Náš vzájemný souboj, kteý skončil na rrašem hřišti remizou' přÍnesl fotbal ýboméúrovné,1ež
vysoko přelyšovala obvyklý standart III. třídy. Již tehÓ' se dalo tušrt, žr obě tato muŽstva budou patřrt v okresním
přeboru k lepšímupruměru a to se také po skončenípodzimní sezóny potvrdilo. Naše mužstvo nakonec postupovaio z
l . místa s náskokem čbř bodů na svého rtya\aze Zichovic a to m]uví samo o sobě
V létě došlo k posilení mužstva když přišti na ročníhostová'rrí Písečný(z }Iradešic), David qaftík (z Chanovic),
Štvan(z Hvožďan) a ďále kádr dopiniú ti naši nadějní dorostenci: Marek' Makovec a Šrámek Hostování
zHoražďovtc prodlouŽil Panrk Šimanovský' ale ten se praktrcky celý rok zotavoval z těžkéhonaněni, které utrpěi
v dubnovém mistrovském zápase. Příprar.né zápasy na novou seánu se povedly až nebývale a proto vše v;padalo
velmi nadějně. Pohoda vydržela i v úvodu soutěže a po pnmích dvou kolech .;sme měli plný počet bodů Pak však
přišla nešt,ashrá pouťová prohra s Nezamyslicemi a poté nasledovala nevídaníšňůrazranění- Postupně rrypadli
zkádru David Bártík, jeho bratr Michal, Štvan'Bláha a když knrm přičteme dlouhodobé narlrěné Macouna a P
Šimanovskéhozjistíme' žekáďr byl najednou oslaben o šest stabilrrích hráčťr! Zákonitě následovaly da1šíprohry, ale
postupně mužstvo zvedlo h]avu, postavilo se proti nepřízri osudu a diky obrovské bojovnosri se podařilo propad
zastavita přišla šňura vítěaých záp356 Před závěrečnou čtwtinou podzrmu jsrne se probojovali do elitrrí ,,tro.]ky.. a

věřili.;sme,žetonejhoršijlžmtrnensebou Alenebylatopravda,vzápaseveVe\ichHydčicichjsmepřesdrtivou
převahu přišti nejen o 3 body, ale i o kapitána Petráška, ktery se nechď zbýďně r1'loučit a oslabil tak ým la zavér
podzrm1r.a pravdBpodobně i na celé.1aro 2OO4. Závěrečnáporážkav Žichovicích byla zákonitá, ale jakým způsobem
k to.1. přispělo trio roáodčích v čele s exligovým p Veverkou je zariůejícia smutté. Bohužel taková je realita
našeho fotbalu, což jsme mohli všichni vidět v pořadu,,Fak1a..na CT 1 Přesto si myslím, že jako nováček soutěže
pro 1amí boj e
.1sme nezklamaii a vývořili .1sme si dobý bodoý ziiďad
Radost nárn jtž stabi]ně děiají naši dorostenci. kteří hra.1í již šestou sezónu v řadě velrni kvalitrí krajskou soutěŽ
Letošníjaro zaěna\i na sedmém místě se stqným bodoým odstupem jak na čelo tabulky tak od sestupové příčky.
Výbomými v.ýkony zejména na hňštich soupeřů nashromáždili úcýhodných 25 bodů a s celkovým ziskem
devětač$řiceti bodů obsadili vynikající3. místo. V letrrí přesťávce mústvo opustilo několik kvalitních hráčů(Marek'
Makovec, Šrámek, Fridrich) a byly obavy' že nás bude čekat boj o záchrarru. Jaké pak bylo překvapení, kdyŽ po

prvních odehrarrých kolech se naše muŽstvo drŽelo na špici! v druhé polovrně podzimrú sezóny však přišlo několik
nepovedených ápasů a to zrfirnená, že přesně v polovině soutěže drži naši hoši krásné 7 místo se ztrátou pouhých
čtyř bodů rra sříbrnou pozrci. A protože jaro mají pravrdetně lepšínež podztm' nemusíme se v žádnémpřípadě o
jejich osud obávat
Žaci i'z tradičně bojují volgesním přeboru o přední přičlcy a to je vá]edem ke každoročníobměně kádru
opravdu obdivuhodné. V konečnétabulce ročníku2OO2|20O3 obsadili nádhemé 2. misto a v poiovrně právě roze|rané
sázóny dokonce všem ýmům krďují! Trenér Soukup s asistentem M. Jřrrrcem mají k drspozici velmi úzký kádr
hráčů,ale přesto dosahují skvělé výsledky, které jsou na okresní urovni velmi ceněné Věřme, že se tak bude dařit i
v dalšíchletech.
Zásobárnou pro žárkovskémužstvo jsou ti nejmenší- miniáci Nelehkou úlohu má jejich trenér V Běloch, ale
jemu přichází do vyššíchkategorií hráči dobře přrpravení' ktetí j1ž něco umí a do ýmu pak
práce
.dobře se mu dďí a díky
zapadnou. V této soutěži vůbec nejde o ýsledky a postavení v tabulce' ale o to' přitáhnout do fotbalu co
nejvíce m\ádeže a připravit je pro dalšírust To je také ten hlavní důvod proč minižáky máme a proč .1e
bezpodmínečněmusíme mít i v dalšíchletech

V letošním roce jsme po ó-ti leté pauze zzloži\i ..B.. mužstvo s cílem, aby si z2Í]Íá1i hráči, kteří stabrlně
nerrastupují za ,,áčko.. a také proto, že se k fotbaiu mohli wátit Ti, kteří před léty zrŮzých důvodůz hráčskou
kariérou skončiii. A že to byl dobý počrn, dokazlje umístění po podzimní části (6 nrísto) a take to, že za rezerwl
mají ájem hrát jak ttáčt zprvního mužstv4 tak i mnoá dorostenci, kteří si tak můžouZkusit.1ak vypada3í ápasy
dospělých Jaký bude osud ,,B.. ýmu v dalšíchletech, vyhodnotíme ď po skončenítéto sezóny, ale u.ž dnes
můŽeme konstatovat, že naděje pro jeho dalšípůsobení jsou reálné.
Závěrem je třeba ještě připomenout' že v letošim roce jsme slavili 50. let fotbalu v rrašíobci a při zpětném
pohledu můžemeŤici, ž,e oslavy se vydďrly' j"k po stránce sportormí, tak i po stránce spoiečenské Končícímrokem
2oo3 iakrrzayj1amg jgdnu velmi úspěšnou éru a vstupujerne do další, věřme, žpneméněúspěšné!
Fotbaloý k]ub Svéradice přeje všem spoluobčanům krasné prožtti svátků vánočních a vNovém roce 2004
srurrou radost, zdravi a spokojenost.
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