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Yážení občané,
dovolte mi, abych stručně zhodnotil rok 2005' kteý za několik dní skončí. Největší letošní akcí byla

Revitalizace krajinného Úttvaru Kostelík, na kterou jsme dostali dotaci z fondu Evropské unie. V celém areálu

Kostelíkaby|yp,rořezánysuchéanetvárné akáty,vysáuenéborovice, lípyajanovce.Bylozabudováno pětlavičeka
najaře dojde k osetí květnaté louky. Také byla zpevněna přístupová cesta. Jsem rád,Že dost našich občanťr sem chodí

na prochazky.
V letošním roce byla také vyměněna střešní krytina a latě nad garáŽemi za budovotl obecního Úrřadu. Také

na tuto akci byla vyuŽita dotace z Programu Stabi|izace a obnolry venkova Plzeňského kraje.

Do brrdovy vodárny byla osazena nová nerezová nádoba na pitnou vodu. Jsou odebírány pravidelně vzorky

pitné vody, kteréjsou posílány na rozbor.
Nemalé prostředky vkládá obec na provoz Mateřské školy. Každoročně jsor-r opravovány místní komunikace

v obci, ale také silnice na Komušín' VyuŽíván je kontejner na papír, který jsme si v letošním roce pronajali od firmy

Becker. V knihovně mají občané možnost využít bezplatně internet. Počítáme, že v zimním období zde budou

prováděny stavební úpravy. Tím dojde ke zvětšení knihovny a bude zde umístěn ještě jeden počítač. Natento počítač

dostaneme dotaci z Plzeňského kraje v rámci programu Intemetizace knihoven.
Naše obec je členem Svazku obcí Radina a Zájmového sdrrržení právnických osob Prácheňsko. Také se

aktivně zapojuje do akcí proti úložišti jademého odpadu.
obec finančně podporuje sportovní a kulturní akce, které se u nás pořádají. Pravidelně každé dva měsíce

vychazeji místní noviny, o které je zájem nejen mezi místními občany.

Hospodaření obce je každoročně kontrolováno tzv.auditem.
Ještě se zmíním o akcích, které plánujme na příští rok. Největší bLrde ýstavba nového rybníka ,,V Jámě...

Na tuto akci jsme dostali 80 % dotaci. V části obce bychom chtěli udělat nové chodníky a od budovy Obecního

úřadu, garáží, hospody a Kulturního domu svést deŠťovou vodu do kanalizace. Také počítáme s drobnými úpravami

místních komunikací. Rozsah někteých plánovaných akcí je však závis1ý na dotacích, o které budeme žádat.

Yážení občané, děkuji Yám za spolupráci, přeji hezké a klidné Vánoce a V roce 2006 hodně zdraví a
spokojenosti.

vladimír Smitka, starosta obce

NnŠI JUBILANTI
V měsících prosinci, lednu a únoru oslav í ýznamnájubilea několik našich spo|uobčanů. Přejeme j im hodně

zdraví a pohody do dalších let!

Prosinec
Brejchová Jaroslava
Červený Josef
Průchová Helena
Korbelová Milrrše
BroŽová Marie
Langrová Libuše

Leden
Šilhánová Anna
Kába Bohuslav

Únor
Korbel Karel
Zdeněk Karel
Brouček Karel
Lóffelmannová Marie

4. prosince 67
5. prosince 75
7. prosince 15

14. prosince 78
14. prosince 62
21. prosince 70

2. ledna 85
28. ledna 63

4. února 73
6. února 65
7. února ,7 

5

13. února 61

let
let
let
let
let
let

Smíšek František
Klečková Eva
Pavlovec Josef
Větrovcová BoŽena
Červená otýlie
Štěch Jaroslav

opalecká Božena

Červená Růžena
Langer Václav
Šulc Václav

25. prosince 79 let
25. prosince 60 let
26. prosince 78 let
27. prosince 84 let
28. prosince 7.7 |eÍ

29. prosince 64 let

16. ledna 69 let

22. ínora 65 |et

24. ínora 73 |et

25. ínora 62 |et

Iet

let

let
let
let
let



clruruosr Svnzu DoBRoVolruÝcH nnslČŮ SvÉnnolcE V leroŠruíM RocE
Výbor SDH Svéradice, který pracuje ve složení starosta František Ka|abza, místostarosta Petr

Lóffelmann' velitel Jaroslav Korbel, zástupce ve|itele Zdeněk Soukup, jednatel Miroslav opalecký, hospodář

Vladimír Smitka, strojník Václav Šitnan ml. a členové František Marc a Miroslav Chaloupka, se scházel téměř

pravidelně každý první pátek v měsíci. V lednu se konala Výroční valná hromada. V červnu se naše dvě

družstva přihlásila na okrskovott soutěŽ ve Slatině, pořádanou ke stému výročí za|oŽeníjejich místního sboru.

Výsledky nedopadly pro nás zrovna lichotivě, ale důležité je se zÍrčastnit' Na další soutěže v Maňovicích a
v Defuroých Lažanech jsme nereagovali zdťrvodťr jiných pravidel. Výroční valná hromada se bude konat

6. ledna 2006 od 18.00 hodin a ples 28. ledna 2006, zároveň Vás na ples srdečně zyeme a děkujeme za

příspěvky do tomboly. Za ce|ý Sbor dobrovolných hasičů děkrrjeme občanům, že jsme nemuseli zasahovat u

žádné mimořádné akce. Do nového roku přejeme všem občanťrm hodně štěstí a zdraví.
František Kalabza, starosla SDH

Svnz Žeru SvÉnnDlcE ZDRAVí vŠecnruY oBČANY
Chceme Vás touto cestott seznámit s akcemi, které jsme během rokLr pořádaly. V březnu se konal

Dětský maškarní ples, kterého se ťtčastniIo na devadesát dětí, které si zatančily a zasorrtěžily při diskotéce

Josefa Nového ze Žichovic. Pos|ední den školního roku se na fotbalovém hřišti sešlo na padesát dětí, které se

zúčastniIy několika rizných her, sor-rtěží a závěrem i sla|omLr na kolech. Nechybě|o ani opékání párků.

Další akcí byla Posvícenská zábava. Pro její tradiční dámskou volenku bylo našimi Ženami darováno devadesát

hněýnek. Na konci roku ještě plánujeme výroční členskou schůzi. Pro námi nadÍÍzený Svaz žen Plzeň musíme

vybrat roční příspěvek za členku ve výši 20,- Kč. Jinak si hospodaříme s vlastními finančními prostředky,

kter'ých mnoho nemáme. Většina akcí je prodělečných' ale jsme rády,že pro radost azábavu našich dětí a tím i

dění v obci můžeme něco udělat. Proto děkujeme všem, kteří nás podporr-jí, at, lŽ hněýnkami' bezp|atným

pronájmem sálu anebo jen svojí pomocípři uskutečnění zmíněných akcí. Všem občanům přejeme krásné prožití
vánočních svátkťr a hodně zdraví a úspěchů do nového roku.

jk0

(Iddlosti, zajímavosti, střípky............
Dražba domu čp. 88 Svéradice proběhne v pondělí dne 23 .ledna 2006 od 1 5.00 hodin v budově

okresního soudu v Klatovech. DraŽební vyhláška je vyvěšena na ťrřední desce obce Svéradice i

z částkou nejnižšího podání a výší jistoty.

MůŽeme se potěšit, i v tomto nevlídném počasí, znoyě upraveného prostředí na Kostelíku.

Mikuláš a čerti obešli ve ,,svůj den.. celou ves a pořádně strašili. Děti měly radost z nadílky. Ale
správný čert chodí s řetězem a nepouŽívápetardy a tím by se celý pruvod obešel bez problémů.

Pozvánky na akce v obci:

Tradiční MYSLIVECKÝ PLES se koná 25.12. Hraje Experiment. Je připravená bohatá
zvěÍinová tombola.

Tenisový turnaj se koná 27.12. na sále Kulturního domu ve Svéradicích. Přihlásit se můŽete

u pana Šimanovského, tel. 376 514 413.

Silvestrovská zábava, hraje orchidea. Místenky si můŽete zajistit na obecním úřadu
Svéradice, te|. 3]6 514 361. Vstupné 150,- Kč. Večeři si můŽete objednat v místním hostinci
U Turků u pana Simanovského' tel 376 5I4 473.

Tradiční Novoroční pochod se uskuteční 1. ledna ve 13.30 hodin. Sraz účastníků bude u
obecního úřadu Svéradice. Malé občerstvení bude ve Slatině.

Tříkrálový koncert ve vestibulu Kulturního domu Svéradice se uskuteční v neděli 8. ledna
2006 v 17.00 hodin. Vystoupí originál Band, kteý tvoří učitelé horažďovických škol.

Hasičský ples se koná 28' ledna. Bohatá tombola. Hraje Safír.

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 7' ledna 2006 v době od 10.00 - 16.00 hodin.
Skupinku koledníků se zapečetěnou pokladničkou povede osoba starší 18 let.
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V naší obci Žije 347 obyvate| z toho 175 mužů a|72 žen
z toho děti 52

do6let - 18

školáků 6 až 15 let - 34

V naší obci převažujítato jména:
- u mužů.. Václav 19 x - u žen: Marie 22 x

Jaroslav 14 x Anna aJana
František, Karel a Josef 12 x Hana 8 x
Jan 10 x Božena 7 x
Pavel, Petr 9 x Alena, Jitka

Pruměrný věk je u muŽů 39,9; u žen 43,6 a celkový 4l,7 let

Vybráno Ze se7Í|amu občanů - v letošním roce se: . narodily čtyři děti
- zemřeli tři spoluobčané
. odstěhovali se dva občané
- přestěhovali se dva občané
- přistěhovalo se deset občanů

1l x

6x

Strom Života

Věk muži
0-4 7
s-9 10
10-14 12
15-19 8
20-24 11

25-29 12
30-34 30
3s-39 13
40-44 12
45-49 t4

zeny
7

4
l0
8

I2
10

I4
7

9
I7

věk
50-54
55-59
60-64
6s-69
70-74
75-79
80-84
8s-89
90-94

95

muzt
13

14
l3
8

6
7

2
0
I

0

zeny
15

15

t2
11

6
7

6
I

I

I
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Přijdte si pro Betlémské světlo - světlo přátelství
Kdy? Na Štědrý Den 24. |2.2OO5 od 11 do 12 hod.
Kam? Na náves k adventnímu stromu.
Co potřebujete? Svíčky, kalíšky, nejlépe vloŽené do zavařovací sklenice nebo lampičky apod.
Betlémské světlo jako symbol vánočního míru je již 19let převáŽeno a rozsvěcováno vice než v 25
zemích Evropy. V jeskyni narození Páně vBetlémě zapaluje kaŽdoročně vybraný malý chlapec oheň,
který potom skauti přepravují po celé Evropě. Letos světlo na místě JeŽíšova narození zapá|i|
jedenáctiletý Jurgen Lengauer z Rakouska, který byl vybrán pro tento úkol pro odvahu, když v létě
výáhl zvody o dva roky mladšího topícího se bratrance.

BohosIužbv o vdnočních svtitcích

Církev římskokatolická Velký Bor
Kostel Jana Křtitele

Chanovice
Kostel Povýšení svatého KŤíže

Štědrý den
Hod BoŽí vánoční

Á'.
SvateK sv.stepana
Svátek sv.Silvestra

24.t2.2005
25.12.2005
26.12.2005
31.r2.2005

22.00 hod.
9.30 hod.
9.30 hod.

16.30 hod.
23.30 hod.

20.30 hod.
8.15 hod.
8.15 hod.

15.00 hod.

Církev československá husitská
Štedry den
Hod BoŽí vánoční

Husův sbor HoraŽd'ovtce
23.00 hod.
9.30 hod.
8.45 hod. v Sušici
17.00 hod.

Svátek mučedníka Štěpána 26.|2.2005
Novoroční bohosluŽby

24.t2.200s
2s.t2.200s

1.1.2006

Yážení spoluobčané,
blíŽí se konec roku 2005' a tak i obecní knihovna Vás chce seznámit s výsledky uplynulého

roktr. Knihovna již několik let sídlí v budově obecního úřadu. Je vybavena počítačem připojeným na
internet a tiskárnou. Všichni občané i nezaregistrovaní čtenaři mají moŽnost tuto sluŽbu bezplatně
vylživat.

V současné době knihovna vlastní 980 svazků knih. Čtenářů je celkem jen l5 (z toho 9 dětí).
Poplatek činí za rok pro dospělého 30,-Kč, pro dítě do l5 let věku 15 ,-Kč.

Velmi dobrá je spolupráce s Městskou knihovnou v HoraŽďovicích. Máme smlouvu na
zapůjčování souborů třikÍát V roce' tzn. |50 výtisků knih za rok.

Při současných cenách knihje velká škoda, že knihovnu nevyuŽívá více občanů' Výpůjční
dny jsou uterý apátek od 17'00 - 18.00 hodin. V příštím roce budeme vybaveni ještě dalším
počítačem.

Závěrem chci poděkovat oU Svéradice zave|mi dobrou spolupráci,
Vám bych rádapopřálav novém roce: žádné nehody,

št'astné náhody,
veselé příhody,
úspěšné dohody,
dobré výhody,
hodně pohody

a mnoho příjemných chvil s dobrými knihami.
pŤeje M g r. L aclis lav a P uč ilov tí, k n i h ovn ice



Vánoční báseň
Brouzdáme se sněhem
do rukou,tváŤi štípe mráz
brouzdáme se sněhem
vánoční přišel čas.

Stromečky hajný přichystal,
cukroví v troubě zavoní
a dětský hlásek ptá se dál:
kdypak uŽzazvoni?

Štěstí,zdraví budem přát
a taky dlouhá léta,
stačí mít jeden druhého rád'
stačí jen tahle věta.

mav
Včelařslgl kroužek Svéradice - př, Turek (rok 1980)

zleya.. Michal Šulc,Richard Kovařík, Pavel Klas,
Mart ina Holcrová, Lenka C haloupková

vČErAŘ vČEraŘt JE PRÍTELEM
Možnáněkdo pochybuje o tom, Že včelařství je rovnocennou součástí zemědělství. A není divu,

vždý'u nás jsou včelaři spíše nadšenci, než nějací podnikatelé a chov včel pro ně není tak rentabilní
jak by měl být' Jedno přísloví říká: ,,Je pilný jako včelička... A vskutku. Jakmile se objeví první jarní

sluníčko, vylétají zu|i za potravou, aby nasbíraly co nejvíce nektaru a pylu. Známe i další přísloví:

,,Když zjara pramínek zazvučí, včeličky na česně zabzuči... Vraťme se ale k historii včelařství ve

Svéradicích.
Radostí kaŽdého včelaře je mít svého nástupce, kterému můŽe předat svá včelstva, zkušenosti.

Toto pochopili naši předchůdci a rozhodli se za\ožit včelařský krouŽek -''S'!4o se tak koncem února

1965. Přihlásilo se 36 žákn a získalj 3 včelstva. Vedoucím se stal

pan Jan Chaloupka (ze m|ýna). Žacl byli nadšeni, práce se včelami
je bavila. Ve dnech II. a |2. června 1966 se zúčastnili okresní
soutěŽe v Aníně, kde získali diplom za tteti místo. Pan Chaloupka
ale cenu nepÍevza|. Cítil se poškozen, věděl, Že jeho svěřenci
včelám rozumí. Za pÍispění MNV a JZD byl postaven za školou
nový včelín.
V roce 1970 pan Chaloupka onemocněl a vedení krouŽku pÍevza|
pan Vojtěch Turek, který žáky vedl řadu let. Po něm funkci
vedoucího převzal pan Emil Šrámek. Po několika letech oznám1|, Že

pto Zaneprázdnění nemůže dál s dětmi pracovat. Nenašel se nikdo
další a kroužek zaník|.
V současné době je ve Svéradicích 8 chovatelů včel. Včelaři se
oslovují slovem příteli a jsou to: přítel Korbel Karel, opalecký
Toník' Krliš Fanouš, Větrovec Vašek, Šrámek Milouš, Klas Pavel,
Vlček Petr a Hokr Karel (úly v Komšíně).
Jejich cílem je, aby dary včelího společenství v podobě medu, pylu,
vosku a mateří kašičky lidem slouŽily a nikdy nevymizely.

mav

Předpis na dobré medové perníčky nám předala paní Anna
Korbelovtt.
1 kg hladké mouky, 380 g moučkového cukru' 1prášek do pemíku,
2vejce,200 gmedu,
1 ,5 lžlčky jedlé sody, 1 5 0 g oříšků' 2 |žíce olej e, mletá skořice, hřebíček.

Bílkovd poleva:
3 bílky, 500 g moučkového cukru, št'áva z l citronu

Dobrou chut'vám přejí Jaroušek a Ládíček Korbelovi.



CO JE NOVEHO
Je sice už zase konec roku, ale já Vrím napíši něco o

začátku. A to začátku roku školního, o tom, co je u nás ve
školce nového.

V červenci jsme se rozloučili s osmi školáčky, kteří

se již učí ve ško|ách v Horažďovicích (Míša Doležď, Jituška
Doláková, Kubík Kučera a Kačenka Němečková z Jetenovic)
a v Chanovicích (Anička Šulcová, Vendulka Větrovcová,
Mart'a K|as a Katka BroŽová).Všichni se moc těšili, ve škole
se jim dďí, ale občas se na nás někteří zaběhnou podívat a

smutně konstatují, Že ve školce to bylo o trochu lepší.

Přes prazdniny jsme našim mateřáčkům zutulnili prostředí

školy, nechali jsme barevně vymalovat třídu, koupelnu, WC i
jídelnu. Také jsme vyměnili 20 let staré koberce v hemě za

nové, vesele oranžové, které se hodily do barevné třídy. Paní

Větrovcová ušila pěkné závěsy do jídelny a společně s paní

Bukovanovou provedly generální úklid prostor budovy, které

vyržíváme.
Provoz jsme zahájili

ještě poslední ýden v srpnu
s patnácti zapsanými dětmi.
Tento školní rok máme děti
přihlríšené ze čtyřech obcí a
jeden školáček je
zHoražďovic. Z Velkého
Boru (Lukrášek Kučera,
ondřej Palečko), ze Slatiny
(Mareček Hájek, Verunka
Vaněčková, Míša Pastejřík)'
ze Svéradic (Ninka
Do|ežalová, Jardík Korbel,
Kačenka a
Soukupovi,

Pavlínka
Karolínka

Klasova' Péťa Kvasnička,
Adélka Makovcová), z

(Maruška

vE ŠKoLCE?

i
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Bezděkova
Šulcová) a zHoražďovic
(Viktorek Kučera a Daniela
Roubalová)' Děti jsou ve
věkuod2_5|et,

"'dětá'*;;ť"'oiÍ;H'".:: 
z fuorby školóč|al MŠ Svéradtce

,,Čwero ročníctr období v MŠ... Chceme, aby nďe děti měly zdtavé tělo' bystré smysly, probuzený zájem o okolí,

správnou ýslovnost, schopnost Se soustředit a přemýšlet. Nezbytné jsou zžk|ady pro život ve

společnosti,soběstačnost i pro pochopení krrísy přírody. To je cíl předškolní ýchovy v nďí školce, všestranný tělesný

J duševní rozloj Zúčastňujeme se ruzných kultumích akcí, navštívilo nas loutkové divadélko ,,Pampe|iška..,
s pohádkou dětem velmi blízkou ,, o červené Karkulce... S dětmi jsme připravili pásmo basniček a tanečků

k příležitosti slavnostního vítání občánků ve vestibulu Kultumího domu. Samoďejmě nas potěšil Mikuláš s Andělem,

trósku postrďil čert, ale nadílkavšechno spravila a strach zčertika byl ten tam. VHoražďovicích jsme si prohlédli

živy Betlém a určitě jedním zve|kých zélžitktt byla kompletní prohlídka hasičské stanice v Horďďovicích. Všichni

.;sme uyti nědavina irasičskou po,llo*u, ústřednu, síň tiadic, vyzkoušeli jsme si přilby a čepice' zuditi;sme terénní

auto, viděli zácbrallné čluny i praý poplachpřiýjezdu k autonehodě.

Na závěr članku se bude děkovat.
Děkuji paní Soukupové a paní Korbelové za pomoc při podzimní brigádě, úklidu listí ze školní zahrady'

Děkuji manželům Palečkovým z Velkého Boru za peněžní dar v hodnotě 2000,. Kč na nákup vánočních dárků,

Děkuji manželům Roubaloým zHorůďovic za obnos 2000,- Kč a zakoupení hraček pro školního Ježiška.

Děkuji panu Jifimu Bukovanovi za zatep|eni oken ve třídě a drobné údržbařské opravy v budově.

Děkuji Vám všem, kteří vodíte Vďe děti do naší školky. Věřte mi, že to potřebují a Že to děláte hlavně pro ně

samotné'
Klidné, nerušené a pohodové, ve zdravi prožité vánoční svátky a šťastný rok 2006 Viím všem za cel.ý

kolektiv MŠ přeje Naďa Kučerovd.



Hon e gNí sPolEČerrsrvo SvÉnnolce
Před rokem l990 existovalo Myslivecké sdruŽení Svéradice, které provozovalo myslivost v katastrálních územích

obcí Svéradice, Slatina' Slivonice a Komušín a i většina jeho členů byla z těchto obcí' Nájem z lokaliry se platilJZD Velký

Bor.
Aby mohlo toto sdruŽení nadále existovat - po ruzných změnách po roce l990 a na zák|adě zákona č.270 Ceské

národní rady ze dne 28. 4. 1992, musela se utvořit společenství honitba' která se sloŽila zvlastníků honebních pozemků

(bez stavebÁích pozemků, zahrad, cest apod.) a musela mít nejméně 500 ha.V té době někteří myslivci obcházeli dostupné

vlastníky honebních pozemků v uváděných katastrech a nechávali podepisovat členství v Honebním společenství Svéradice

se sv1imi pozemky a někteří podepisovali i plné moci k zastupování na valných hromadách.

Dne 30' 10. 1992.byta sepsána zak\ádací listina Honebního společenstva Svéradice, byly přiloŽeny přihlášky

vlastníků pozemků s v.ýměrami, byl zvolen honební ýbor ve sloŽení: Forejt Václav, Svéradice 60; Krliš František,

Svéradice 148; Kandr Bohumil, Slivonice l0; ing.Dobiáš Jan, Plzeň; Korous Vlastimil, Komušín 5; Šilhav.ý FrantiŠek'

Slatina 3 l ; Dobřemys| Karel, Komušín a Ladman Václav, Slatina 3 8'

Ještě do konce roku t992 by|y projednány se sousedními honebními společenstvy myslivecké hranice (jak ukládal

zákon), takŽe myslivecké hranice honitby někde nesouhlasí s hranicí katastrů' Byly nakresleny mapy, stanovy HS a

s dalšimi doklady vše bylo odesláno na okresní úřad do Klatov, jenž odsouhlasil Společenství honitby Svéradice.

odsouhlasené nájemné z honebních pozemků bylo 2 Kč za I ha honební plochy, coŽ bylo též zakotveno v nájemní sm|ouvě

s Mystiveckým sdruŽením Svéradicé, kterému byla honitba pronajata na l0 let, celkem 222l ha. Nájemné bylo posíláno

nebó roznášeno vlastníkům pozemků v nepravidelných termínech2xza těch l0 let. Byly problémy s nepřesnou evidencí

pozemků, s pozemky mimo myslivecké hranice i s měnícími se vlastníky a jejich adresami' což trvá stále.

Vroce l998 došlo krozdělení Mysliveckého sdruŽení Svéradice, kdy se po vzájemné dohodě odděIilo

Myslivecké sdruŽení Komušín. Honební společenstvo se však nerozdělilo, takŽe ted'pronajímá své dvě honitby dvěma

mysliveckým sdružením'- 
Vroce 2003 byl schválen nolý zákon o myslivosti sdoplňujícími vyh|áškami a vté době musely být obnoveny

nájemní smlouvy s Mysliveckým sdruŽením Svéradice na 1458 ha a Komušín 763 ha a nájemné 5 Kč za ha' Nájemné je

opet vypláceno vlastníkům honebních pozemků nepravidelně za období 2003 -2008 a ve druhé etapě za roky 2008 -2013.
Současná situace je taková, že minulé dva roky byly vypláceni vlastníci ze Slivonic a Komušína, letos vlastníci

pozemků ze Svéradic a váalším roce ze Slatiny. MůŽe dojít samozřejmě kněkteým omylům, prodej poz.emků, převod

apod. (po upozornění je to možné lryřešit), za coŽ se předem omlouvá nynější honební výbor: Smrha Milan,

Svéradice 48 - starosta; krliš František, Svéradice l48 - místostarosta; Kandr Pavel, Slivonice l0 - pokladník a členové:

Ladman Václav, Slatina 38; Korous Vlastimil' Komušín 5; Bláhovec František, Komušín 25; ing.Pučil Jaros[av' Svéradice

128. 
Za Honební výbor: KrIiš František

Mvst-lvEcKÉ sDRUŽeruí SvÉnRolce
V příštím roce 2006 oslaví Myslivecké sdruŽení Svéradice 60.vyročí za|oŽení tohoto spolku. 23. záÍí 1946 se

konala ustavující schůze Lidové honební společnosti se sídlem ve Svéradicích' na které byl zvo|en předsedou Chaloupka

Jan č. 13, místopředsedou Jírovec František č. 50' jednatelem Kovářík Jan č. 60, pokladníkem Klečka Václav č. 50 a

dalšími členy byii Hokr Karel č' 54, Švec František č. 31, Podtešák František č. 56' Chaloupka Josef č. l3 a Třeštík Václav

č.39.Lovčím byljmenován Josef Klepsa ze Slatiny'
Před tímto rokem l946 propachtovávalo tehdejší Honební společenstvo Svéradice honitbu různým jednotlivcům,

kteří o ni měli zájem a mohli platit dohodnuý nájem' V roce |946by\a téŽ společenstevní honitba Svéradice o v.ýměře

1095 ha pronajata Lidové lovecké společnosti ve Svéradicích za roční nájem 5000,- Kč' kteý byl sIoŽen do rukou

tehdejšího honebního starosty pana Turka Václava dle smlouvy . jak je v zápise psáno - z vo|né ruky a honitba je velmi

slušni zazvěřenazajíci,baŽanty, srnčí zvěří a hlavně koroptvemi. Pozdějidošlo k různým změnám - na honitbě Svéradice

myslivecky hospodařilo ve vlastní reŽii několik let i místní Jednotné zemdělské družstvo, vzniklo Myslivecké sdruŽení

Svéradice, které se postupem let spojilo se Slatinou, pak s Komušínem a Slivonicemi a zase s odstupem let se rozdělilo.

Nynější situace je taková, Že MS Svéradice provádí myslivost v mysliveckých hranicích katastrů obcí Svéradice a

Slatina o výměře l458 ha. Výbor pracuje ve sloŽení: Krliš František, Svéradice - předseda; Jedlička Karel st.,

Slatina- míitopředseda; Šilhan Václav, Svéradice - myslivecký hospodář; Soukup Zdeněk, Svéradice - finanční hospodář;

opalecký Miroslav, Svéradice - jednatel, Machovec Roman' Slatina - střelecký referent; Jedlička Karel ml., Slatrna .

kýnologický referent. Další členové jsou: Kába Bohuslav' Ladman Václav ml., opalecký Antonín, Pastejřík Karel' Pleyer

d.rnará, Renč Eduard, Soukup Vác[av' Větrovec Václav' Vodička Jaroslav, Zdeněk Karel' Simon Karel a Pleyer Petr.

Letošní rok 2005 se chýtí ke konci. MS má ještě vplánu naháňky na škodnou zvěÍ apak hlavně tradiční již32'
mys|ivecký ples dne 25. prosince 2005, na kteý Vás srdečně Zveme' Zachováváme stále tradice s čistě zvěřinovou

tombolou, í kdyŽ zajíce a baŽaný musíme koupit, neboť je pro nízké kmenové stalry dávno nestřílíme. Těšíme se na Vaši

návŠtěl'rr, neboť tento ples bývá nejlepší, co do účasti' z celé plesové sezóny.

Nakonec čtenářům Našich novin - Svéradice všichni myslivci přejí krásné proŽiti vánočních svátků a šťastný nov.ý

rok 2006.
Za MS Svéradice: Krliš František' předseda



FOTBALOVY ROK 2OO5
Jaký byl fotbalový rok 2005? To se v krátkosti pokusím shrnout v následujících větách'
Naši ,,.A'.. muŽi v jamí části soutěŽe statečně bojovali o postupovou příčku a nakonec jen 3 body nás děli|i od

účasti v barážoých zápasech' Chtělo to jen několik smolných zápasú dotáhnout do úspěšného konce a moh|i jsme se
po letech opět radovat. Bohužel se to nepovedlo, ale současné mužstvo je hodně mladé a co se nepovedlo letos,
povede se určitě v blízké budoucnosti. V právě probíhající sezóně to s největší pravděpodobností ještě nebude,
protože ztrácime na první dvě mužstva 8 respektive 9 bodů, ale míč je kulaý a na jďe se bude hrát ještě o plných 39
bodů. Tak si radši ještě počkejme.

,,B.. mužstvo mužů se na jďe umístilo na krásném šestém místě a po podzimní časti je na tom ještě o jednu
příčku lépe' Je vidět, Že si udrŽuje stabi|ní ýkonnost a pro svéradický fotba| je určitě pffnosem. Vadou na kráse je
velmi špatná docházka na zápasy a proto by bylo dobré, kdyby se podařilo do kádru naší rezervy zabudovat místní
hráče' kteří dříve fotba| hrávali, ale teď buď trochu zlenivěli a nebo nemají odvahu se zapojit. Bylo by to dobré jak
pro ně, tak pro nás všechny, kteří chceme, aby toto mužstvo dobře fungovalo a nemuselo se obávat o svoji existenci.

Dorost je už nějaký čas doslova ,,ýkladní skříní..fotbalu ve Svéradicích' Již sedmou sezónu je pravidelným
účastníkem krajské soutěže a zhodnotíme-li zpětně jeho vysledky, tak musíme jednomačně konstatovat, že náš klub
reprezentuje opravdu skvěle' Dokladem toho je vynikající třetí místo v loňské sezóně s historickým ziskem 52 bodů a
ještě k tomu přidali dvojnrísobný skalp
Domažlic, které postupovaly z prvního
místa. V létě se však mužsWo muselo
vyrovnat s odchodem 7 hráčů a to nebyla
jednoduchá situace. Nový ým se dlouho
sehráva|, ale obrovské potíŽe překonal a
mocný finiš v závěru podzimu mu vynesl
přijatelnou devátou pozici a ve|ké odhodlání
do jarních zápasů. Kdekdo už na dorostem
|iímal hů|, ale to se nďtěstí ukazalo jako
předčasné a všichni věříme, že nárn i nadále
bude dělat radost.

Žakovské mužstvo patří každoročně
mezi to lepší, co okresní přebor Klatovy
v této kategorii nabízi a potvrdilo to i
v letošním roce. V jarní části obsadilo ve
skupině B sedmé místo a v souboji o
celkové umístění v rámci obou skupin
porazilo 2x ým z Janovic a obsadilo
konečnou třináctou příčku. Je sice pravda,že
v minulých sezónách jsme si zvykli na
poněkud vyšší příčky, ale kádr se před sezónou 200412005 ýrazně obměnil a nějaký čas trvá, než se podafi nové
hráče do kádru zapracovat. Současný stav le již o něco lepší, ale čtvrté místo ve skupině po podzimní části bude
pravděpodobně znamenat, že najaře budou žáci bojovat ve skupině o konečné 6..12. místo. MuŽstvo má však
obrovský hráčský potenciál a to se určitě ve velmi krátkém čase projeví i na jeho ýsledcích.

MiniŽáci se po posledním místě v minulé sezóně herně uýrazrrě zlepšili a na podzim sehráli spoustu

ýborných zápastl.Ikdyž do vítězného konce dotáhli pouze jeden, vněkolika dalších je od úspěchu dělilo opravdu
málo a někdy chyběla opravdu ta pověstná troška štěstí. Je vidět, že ,,mrňousové.. mají fotba| rádi a když jim
souěasná chuť vydrŽí, určitě se budou jen a jen zlepšovat. A my jim budeme všichni fandit!

V sobotu 26. listopadu uspořádal fotbaloý k|ub výroění valnou hromadu na které áodnotil letošní rnýsledky
a mo|i| noý ýbor' Této akce se zúčastnilo 5 1 lidí, z čehož je patmé' Že naši fanouškové maji zájem o dění v klubu a
chtějí se dozvědět co nejvíce informací. Na va|né hromadě zaně|i referáý předsedy k|ubu p. Vladimíra Smitky,
hospodďky p. Marie Šolcové, trenéru jednot|iých muŽstev, byl zvolen noý l3.ti členný ýbor a 5.ti č|enná
rnýkonná rada.
Složení nového yýboru:
předseda
místopředseda
hospodďka
sekretář

Vladimír Smitka
Petr LÓffelmann
Marie Šolcová
Václav Dušek

Rostis|av Kába
Ivo Smitka
Jaroslav Soukup
Václav Šitnan
Miroslav Větrovec

Valná hromada byla zakončena diskuzí a občerstvením, které pro všechny připravil p' Ivan Šimanovský. Tím
byl symbolicky ukončen fotbalový rok 2005 a v myslích nrás všech je uŽ pÍíprava na rok pfiští tj. 2006, do kterého
Viám všem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, osobních úspěchů a nďí fotbalové reprezentaci pak co
největší úspěch na mistrovství světa v Německu.

vdu

členové: Vác|av Dušek ml.
Miroslav Chaloupka
Josef Jiřinec
Milan Marek

Valnó hromada 2005



SvĚopcrvÍ ANEB ČrÁNrx znÁnrtvĚ xrvÁxoČxÍ?
Kolik lidí ještě zasedá ke štědrovečernímu stolu s vědomím, že vónoční sváteční pohoda se

nezakládá na iluzi, ale na skutečné udólosti, která zdsadně změnila běh lidslqlch dějin?
Y září loňského roku jsem jižpo šesté navštívila mariánské poutní místo MedŽugorje. Chtěla bych

vám přiblížit, co je na tom místě zajímavého a proč se lidé, kteří sem jednou přijdou většinou zase brzy
vrací. Něco velmi stručně.

Medžugorje je v posledních dvou desetiletích XX. a stejně tak na počátku XXI. století ojedinělým
místem světa. Navštěvují ho lidé ze všech končin zeměkoule - bílí, žlutí, černí, bohatí i chudí, mladí i staří.

Není dne ani ročního období, kdy by v Medžugorji nebylo slyšet různé jazyky. Tak je tomr.r již od 24.

června 198l, kdy se na Podbrdu, vrchu nad vesnicí Bijakoviči, podle svědectví šesti místních dětí, zjevila
Panna Maria. od toho dne, jak svědčí vizionáři' se Panna Maria zjevuje denně avo|á celý svět na cestu k

obrácení. Pod|e počtu poutníků, kteří navštěvují toto místo (za uplynulých 20 roků přes 20 milionťr)' je

možné Íící,žeje to modlitební centrum světa a tedy i místo duchovní obnovy světa.

Medžugorje se nachází v západní Hercegovině' jižně od Mostaru. Jeho název lze přeloŽit jako
Mezihoří. Pro ty, kdo jezdí nebo jezdili na dovolenou k Jadranu je Medžugorje asi 30 km od známých
p|áží Makarská. Tato oblast patří do Federace Bosny a Hercegoviny, kde Žijí katolíci, muslimové a
pravoslavní. Místo, které si Panna Maria vyvolila bylo vzhledem právě k různorodosti náboŽenství
záměmé.

V den prvního zjevení Panny Marie v Medžugorji bylo šest zmíněných dětí ve věku od 6 do 16 let.

Nejprve utekly, protože se bály, ale druhý den přišly na místo zjevení opět, protože by|y přitahovány
nepopsatelnou krásou.

Krdsná paní s dítětem v ndručí se představila dětem jako Blahoslavená Panna Maria, Krdlovna
Míru a řekla, že ji posíltÍ její syn režíš, aby přivedla lidstvo zpdtky k němu. V průběhu |et děti dLrchovně

vedla a každému z nich postupně sdělila deset tajemství o budoucnosti světa, která se uskuteční, v případě,

že se lidstvo nezmění a nevrátí se k Bohu.
První poselství, které skrze děti dala lidem' by|o: Mír, mír, mír - jenom mír musí zavládnout mezi

člověkem a Bohem a mezi lidmi navzójem,Y roce 1981, v době hlubokého míru, si mnozí kladli otázky'
proč si Panna Maria přeje, aby se lidé nejvíce modlili právě za mír. Přesně za deset |et25. června 1991

zača|a jugos lá vská voj ska bom bardovat Ch o rvatsko.
Datší poselství sděluje Panna Maria prostřednictvím některého z vizionáfi vŽdy 25. dni v měsíci.

Neříká v podstatě nic nového, co by bylo v rozporu s učením katolické církve. Různými způsoby trpělivě a

s láskou, jako kaŽdá dobrá matka, vyzývá lidstvo ke změně způsobu života tj' k mod|itbě svatého růžence,
svatému přijímání při mši svaté, četbě Písma svatého a měsíční zpovědi a osobní oběti vpodobě
dvoudenního půstu.

Na počátku zjevení byly děti vystaveny velkému tlaku ze strany komunistického režimu, byly
vyslýchány psychiatry s cílem prohlásit je za duševně choré. Lékařská komise, která v době zjevení děti

vyšetřovala nejmodernějšími přístroji byla nucena prohlásit, že děti jsou naprosto zdravé a jejich stav při
zjevení, kdy nevnímají Žádné podněty z okolí nedovedou vysvětlit. Katolická církev zatím neuznala pravost
zjevení, postupuje opatrně' jako v mnoha pÍedcházejících případech, i kdyŽ je na tomto místě jiŽ
zdokumentována řada náhlých a úplných uzdravení a vyfotografovány mimořádné úkazy. osobní
stanovisko papeže Jana Pavla Vl.bylo známo. Věřil' že je zjevení pravé, protoŽe jeho plody jsou BoŽí láska
a pokoj' které zde lidé zakoušejí ve svém srdci. Proto Se sem také lidé tolikrát vracejí.

A proč zjevenítwátak dlouho? Všichni víme,Že svět je v kritické situaci a lidé jsou stále hIuší.

Maria přichází, aby nám sdělila' Že Bůh existuje' že nás miluje a Že nás všechny chce mít jednou u sebe.

Ale také (íká,že bez nás to nedokáže, protože máme svobodnou vůli se rozhodnout pro Život s ním a nebo

bez něho. Prosí, abychom jí svými modlitbami pomohli drŽet ruce jejího syna před pokynem k vykonání
trestu nad světem. Prosí a vyzývájiž dvacet čtyři let. Často je smutná apláče. Říká, že pÍichází za všemi,
že všichni bezrozdí]ujsme její děti a všechny nás chce zachránit pro věčný život' Nenechme ji ''žebrat'' o
místo v našich srdcích.

Pohromy jako tsunami (200 tis. mrtvých), zemětřesení v Asii (40 mil. mrfvých' 60 tis. raněných, 3

mil. lidí bez přístřeší) hurikán Katrina s 3 mil. lidmi bez přístřeší jsou možná začátkem velkých pohrom,
před kterymi Panna Maria varovala a které vizionářům ,'dala spatřit... Panna Maria říká, že nyníje ještě
doba milosti, kdy mnohé pohromy lze odvrátit nebo zmírnit, kdyŽ se lidé změní. Budoucnost Země máme
kaŽdý z nás osobně ve svých rukou. Přeji nám všem milostiplné vánoce. 

maš
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Narodil se Kristus Pán,veselme se.

Z riŽe květu vykvet nám, radujme se.

Z Života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

Milí čtenáři,
přijměte i od nás, kteří připravujeme naše noviny, přání šťastných a spokojených vánočních SVátků'

Ať milost vyzaÍu1ící z narozeného Ježíška potěší a je nadějí
pro všechny zarmoucené, zvláště pro ty, kteří se letos rozloučili se sými blízkými
pro všechny nemocné a pro všechny' kteří se o ně s láskou starají

pro všechny, kteří se trápí sami nad sebou nebo nad svymi blízkými
pro všechny rodiče a učitele' aby dobře zvládli výchovu svěřených dětí

pro všechny děti, aby jim čistá a radostná dLrše vydržela co nejdéle
pro všechny, kteří hledají pravdLr o sobě a smyslu života
pro všechny' kteří se poctivě snaží sloLržit naší obci, státu' světu

Vaše redakční racla

vÁNoCE, vánoce, rrž jsorr tady zas.
Nesem Vám noviny! Divíte se?

V stodole jako obvykle, 1azyček
nam[sno, sele se třese' poslední
vejce. Zas bude ráj. Třešně a
malinovka, a kapr, apozdní
vstávání, a do kostela na pťrlnoční,
potom Hod Boží a Štěpán, a konec
roku, kteý vlastně vítá Nový.
A zas o rok víc' o kila, a ta věčná
naděje, že to bude určitějiné.
vÁNocE! Uprostřed zimy kLrs

tepIa, pohody, pozastavení, zamyš[ení, zalenošení, čas nových nadějí' noých snů, nov1ich předsevzetí. Ještě

štěstí, Že o tyto chvíle nás nepřipraví ani nepřízeň počasí' politiků' toulaví psi, ba ani nevlídní sousedé.

VÁNOC si uŽíváme každoročně, budotr i příští rok. Možná i potom. 
mot
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