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Yžůení oběané,
dovolte mi abych Vás seznámil s ěinností obecního úřadu a prací obecního zastupitelstva, které se sešlo 8.

prosince na14. a 29. prosince na 15. veřejném zasedáni'

Jedním z hlavních bodů byl návrh na zv'ýšení poplatku za svoz komunálního odpadu z důvodu zl"ýšení daně

zpřidané hodnoý o 22oÁ, většinou hlasů nebyl návrh na zrnýšení poplatku přijat a proto bude obec v letošním

roce doplácet80 aŽ l00 tis. Kč. Upozorňujeme oběany ,žetermin splatnostipoplatku zaodpad je konec dubna.

Poplatek ze psů je nutné zaplatit do konce bÍezna.
. 3, kdy se v někteých měny.

ěást územního plánu o

ňizovaci listině místní vymezení majetku.

Zároveňbych chtěl informovat občany a hlavně m|ádeŽ, Že j internet. Užíváni je

zdarma po dobu tří let.

S Výrobně obchodním družstvem Svéradice byla uzavřena smlouva na prohrn a posyp místních komunikací.

Reagovali jsme na ústní stížnosti někteých oběanů ohledně nepřehledné křižovatky U mosta. Pracovník

Dop-ravníhó inspektorátu v Klatovech provedl místní šetření a bylo nám písemně sděleno, že Kižovatku doplní

voáorovným dopravním značením, doáatkovou tabulí s tvarem křižovatky a osazením odrazového zrcad|a.

Patnáctéh-o ledna j sme u příležitosti oslavy stého ýroč í narození naší občanky paní Marie Vojtové osobně j í

blahopřáli v LDN Sušici a předali darkoý balíěek.
zastupitele jednohlasně .ónuatiti darovací smlouvu na převod garáží za budovou obecního úřadu od

Fotbalového klubu Svéradice na obec Svéradice. V letošním roce požádáme o dotaci na opravu střechy.

Y závěruroku byl schválen rozpoěet obce Svéradice na rok 2005.

V měsíci prosinói a lednu probě.hlo několik kulturních akcí. Konal se mysliveclcý ples' vánoění turnaj ve sto|ním

tenisu, výroění schůze Svazu žen Svéradice, silvestrovská ábava, novoroční pochod s rekordním poětem

účastníků, valná hromada SDH Svéradice, hasiěský ples a staročeský masopustní průvod.

, Wadimír Smitka, starosta obce

N.q'Št JUBILANTI
V měsících únoru, březnu a dubnu oslaví ýznamná jubilea několik našich spoluobčanů. Přejerne jim hodně

zdraví a pohody do dalších let!

Únor
Korbel Karel 4. února
Zdeněk Karel 6. února
BrouěekKarel 7'tnora
Lóffelmannová Marie 13' února

Březen
Větrovcová Anna 6'března
Zimmermannová Edeltrau d 9 . bÍezna

Červená Růžena
Langer Václav
Šulc Václav
Lepičová Zdeřka

Větrovec Vojtěch
Švecová Marie
Šiman Jaroslav

Augustin Jaroslav
Pleyerová Zdeřka

Z2.ínora 64
24. inora 72
25. února 6l
26.února 73

22.bíezna 92 |et

Z3.bÍezna 84let
29.bÍezna 83 let

21. dubna 65 let
27. dubna 60 let

72 \et
64 let
'14let
60 let

60 let
82 let
63 let
75 let

let
let
let
let

Klečka Karel
Škudrnová Marie

Duben
Kollarová Milada
Korbelová Anna
opaleclaý Antonín

10' března
20.bÍezna

3. dubna
14. dubna
21. dubna

67 \et
60 let
69 let

jka



Příjmy vt!s.Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Z-p ř'Ú m" "ů'.]lá"s''npjy"í'c" zaj "ímá-l
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užív žní veř. prostranství
Poplatek za pitnou vodu
Poplatek zaptonájmy a sluŽby kulturního domu
Nájmy býů
Pronájmy v budově oU

Výdaje vtis.Kč

Lesy
Silnice
Pitná voda
odpadní voda
Revitalizace říčních systémů
Projekt vodní díla
Předškolní zaÍízení
Za školné ZŠ v Horažďovicích
Knihovna
Kultura
Památky
obecní noviny
Příspěvek FK
Bvtv
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunál. odpadů
Veřejná zeleřt
Hasiči
Zastupitelswo
Volby do Evropského parlamentu
a kraj ských zasfupitelstev
Činnost místní správy
Roční vklad do sdružení Radina a Prácheňsko
Finanční vypořádríní MŠ s krajem
Výdaje celkem

2 006,00
384,01

2,70
950,49

3 343,,20

1 15,00
8,00
5,00

165,00
100,00
50,00

11

80,00
320,00
33r,60

4,00
3,00

50,00
878,00
111,00

4,00
279,00

5,00
17,00
35,00

8,00
85,00

168,00
57,00
6,00

180,00

0,00
695,27
43,00
0,00

3 359,87

{

2152,70
429,78

2,68
r 009,49
3 594,05

r15,32
8,33
6,73

165,80
116,99
68,80
IO,2T

68,7r
319,76
3r9,63

3,84
3,00

50,00
917,84
1 10,53

3,24
276,14

4,30
16,00
34,58

8,66
84,79

168,11
56,09
4,25

179,04

r5,35
100,66

43,05
0,05

3 388,08



Přijmy vtis.Kč

Daňové příjmy
Nedariové příjmy
Kapitrílové příjmy
Přijaté dotace

Příjmy celkem

Majetek obce k 1. 1.2005

Budovy, stavby
Pozemky
ostatní

Celkem

2 555 tis. Kč

8 632 886 Kč
2282 906 Kč
2 5|9 099 Kč

13 434 841 Kč

Výdaje vtis.Kč

Lesy
Silnice
Pitná voda
odpadní voda
Revitalizace říčních systémů
Předškolní zaŤízeni
Za školné ZŠ v Horažiovicích
Knihovna
Kultura
Památky
obecní noviny
Příspěvek FK
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunálních odpadů
Veřejná zeleň
Hasiči
Zastupitelsrvo
Činnost místrí správy
Roční vklad do sdružení Radina
a Prácheňsko

Výdaje celkem

I 827
592
113
ZJ

70
6s

250
l3

240
217
il0
24

181
7

15

50
206
205
198

9
188
496

11

2555 tis. Kč

Zvonek svéradické kapličky
bohužel ozrrrímil smubrou zprávu:
paní Vojtová dne 18. února 2005

zemřela.

l5.ledna 2005
Toto je poslední snímek paní Vojtové při oslavě jejích l00. narozenin, ke kteýn ji přišli gratulovat

rodinní příslušníci, ástupci obce, sociální pracovníci a starostka Sušice pí. Rippelová
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Vzpot"|Ínxn nn vÁlrčruÉno HRDINU
Zapár měsíců Vzpomene nejen celá naše vlast, ale celý svět 60. ýroěí skončení II. světové války. Y Praze,

P|zni a mnoha dalších městech a vesnicích se připravují oslavy skoričení nejstrašnější války v historii Iidstva.

I ve Svéradicích si 6. května připomerreme slavný příjezd amerických vojáků a krásné, bezstarostné dny jejich

pobytu. Ale ještě než se toto ýroěí přib|íži, připomelime sl, že na velkoborském hřbitově |eži jeden z lrrdinů

této války, úěastrrík a hrdina bojů o Duk|u, štábní kapitan Svobodovy armády Demeter Pavlik'
Demeter Pavlik se rrarodiI ve vsi Roztoky u Svidrríku na výclrodním Slovensku. Jeho rodiče Juraj a Helena

Pavlikovi vjedrié zrrystěhovaleckých vln odešli do Spojených států amerických' Demeter, kteý vté době

studoval vPraze, snimi neodešel. Po studiu zaěa| učit na Podkarpatské Rusi. Vroce 1939 Němci obsadi|i

Československou republiku' odtržené Slovensko vyťvořilo pod Tisov'ým prezidentstvím samostatný

proněrnecký Slovenský štát. Demeter s kamarádem emigroval a společrrě se vydali přes Po|sko do Sovětského
Svazu. Ceka|o je však neradostlré přijetí. Sověti je označili za
tajné agenty, uvězniIi a poslali do pracovního tábora na Sibiř'
ZtěŽ|qch podmínek pracovnílro tábora jej i mnoho dalších
Čechů a S|ováků vysvobodi| aŽ Ludvík Svoboda' který
v Buzu|uku zača| orgarizovat Československý armádní sbor.

Se Svobodovo armádou prodě|a| mnolro těžkých bojů' kromě
jiné|ro ijednu z nejtěžších bitev na í;zeni SSSR' bitvu o Kyjev'
Nezraněn, již jako důstojník a pobočník podplukovníka Ludvíka
Svobody se dostal do bojů o Duklu. Zde mujiž štěStí nepřálo -
německý granáÍzasá|.i ce|ou pravou polovinu těla' Přišel o oko,
téžce zraněna by|a i pravá ruka, ale nejtěžší ránu dostal do boku.
Jako důstojník byl |etad]em přepraven do vojenské nemocnice
ve Lvově, kde mu mnolro ú|ornků granátu znohy vyoperova|i,
část však jic|r, kvůIi funkčnosti, v noze ponechali. Celou tu dobu
pro|eže| v sádrovém lůžku. Na doléčení byl poslán na Krym, kde
prožiI devět měsíců.

V roce 1945 se vrátil do Prahy. Tam se také seznámil se

svoji budoucí manŽelkou Hanou Gri||ovou, dcerou učite|e

Josefa Grilla ze Svéradic.
Požáda| o propuštění
z armády a rozlrod| se
vrátit do Svidníku. kde
chtě| učjt.

20. července 1946 se s Hanou Gri||ovou oŽeni| a v záři zaěa| ve
Svidníku učit. V říjnu však onemocněl a byl převezen do prešovské
nemocnice, odtud pak do Košic. Na Vánoce se manŽe|é Pav|ikovi vydali
do Svéradic. Po dvoudenní cestě však skonči| ve strakonické nemocnici.
Diagnóza zně|a - sarkom, čili zhoubný nádor poraněných kostí'
25. úrrora |947 ve strakorrické nemocnici zenÍe|.

Polrřeb se konal 2. března. Na velkoborský hřbitov jej doprovázelo
velké množství |idí ze Svéradic i okolrríclr vesnic. Josef Benedikt ve
svém deníku píše: ,,Po rozloučení ve svéradické škole vyllesli vojóci
rakev do pohřebního auta a průvod se vydal na poslední cestu vesnicí do
Velkého Boru, Ve předu nesl voják křížek, za nínl šla vojenská četa
se sanlopaly, pak 32 členná vojenská hudba, svéradičtí hasiči, pak auto
s rakví, při níž po stranách' lcróčelo šest vojóků se zbraní a za rakví šla
manželka zesn,u'lého a rodinní příslušníci. Následoval ohromný dav lidí,
kteří se na zádušní nlši ve velkoborském kostele do něho ani nevešli,
Nad hrobenr se se zesnulýnl rozloučil žák školy Jaroslav Smitka ( pozn.:
sm'uteční řeč mu napsal J. Benedikt), zástupci arntády a nakonec synovec
zesnulého, také vojók. Pietní ah byl zakončen hynnlou.

Štábní kapitán Demeter Pavlik byl jedním z prvníclr vojáků
Svobodovy armády, jelro vojenský průkaz nes| č. 46,' byl držitelern
několika váleěIrých vyznatnettání,mezi nimi i nosite|em Cs. válečriého kříŽe.
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Tradiční m}'slivecký ples konaný 25. prosince přilákal svojí bohatou tombolou hodně návštěvníků. Měli možnost nejen se

aour. pouuuit, ale i lyhrát divočáka, zajice ibaŽaný v takovém množství, které za celý rok v přírodě neuvidí.

Vánočního turnaje ve stolním tenise 29' prosince, lcteý vstoupil jiŽ do svého VI. ročníku se zúčastnilo 32kráč:ů ze širokého

ót.oti - HoraŽďovic, Strakonic, Blatné a samoďejmě i místní reprezentace. Pro všechny hráče připravil pěkné ceny

pořadatel turnaje pan Šimanovslý.
členky sva^ ien.poseděly a popovídaly si při vínečku nazávěr roku na svém ''potlachu'' v hospodě U Turků 29. prosince.

silu"'t.ou'tou u"J"ti"i již tradičně pořádal obecní úřad' Půlrročního bouchání ,.šampusu'. a kolektivních novoročních

gratulací s polibky se zúčastnilo přes sto návštěvníku.
XVII' ročnik Novoročního pochodu šlapalo 136 nejen sportovců ale i těch, kteří se po Silvestru '.léčili'.' Všichni vyuŽili

''občerstvovací stanjce'' ve Slatině, kde vzorně, rych|e a h|avně bezplatně, obsluhovali a nápoje .'šejkrovali.' Jarda Vlnas,

Míla Soukup a Míra Chaloupka.
Tříkrálovou obchůzku v sobotu 8. ledna zajišťovali opět stejní králové jako vloni, ale značně povyrostlí. Svéradičtí občané

byli opět nejštědřejší ze všech okolních vesnic.
Ňa Hásičském plese v sobotu 22.Iedna se stovce účastníků líbila nejen hudba, ale i dobrá tombola v níž dominovala

''domácí zabí1ačka,, ze I20 kg čuníka.
Turnaj v šipkách pořádal v sobotu 29 . |edna pan Šimanovský ' Na třech elekťronických terčích se trefovalo 22 |Íáčtl - pěkné

ceny opět darova| pořadatel. Nejúspěšněji si vedli hráči Horažďovic az amatérů byl nejlepší Václav Prokopius.

Staiočásry maškarní průvod v sobotu 5. února teoreticky ukončil zimní radovánky opravdu velko|epě' 55 '.maškar''

s poo"tnyi. diváckým doprovodem muselo při své pouti vesnicí s nadlidslcým úsilím zvládnout množství '.švédských,,,

''česlých'' a .'smíšených stolů''. Škoda, Že ť.lto bakchaná]ií nesledovala agentura Dobry den, asi jsme mohli být zapsáni v

Guinessově knize rekordů.
Sportovní ples 19. února ukonči] zimní sezónu. Bohaté tombole opět vévodíla ''domácí zab1jačka,, s r"-hobky šíkovných

rukou pana Průchy ze Slatiny.

Před vánočními prázdninami si na naše školáky vzpomněl také pan Charles Nahlik s manželkou. Zas|ali ba|ík

s pomůckami na kreslóní, omalovánky, bonbóny a několik fotografií s Marylendu v Montaně. Balíček s dárky od stejných

adresátůpřišeltakémalémuPéťovi Kvasničkovi' Minulý t.ýden obdrŽeli další dopis s valentynským.-přáním Kubík

a Vikturek Kučerovi od manželů Dudoých. Ngďa Kučerovó, řediÍelka MS

Ze všech Národních parků, které jsme během naší cesty navštívili, Zion park a Bryce Canyon nás uchvátily nejvíce'

Hned po vjezdu do Žionparku nás očekával veký zážitek- obrovská zkamenělá písečná duna nazvaná Checkerboard

Mesa (Šachovn1ce), hluboce rozbrázděnáčetnými horizontálními i vertikálními ýhami aŽlábky, připomínající šachovnici.

ie|ý Zion park je hluboké koýo včerveném, ružovém a bílém pískovci, vyýé řekou Virgin, která tudy protéká

miliónyiet. Vmístech je vyrytá soutěska tak hluboká, ilzká a strmá' že sluneční paprsky na dno nedosáhnou' Měřítko

těchto srázu je až neskutečné, kamenné stěny končí více než 1000m nad vašimi hlavami.

Většinu parku jsme procestovali kyvadlově jezdícím autobusem. Je to nejlepší způsob jak si park prohlédnout'

protože v ízké soutlsce je málo parkovacích míst a autobus má zastávku na všech zajímaých lokalitách. Da|ším

Lajlnavym místem ;e ,,Plačící kámen... Stojíte v kamenném vyklenku pod převislou ská|ou a pada1í na vás kapky

nisratove čisté vody, která před tisíci lety dopadlajako déšť na náhorní plošinu nad vámi a poté se prosakovala pískovcem

aŽ na dno kory.ta, kde
narazi|a na žulu a trhlinkarni
a spárami lyvěrá ven.

Stěny soutěsky jsou
krásně vybarvené a pěšinky
podél řeky vroubí bavlníky
a velmi pestrá vegetace'
PÍskovcovými stěnami sem
tam prosakuje voda
a uchycená vegetace vytvaří
tak zy ané,,visuté zafu áďý,,,
lteré jsou velice atraktivní.

Dalším parkem, který
jsme navštívili byl sousedící

š} .*.

Národní park Bryce Canyon, :: :."

také ve itate ut't'. Bryce Canyon je v podstatě obrovský kotel, plný bizarních skalních útvarů ve všech možných

odstínech. Pískovcové útuury jsou tmavě červené, narůžovělé, oranžové, ŽIuté a bílé. Mnohé skalnaté útvary se podobají

lidshým postavám a Indiiíni tato seskupení vylíčili ve sých legendách celkem v'ýstižně: ,,...rudé skály tu stojÍ vedle sebe

presíc jáko odhodlaní bojovníci před bitvou... Indiánské pověsti vyprávějí o neposlušných, bezboŽných či jinak

provinivších se lidech, které tu nechal rozhněvaný bůh 
',Manitou..zkamenět.

Byl teprve začátek října, ale na zemi už|eŽel napadaný sníh a také na pískovcov1ich útvarech byly čepičky sněhu.

, ,$"

Cesta Amerikou a náv štěva atnácti národních

Rozloučili jsme se Se zajímavou krajinou a pokračovali jsme v naší cestě.
jpk



Pokračovatelé rodinné tradice
Sr'éradiclcy' mlýn je se svým idylickym oko|ím v kaŽdé roční době místem hezkých vychrízek' Sejdeme-|i z

Kostelíku nabriu mlýnského rybníka, uslyšíme vrozkvet|ých lískách bzukot mnoha věel nosících potravu do
nedalekých úlů, patřících manŽe|ům Krlišoým. Ti jsou, jako chovate|é včel, pokračovatelé rodinné tradice,
kterou jiŽ před sto lery' zz|oŽi|jejich dědeček Josef Chaloupka, ktery se narodil vroce I882 vNeu'Yorku ve
Spojených statech americlých. S rodiči se přistěhoval z Ameriky do svéradického mlýna, kteý koupila jeho
matka' ByIy mu dva roky když ho do Čech maminka přivezla. Sama odjela za rok zpět do Ameriky a natrvalo se
všichni vrátili v roce l895.

Ve včelařské tradici pokračoval i Josefův syn Jan Chaloupka' Mnozí žáci svéradické školy si ,'pana otce..
Jana Chaloupku' pos|edního mlynáře, dobře pamatují. Tehdy, v sedmdesáých letech minulého století, vedl
velice úspěšně věe|ďsky kroužek zz\oŽený při Zák|adní škole' Pod jeho vedením získali m]adí svéradičtí vče]aři
mnohá okresní i krajská ocenění.

Již dávno neklape svéradický mlýn. V místech kde se otáčelo mlýnské ko|o (a bude asi znovu otačet) stojí
malý domeček přistavěný kbudově starobylého m|ýna. V něm manŽejé K.rlišovi vyrábějí mezistěny pro široké
včelařské okolí. Jednoho zimního dne jsem se za nimi vypravil, abych sijako nevčelař, a člověk chovu těchto
užitečných ,,^líÍátek,, neznalý, nechal o výrobě mezistěn vyprávět.

,,Po otci Janu Chaloupkovi jsme převzali nejen chov včel, dnes máme ]3 včelstev, ztoho 9 vpojízdnén
včelínu, ale i výrobu mezistěn, herou zavedl již vroce 1965. Aby čtenář pochopil o co se jedná' stručně
vysvětlíme.. říkají manŽe|é Krlišovi'

,,Mezisrěna, lcterá se umístní do dřevěnétio rámečku a vktadá se do úlu' je vlastně zdklad budoucího včelího
díla. Na mezistěně jsou vylisovány obrysy šestihranných buněk na které pak včely z pravého včelího yosku staví
své dílo. Při dobrých podmínkách - květu stromů a rostlin - postaví celý rámeček za 2 _ 3 dny. Do hotového
díla naklade včelí matkn, herá je v úle vždy jen jedna, vajíčkn. Za 2 ] dnů se vylíhne včelička - mladinka, která
po svém vylíhnutí cca desel dnů sílí, stane Se z ní lcrmička, pak létavka- dělnice. Ta již pilně pracuje, nosí do úlu
pyl nebo ,,sladinu,,, herou pak přenáří na med.

Včelar, herý si u nás chce nechat zhotovit mezistěny k nám přiveze ,,voští,,, což je z rómečku vyřezané a již
nepoužívané včelí dílo, Pomocí horké páry získame z tohoto ,,voští,, při výtěžnosti okolo 30%, včelí vosk, herý
však není ještě zcela čisqi.
Yařením se z něj oddělí
nečistoý, heré se usadí
na spodku ,,voskového
kolóče,,, Znečištěnou čásÍ
odřízneme a vosk Znovu
tepelně rozpustíme,
nalejeme do plechoých
forem a po utuhnutí
vznilrne deska. Tu
ohřejenle v teplé vodě, aby
z í s kal a potř e bnou vl óčn o s|
a z ní válcujente dlouhé
pósy, ze heých se pak,
podle přání zákazníka'
řežou různé velikosti
mezislěn...

Na otázku, kolik
takovýclr výrobců
mezistěn v oko|í je, jsern
se dozvěděl' že strojově
lyráběné mezistěny dělají v širokém okolí jen oni, ale ručních výrobců znají něko|ik. I když ten den Krlišovi
zpracovali mezistěny ztéměÍ 100 kg vosku, je to čistě sezónní nárazová práce vpředjaří, kdy včelaři je
potřebují pro obnovu starého včelího díla. Je to spíše ,,hobby.., neŽ nějaká intenzivní vydělečná činnosl.
Podobně je tomu i u chovu včel, ktery je ál,islý na mnoha faktorech, a tak se nedivme. že svéradické včelaře
spočteme na prstech jedné ruky _ Větrovec Václav, Korbel Karel, Klas Pavel, opalecký Antonín a Šrámek
Emil.

A na závěr dovětek. Historickou budovu starého mlýna převza|a jejich dcera lrena s manŽelem Ing. Petrem
Mišákem, ktery nechal objekt Zapsat mezi technické památk1 a snaží se přivést mlýn. včetně jeho zaŤízení,do
půr,odního stal,u. 
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SvÉnaDICE opĚr NEJLEpŠÍ!
oblastní cliarita Horažd'ovice děkuje všem občarlům Svéradic a obecnímu úřadu Svéradice za ťtnal.lcl-ti

příspěvky na jižtradiéní celostátně pořádariou Tříkrálovou sbírku.
V ce|é České republice se celkem vybra|o asi 46 mil. Kč. Je to asi o 3 mil víc, než v |oriskérn roce. Letos

koledovalo celkem 1l748 skupinek s jedníIn vedoucím starším osnrnácti |et.Ce|ostátně letos lidé přispíva|i vice
z důvodu katastro! v oblastech s ničivýlni vlnami. Vybrané finanční prostředky budou jako vždy vyuŽiý na

sociální projekty jednotliých charit (pečovatelská služba, domovy a stacionáře pro seniory a děti, zdravotně

postižené, jiné |idi v tísni apod.) a dál'e na lrumanitární pomoc do zalrraničí. Z letošrrí sbírky odeš|a její převážná

část právě na pomoc již zmíněrlým postiŽeným oblastem.

Pro vaši infonnaci nás|eduje přehled výsledku sbírky v naší oblasti.
Celkem se vybralo: 88 719.50 Kč

Z přehledu vidíte, že občané Svéradic byli ze všeclr srovtratelriýclr obcí nejštědřejší. Nepatří rnezi ně ti,
o kteých je již obecn ě n:rámo, že nepřispívají na žádnou akci v obci' Je to a|e jejich právo a věc jejich svědorní.

Těrn, ke kterým jsme se z jakýclrkoliv důvodů nedostali, se omlouvárne. Tříkrá|oví koledníci Petruška

Loffelmannová, Deniska a Petřík Vlčkovi opět o rok vyrostli, a|e opět s radostí vinšovali štěstí a zdraví do roku

2005.NadveříchbylještěvětšinouloňskýnápisK+M+B 2004,coŽjsounejenzaěátečnípísmenaTříkrálů'
a|e i začáteění písmena latinského textu Bů|r ať Žehná tomuto domu. Stači|o tedy smazat čýřku a Vepsat

svěcenou křídou čís|o pět. Koledníci děkují za dobroý ,ktenýclr tentokrát by| vrchovaty košík. Jistě, že na tento

druh daru nikdo nečeká, ale všicliI.li nlálle dětskou radost a jejich neustálou chut'na něco dobrého' Bůh pÚ má

rád radostné dárce. V tom případě musí mít rád všechny svéradické občany, kteří nám s radostí otvíra|i. Jistě je
jejich radostrrý dar u něho dobře zapsán. Navíc víme všiclrni' že většina lidí nemá nazbyt a dává z má|a nebo

i z pos|edrlího. Ještě jednou tedy děkujeme a přejeme vám jménem všech neznátných' kteryrn váš dar pomůže,

všechno nejlepší do ce|ého roku 2005' 
maš

POSTREH ODJINUD

Z toho., Horažd'ovice
Svéradice
Ve|ký Bor
o|šany + Kvášňovice 6 623,50
Pačejov nádraží
Chanovice

5 235,50
4 581,50

nepopÍsující výjimečné kouty světa, jak
je prezentuje Cs televize, v oblíbeném
pořadu. što o tancovačku v jednom
sousedním státě, která měla podobný
průběh, jak ho známe Í z našich zábav
a plesů,

A přece to bylo jiné, Jeviště, lustry,
parketY, i hudba jako u nás, ale cosÍ
tam bylo pro mne nezvYklé. Na stěnách
ripstole, tyče pro šplh, koš na
basketbal. V jednom záběru bylo možno
zahlédnout za pooťevřenými dveřmi
stoh žíněnek, stůl na přeskok, a jiné
tělocvičné nářadí. (AsÍ nedbalost
pořadatetů,) Že by byli občané tohoto
malého města spottuchtivější než my?
Nebo jim tato ,,výzdoba,, při
společenských setkáních nevadí? Možná
se tady potkávají vícekráť V roce, než
jen o maškaře, silvesťru a několika bá-
lech, Možná sem chodí Í mimo spo-
lečenská setkání, a možná i sdětmi,

53 357,50
l 0 619,- (ztoho 1 .000.-Kč věnova| oU Svéradice)
8 302.50

a možná i dětÍ bez rodičů, aby sÍ
zacvičily, zahrály PING-P)NG, když je
venku nevlídno,

Málokterá obec nebo menší město si
mohou dopřát vedle společenského sálu
Í tělocvičnu, Ale návyk na tělocvik
pěstovaný od mala prospíVá
i v pozdějším čase a pomáhá mnohým
překonávat životní svízele a strasti,
Těm zdravějším pak poskytuje radost
do pozdního věku,
]e to opravdu jenom ,,postřeh od

jinUd,,, ne Všude realÍzovatelný, Kdyby
ale byla chuť, proveditelný.
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ZmýIend
VlasÍrím kolo. Ne to plavací, to já se vždycky jak takž drŽe|a nad vodou, ale pěkné j ízdní kolo. A tak si ho

ld mnoha leý tato příhoda.
ce hrát,,Andulko šafařova, husičky nemáš doma... Co to
lo, jedu na náves a vidím auto s velikým tlampačem ze

kůží. A hned na to nová písnička ,,Sedlák na louce seče'

kosa mu sekat nechce... Moc se mě to líbilo, to jsou přece písničky, které k venkovu patří. Ještě víc se mě ale

líbilo, když jsem se dozvěděla, Že jedna kŮže

koupím něco dobrého. Přece jen chvilku trva|o

utvořila d|ouhá fronta |iďí. ZaÍadím se a hned

obce. Přitom se rozh|ížím kolem sebe a v tom mé oči 1
opírala pěkně udě|aná ženská, nó spíš óáma a kouřila. tr

k té ýfupně a místo aby ,,ykupovala, tak le|kuje' Tak to já takhle nenechám. A už se srným kolem a kůžemi

jsem u ní.
Paní, p Paní se zarazila| Vysoko zved|a ruce, Že

1ako ani za smála, vzď'akŮže a řekla: ,,Děkuji Vám

mnohokrát, ten moment se mě vidina nějaké dobroty

rozo|vnula. a na své konto životních omylů jsem si moh|a připsat další.
' 
óvŠptr,t, to bylo moje první setkání s herečkou Helenou Růžiěkovou.

mav

PŘípnAVA FoTBALoVÉHo MuŽsrvA NA JARo 2005
Po zimním odpočinku se naše ,,A.. muŽstvo muŽů seš|o na první |etošní trénink v sobotu 8. |edna a od

té doby se schází k |ehčím tréninkům kaŽdou sobotu dopo|edne. Pravá zimní příprava s tréninkama 3x
v ýdnu zača|a od úteý ,15. února a jejím zpestřením by mě|a být série čtyř přáte|ských zápasů:

sobota 19.2. - 14.00
sobota 26.2. - '14.00
sobota 12.3. - 15.00
sobota í9'3. - í4.00

- Sokol DOUBRAVICE
. SokoISTŘ. HoŠTlcE
. TJ STARÝ sMoLIVEc
- Sokol KASEJOVICE

Je však moŽné, Že po dohodě s hráči a rea|izačním ýmem se uskuteční ještě jedno utkání, Ve

vo|ném termínu 5. nebo 6.3'2005.
V kádru muŽstva pravděpodobně nějaké změny nastanou, protoŽe je vjednání něko|ik příchodů a

jeden odchod' Jediným hráčem, kteý by chtě| naše muŽsfuo opustit je kapitán Micha| Petrášek, o kterého
stojí manaŽer HoraŽd'ovic Karel Krejčí. Jednání jsou však v současné době na mrtvém bodě a je moŽné,

Že náš k|íčový hráč i nadá|e zůstane ve Svéradicích' Co se t'ýká posí|ení kádru, rádi bychom i pro jaro
prod|ouŽi|i hostování Andreje Nadycha z Chanovic, a by|o by dobré, kdyby z tohoto k|ubu neby| jedinou

vtaštovkou. Dá|e se snaŽíme vyjednat příchod na hostování, případně přestup dalších tří hráčů a vše
nasvědčuje tomu, Že nejméně v jednom případě budeme úspěšní.

Vzh|edem k příznivému postavení v tabu|ce po podzimní částije jasné, Že záchranářské práce se nás
rozhodně týkat nebudou a proto trenér Brynda zastává naprosto jednoznačný postoj: poprat se ze
spolufavority soutěŽe, tj. Že|eznou Rudou, Janovicemi a DeŠenicemi o přímý postup do |. B třídy,
popřípadě o baráŽové umístění, tj. druhé místo v konečné tabu|ce' Výbor FK Svéradice sice Žádný takový
cí| na |etošní rok nevyhlási|, a|e trenér našeho prvního muŽstva chce vŽdy bojovat o nejvyšší mety a v tom

má naŠi maximální podporu'
Zimni přípravu zaháji| i náš dorost, kteý se kaŽdý pátek připravuje v ha|e v Záboří a vŽdy hned

nás|edující den, tj. v sobotu, trénuje venku na hřiŠti. Trenér Petr Do|eŽal naordinova| svým svěřencům
jako kaŽdý rok tvrdou přípravu, která bude ještě dop|něna o tradiční soustředění , jeŽ se tentokrát
uskutečnív Soběšicích a to ve dnech ,1.-5. března. Samozřejmě, Že nebudou chybět ani přáte|skézápasy,
které budou zpestřením ve|mi náročné přípravy. Dojednán je zápas s německým k|ubem FC Liebersdorf
(muŽi ,'B..) a pak pravděpodobně s tradičními soupeři: Doubravicí, Kasejovicemi, Blatnou a možná
Nepomukem.

Přípravu zahájt|i rovněŽ také Žáci a miniŽáci, kteří budou kaŽdou sobotu po ce|ý Únor
příjemné prostředí malé sportovní ha|y v Chanovicích a jak se sami vyjadřujíjde jim to k duhu.

venku p|ánují aŽzaÓátkem března a i oni mají v p|ánu několik přípravných zápasů.

vyuŽívat
Tréninky

vdu



Na slovíčko s ornitologem Václavem StrolenÝm
Často jej potkáváme v ruzných částech našeho regionu. Jede na kole, na zádech batoh a na nosiči

kola většinou veze čerstvě zhotovenou ptačí budku. Jede za sým velkým koníčkem - za ptéky,
ptáčkami, žábatni, z|<rátka za zvíÍátky, která jsou součástí našeho derrního života. Pro něho jsou něco
víc, jsou předmětem jeho stálého bádání, pozorování a hledaní . Zepta|ajsem se ho, co zajimavého |ze
kolem Svéradic vidět a i slyšet. Vašek Ťíká.. ,,Kolem nás žije, vlastně žijí s nómi a my s nimi, mnohá
zajímavá, laikům neznómá nířátka. Některá uyedLl.,,

Bramboráček černohlavý byl zaznameniín v blízkosti křižovatky na Babín, kde i hnízdil, dále
u Horažďovic-předměstí a města Horažďovic. Sameček má čemou barvrr a černohnědá záda, s nimiŽ
ostře kontrastují bílé skvrny na krku a křídlech a bělavý kostrč' Prsa výtazně rezavohnědá. U samičky
je černá barva naltrazena hnědavou. Hnízďí na zemi v hustých porostech. ohroŽený druh.

Slavík obecnÝ. vyskýuje se jiŽ několik let v blízkosti Svéradic. Nejčastěji je slyšet mezi babínskou
silnicí a cestou do RáŽku a v blízkosti KiŽovatky na Komušín' Hnizdo ukrývá na zemi v husté
vegetaci. Začátkem května se začne ozývat svým krásným flétnovým zpěvem, který je moŽno slyšet
i v noci. Je velikosti vrabce' na svrchu hnědý, křídla i ocas rezavohnědý. Jeho Úskyt je početnější'
nepatří mezi silně ohroŽené d.hy'
Slavík modráček. patÍí mezi kriticky ohrožené drohy. Poznáme jej podle ýrazně azurově modré
hrudi s bílou skvrnou. Pro zajímavost. U Babína by| r. 1994 odchycen Inízdicí Szunec' podle kroužku
zjištěno, Že se vylíhl r. 1990 v Dívčicích, v r' 1991-92lnízdi| v Čekanicích,7993 nebylo o něm zpráv,
18. dubna 1994 kontroloviín v Mečíchově a31. května 1994knizdil u Babína. Jistě zajimavé,jak se
takovyto''muzikant'' toulal okolím.

Krutihlav obecnÝ. vykytÚe se a hnízdí Na Kostelíku, Na Vojaku a mezi babínskou silnicí a cestou
k Rážku. Nenápadný, větší než vrabec, šedohnědý s jemným podélným a příčným vlnkováním.
Upozoňuje na sebe charakteristickými naříkavými tóny' Hnízdí v dutinách stromů a ochotně využívá
i v1věšených budek. ohrožený druh.

A na závěr chci upozornit na jednu málo znétmou, ale velice vzácnou žábu, blatnici skvrnitou.
Vyskýuje se v bývalé pískovně při silnici na Lnářský Málkov. Tato žába se umí dobře zahrabávat do
země. SlouŽí ji k tomu na chodidlech zadních noh velký tuhý hrbol pokrytý rohovinou a hÍotitá zadní
část těla. Je velmi nenápadná a její výský prozradi pulci, kteří dorustají velikosti až I0 cm.

mav
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Bramboróček černohlaw
Slník obecný
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Slavík modróček
Krutihlav obecný

Novpr AZ^KoNA o oBčANsKÝCH PRŮKAZECH
V souvislosti s touto novelou, která nabyla úěinnosti od 1. ledna t. r., bylo r,ydáno nařízení vlády ČR č.6|2

ze dne 16. listopadu 2OO4, dle kterého jsou občané CR povinni provést qýměnu občanslých průkazů bez
strojově čitelných údajů v následujících termínech:

-oP vydané do 3l. prosince |994 nejpozději do 3l. prosince 2005
_ oP vydané do 3 l. prosince |996 nejpozději do 3 l. prosince 2006
_ oP vydané do 3 l. prosince 1998 nejpozději do 3 l. prosince 2007
_oP vydané do 31. prosince 2003 nejpozději do 3l. prosince 2008
Výměna se ýká pouze občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, tzn. občanských průkazů typu

knížka a oběansloých průkazů ýpu karta s lepenou fotografií.
K zákonu o občans\ých průkazech (č. 32811999 Sb., o občanskýcb průkazech ve znění pozdějších

předpisů)
Nová právní úprava zakazuje pořizovat jalqimikoliv prostředky kopie občanshých průkazů bez souhlasu

oběan4 kterému byl občanshý prtlkaz vydán.
občan, kteý Žádá o vydání oP, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu

a doklady potřebné pro jeho vydání. Žádost musí bý podepsána občanem, jemuž má bý občanských průkaz
vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překáŽka. Žádost
s doklady může oběan osobně předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
matričního úřadu (Horažd'ovice). Vyhotovený občanský průkaz může občan převzit u matričního úřadu nebo u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kteý uvedl v žádosti.

Správní poplatky na úseku občanských průkazů
Podle nového sazebníku správníclr poplatků je od 1ó. ledna občan povinen zavydáni nového občanského

průkazu zaprtlkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené
zápisy anebo vydání občanského průkazu na Žádost občana z důvodu zápisu nepovirrně zapisovaných údajů,
popřípadě z jiného osobnílro důvodu občana se vybírá správní poplatek ve v.ýši l00,- Kě. Za výměrlu
občanského průkazu bez strojově ěitelných údajů se správní pop|atek nevybírá.

Závěrem uvádíme přehled o vydávání občanských průkazů na Městském úřadu Horažd'ovice. V roce 2003
bylo vydáno 12l5 občanských průkazů a občané ztratí|i, poškodili nebo jim bylo odcizeno 169 občanských
průkazů.

V roce 2004by|o vydáno l68l občanských průkazů a občané v tomto roce ztratili, poškodili nebo jim by|o
odcizeno l65 oběanských průkazů.

Sprdvní odbor, MěÚ Horažďovice
(převzato zHoRAŽĎovIcKÉHo oBZoRU č. 1/2005)

Vydává obecní úřad ve Svéradicích. K tisku připravuje redakční rada ve složení:
Vác|av DuŠek (vdu)' Jindřiška Ka|abzová (ika)' Jan Koza (pk) Josef Smitka (sm), |ng. arch. Tomáš
Straňák (mot), Ing. Marie Šulcová (maš), Marie Vojtová (mav), |ng' Rudo|f Nejed|ík (run)

Počet výtisků: 200. Neprodejné


