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sI/EMDLCE
YáŽení občané!

opět po dvou měsících máme možnost si
přečíst další číslo vydaní novin ,, Naše vesnice
Svéradice... Krátce Vás seznámím s prací
zastupitelstva, které Se sešlo 19. června na I7.
veřejném zasedáni.

Jedním z hlavních bodů bylo schválení
rozpočtového opatření č.1 roku 2009. Zůstatek roku
2008 a některé další příjmy z letošního roku budou ve

ýdajích použity na jIž provedené nebo připravované
akce roku 2009.

Zast1Jplte|é souhlasili s převedením elektrické
přípojlcy přes obecní pozemek k fotovoltaické
elektrrímě a s její ýstavbou na soukromém pozemku,
kteý koupila firma ZETES Klatoly.

K24. 8. 2009 se vzdala
z osobních důvodů pracovního místa
ředitelka místní mateřské školy paní
Kateřina Bělochová. Byl vyhláŠen
konkurz na obsazení tohoto místa
s termínem podríní do 30.6.2009.

Zastupitelé schválili nabídku
firmy EUROBYT z Velkého Boru na

výměnu oken u budovy obecního uřadu. Tato akce je
naplánovaná na měsíc červenec, společně s výměnou
oken v kulturním domě.

Firmou BSP consulting byli proškoleni
občané, kteří pracují pro obec na dohodu. Školení se
ýkalo bezpeěnosti práce.

Dále zastupitelé projednávali platby místního
poplatku za odpad. Shodli Se, Že nebudou udělovat
žádné vyjimky k prominutí a poplatky se budou platit
ve stejné ýši jako doposud.

Schváleny byly finanční příspěvky na
sportormí akce, které se v naší obci uskuteční
v červenci.

ProtoŽe se blíŽí konec školního rokq dovolte
mi, abych školakům popřál krásné prožití prázdntn.
ostatním občanům, kteří si planují dovolenou, její
příjemné prožiti.

Wadimír Smilka, starosta

Jokoby té zÍmy o vody neby/o dosÍ,
přestoŽe je foho oŽ příliŽ. Mójko uŽ ie no
zbouróní, kdy byl první letní den?
Nezoufeime. Do vónoc čosu dosf/

mójky,q dÓle vlistu
Žijí mezi nómi, sport o

do/í Iok
o/espoň hrovó
kořotq
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Udá|osti, zaj ímrrvosti, střípky....
o V sobotu 23. května se v Kttlturním domě Svéradice konala tradiční os|ava ke Dni matek' osmnáct
dětí z místní rnateřské školy vystotrpiIo s roztomilým pásmem říkanek, písniěek a tanečků. Většině z
dětíje mezi třcmi a čtyřrni roky a svoje pásmo si vprostředí kultrrrního domu nacvičovaly. Ale stejně
proto' aby nepIa|<a|y a troufly si vystttpovat, přišIy společně ze školky s paní ředítelkou KateřinoLr
Bělochovou a paní FIeIenoLr Bttkovanovott. Za odměnu dostaly v truhle čokoládové vajíčko
s překvapením a or,ocný pohár se zmrz|inou. Děti také mohly ochutnat domácí zákusky i slané pečivo,
které napekly rrěkteré Ženy ze Svaztt Žen Svéradice. S|uší se poděkovat všem dětem i rodičťrm, paní
ředitelce Bě|ochové a paní BLrkovanové' Že si na sobotu oclpo|edne udělali čas. Velká návštěvnost byla
z řad rodičťr c|čtí, aIc snad se i přítomným babičkám vystoupení |íbilo' S kafičkem, zákuskem a pěknou
písrričkor"r' ht.atltlLt pa|lc|n Cerným se sobotní slavnostní poclvečer ukonči|. Vestibul kulturního domu
nás vítal miIoLr proc|ejrrí c|raritzltivní výstavkotr obrázkťr a výtvorťr dětí z místní MŠ, která vynesla pro
organizaci ADl{A l600'. Kč'
o Letošní potrt' btrcletne drŽet uŽ23. Srpna. Proč, když je sv. Bartoloměje aŽ v pondělí ? Pan Tříska,
provozovatel naší poLrti, pož'ác|a| starosttt, posléze zasttrpitele o poslln termínu z důvodu natáčeníporrti
do fi|mu. Právě ohce, aby fi|mování proběhIo u nás na vsi a ne vBlatné. Pan farář Bušta stermínem
také souhlasí a naopak je zcírkevního poh|edLr tenhle datum příznivější' a to pokud připadne sv.
narození do střecly' rná být pottt'v neděli před a pakaž následující neděli.
o Na pozeml<Lr za ý|rázŮ bLrde vybudována soukromým investorem fotovoltaická elektrárna
s připojením clo encrgetic|<é sítě r,ysokého napětí u požární nádrže. Panely, které jsou umístěné nad
zení, vyrábí zc sILrttečního záťení ekologicky čistou elektrickou energii a neovlivňuj í Životní prostředí
lrlLr|<em ani záienín. Podle čes|<ýcli zákonťr ne|ze mít vobcích, kde jsou obdobné zdroje, elektrickorr
energii |evnější.
o Svéradičtí k|Lrci byli na hasičs|<é soLrtěži. Zrovna bylo tak hnusné sychravé počasí, ač bylo 30.
května. Na tenhle den byla naplánovaná okrsková soLrtěž SDH v Chanovicích. Naši mladí hasiči ve
s|ožení Lukáš l(orbel, Dan Maftínek, ondra Prokopitts, Marek Doubek, Jan Hájek, Jan Valach, Vojta
Větrovec, Jan Krejčí a JakLrb V|ček soLrtěžiIi ze všech sil. Štafeta se jim povedla, páté místo z devítije
pěkné. Při útoktl na cí| se jim a|e nepodařiIa spojit proudnice, a tak se celkově umístili na
přeclposIednírrr místě. -I-o nevadí. HIavně' že je výsledné pořadí druŽstev neodradilo a mají chut' jít
soLrtěŽit l. srpna c.|o De|ttrových Lažan. Držíme palce ! Do Chanovic se vezli v doprovodu veIitele
Jaros|ava Korbe|a a lrrantiška Marce lrasič|<orr Avií, kterou řídil pan Karel Kopáček. Na chvílije přijel
povzbudit i starosta místních hasičů pan FrantišekKa|abza.
o Šmik rozbruskou a je to !!! Kdo si o své vťrli může dovolit odříznout vítací ceduli do obce ( rr

Chalrršťl ) a nechá jí tam ležet. Ještě do ýdne podříznout na stejném místě vzrostlou tůjku. Vandal
nebo z|oděj nemá po ruce eIektrický prorrd a přesto tohle po letech umístění někomu vadilo! obec
tedy, ač stítn ttepočítala, zal<oLrpila a umístí dvě nové krásné vítací cedule na oba hlavní vjezdy do
obce od Velkého Boru a oc'l Lnářského Málkova.
o Závěr školního roktt se koná v pátek 26.června na fotbalovém hřišti. Děti, letos bude obnovený
program' nazvaný pořac|atelem Svazem žen Svéradice Zpohádky do pohádky. Nechte se překvapit a

v 17.00 hodin bucl'te na místě' Vezměte si ssebou kola a klacky na opékání párků. Kpřípravě
stanovišť potřebujerne i Vás maminky. Sejdeme se už krátce po l5.00 hodině.
o V kanceláři oU se vybírá voclné s termínem úlhrady c|o konce září.PÍípadně poskytneme čís|o úrčtu

k úhradě převoclem nebo poštovní porrkázku.
o Mateřská š|<o la bude o |ctn íc|r prázdninách uzavřena od 13 .7 . do 2| .8.2009 .

o o veIkých prázc|rrinác|r opčt nebLrde jezdit školní autobusov'ý spoj do HoraŽd'ovic. Nahrazuje ho
pouze středečn í polcclní spojení.
o Prosíme nrláclcŽ' aby rrcničila atttobltSovotr čekárnu! To fakt není perníková chaloupka k Ioupání_
posledně cihe|. VŽdyt'se tam přece také rádi Lrkryjete před nepřízniým počasím akpoznávání tajů
mládí. Chocl'te si tam, ale noŽejčky, sirčičky, cigárka, benzínová škrtátka, papírky, plastové i skleněné
flaštičky a poc|obné elemený nechte doma!
o Sranda mač - pftjezd lávky na trakaři a jiné atrakce přes poŽární nádrž se uskuteění v reŽii místních
nadšencťt l l.července. ( 

.|edy pokud bude příznivé počasí a dostatek vody ).
o To jsor-r vyná|ezy. UŽ existL|e i speciá|ní vťrz, kteý,, oddrní.. obrubníky. Smetky hned ,, spolkne..
c|alší vťrz. Právě ta|<ový zde minrrlý týc|en na objednání obce pracoval. Akorát si někde troškrr
zapráši|, ale přcsto to stálo za to.
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o Nohejbalové klrání proběhne na hřišti ve středu obce l8. července.
o Memoriál Františka Kozlíka ve fotbale se uskuteční 4. července na místním hřišti-
o Memoriál Františka Pavlovského a Josefa Smitky ve fotbale se uskuteční 26.července na místním
hřišti.
o Redakční rada přeje všem občanům krásně prožití letních dnů a dětem pěkné prázdniny . jka

Iv -ě.í"í"h červenci a srpnu oslaví několik našich spoluoběanů ýntamnáživotní jubilea. Všem
jmenovan1ým přejeme do dalších let hlavně hodně zdravi, štěstí a spokojenosti.

Cervenec
Buzín František
Frtihbauer Václav
Šrrímková Jana
Turková Marie
Brož Bohuslav

Srpen
Kovařík František
Krejčí František
Janda Josef
Buben Josef
Doležalová Marie
Brejcha Rostislav

( čp. l09 )
( čp. 1a6 )
( čp. 22)
(čp. 3)
( ěp. l3l )

(ěp. 16)
(čp.1l0)
(čp. 15)
( čp. 120 )
( čp. 139 )
(čp. 39)

125 ) 20.7. 89let
58 ) 21.7. 70let
27 ) 22.7. 77 let
30 ) 23.7. 63let
106) 26.7.62let

|.7 . 64 |et Větrovcová Anna
5.7. 63 |et Straňráková Věra
6.7. 62 |et řIrabák Jiří

72.7 .76 |et Jiřinec František
79.7. 66let Hambálek Jaroslav

( čp.
( čp.
( čp.
( čp'
( čp.

1.8. 64 let
3.8. 61 let
4.8. 65 let
5.8. 61 let
8.8. 60 let

11.8. 63 let

Smíšková Marie
Červený František
Krliš František
Pleyer Gerhard
Větrovcová Milada
Broučková Marie

( ěp. 2)
( čp. 102 )
( čp. 1a8 )
(čp.11l )
(čp.35)
(čp.9a)

12.8. 78 let
25.8. 71 let
27.8. 68 let
27.8. 69 let
28.8. 69let
31.8. 75let

jka

Ži1í mezi námi
V prosinci 1973 se pan Karel Hokr přÍstěhoval s manželkou Ančou do Svéradiqa to do

bytu ve statku.
Paní Hokrová v té době pracova|a Ve FEZKLJ fitrakonÍce,
V roce 1976 se uvolnilo místo kuchařky v mateřské školce. Paní Anča kuchařské umění

dobře ovládá, a tak místo kuchařky přijala. Nutno podotknout, že dětičkán chutnalo,a tak vařita
až do srpna 19BB.

Nasffila se jí ale příležitost pracovat v Dřevokovu Blatná,a to jako účetní u topenáňj, Po
čase topenáři skončili,a tak se
přesunula do kanýny MEV9 Blatná a tam ke
spokojenostÍ všech zaměstnancú pracouala až do
dtichodu.

Manželé Hokroui si pro sbvbu rodÍnného
domku vybrali nejkrásnější stavební parcelu V
obci. Na malém vršíčku hned nad školou.

V roce 1993 začal pan Karel loukromě
podnikat a tak k vilce přistavěliještě dílnu.

Jejich dvě dcery sizuolily jako povolání
práCi V pohostindví, lJ HokrÚ jnu tři
Vnoučata ze kteých se babička iděda radují. mav
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Jok jsme cho|upu neh|edoli o nošlí
ZočÓikem sedmdesÓtých |et jsem by| sIuŽebně ve Svérodicích. Po opokovoných

nóvštěvÓch jsem dostol nobídku, jest|i bych se nechtěl podívot do jedné cho|upy. kterÓ
uŽ by|o dvocet |et prÓzdnÓ o moh|o by být noše. ZkrÓtko ve|ký prostor nÓdvoří, k|enuté
prostory světnÍce, kuchyně o zejméno stóje rozhod|y,Že
zo ve|mi krÓtkou dobu to no cho|upě vypodo|o osi tokto.

Mytí o ostotní hygÍeno byly no dvoře. voření v
kuchyni no Že|ezném sporóku popř. no peci. kterÓ toké
vyrÓbě|o potřebné tep|o. V pokojíku pi|íňÓky. E|ektrÍko
bylo zopojenó, sm|ouvo o koupí uzovřenÓ, ostotní
formo|iiy z|egolisononé. Troufóm si řícl i zo monŽe|ku, Že
jsme neproh|oupi|i ,Že jsme do toho š|i.

Několiko
oórÓzky se vrÓtíme
o cirko 38 let
zpÓtky, pór jich
dóme ze
součosnosti, obyste
sÍ udě|o|i obrÓzek o
tom, v čem vŽ12|eŤ
byd|íme no stÓ|o.

A toké trobont.

,Ll:3,"qLif-€tr

Jok vídíte, by|o tody skoro všechno. co člověk poÍřebuje k Životu. Umývod|o, wc. ston

t,
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A ted'kousek dvoro o VÓnoc ve světnici.
Bude to snímek skutečně svóteční' neboť
nikoho ještě nenopod|o pořídit fotku v |étě.
Snod oříště.

A|espoň |etní trÓvo , kdyŽ prší o studeně foukÓ*

Ir

Součosnou dobu zoČneme stÓjí, kde s

ob|ibou přebývÓm o prózdninóch, obych
uvolnÍl svěinici vnukŮm o sÓm se ch|odi| v
orosioře mně blízkém.
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HtstorÍe zá/ožnch a spořite/ních spo/kt7- 1aMPELIčEK
Pe n ěžn í družs te un lctuí pa tří k

neptarštm formám družsteuntho hnutíu nás,
Pruní spořÍtelní ústa uy rznika/y ještě na
ÚzemíRakousko - UherskT kdy r roce 1825
by/a v Praze za/ožena ,,Všeobecná

pok/adnice v Krá/ousfuíčeském. Vroce 1858
pak by/a zň2ena Zá/ožníkasa ve V/aštmt,

která se sta/a Vzorem ce/é řady da/štch
českych zá/ožen,

V da/šch /etech uznt.ka/y nlzné ýpy
zá/ožen ( např kampe/ičky, úvěrnídružsfua,
zá/ožn y obča nskq družste un i žÍunostenské.
dě/nické zaměstnanecké ) které se

do suazJ. Do roku
v čÍnnosti uíce jak 5000

zá/ožen těchto typt1.

Kampe/ičky by/y úvěroými družstvy
drobných žirnostníkÚ a zemědělců na
českém venkorě. Zak/áda/y se pod/e zákona
č. 70 z roku 1B73 a velkým propagátorem v
Čechách by/ česky /ékařa v/astenecký
spisouate/ EC. Kampe/rk ( 1805 - 1872 ) .

-1Íž r roce 1856 napsa/ a o pět /et pozdě.1i
vyda/ brožuru, re které naurhoua/ zak/ádání
drobn ých uenko uských záložen
( spořtte/en ), jež by posffioualy s
nah romaděn ého kapitá/u ro/ntktJm a
venkousým žiunostnktIm /e uný Ú věr'
Známá rěta E C Kampe/Íka z té doby byla:
,, 

Co jednomu nemožnq ušem dohromady
snadno."

Bohuže/jeho náurh ve své době
zapad/ a zača/ se up/atňouat až na pře/omu
B0, a 90, /et 19, sto/etí, Jako projev uznání
Kampe/íkoui o propagacÍ vesnických zá/ožen
byly $o po něm pojmenorányt odtud
název Kampe/ička,

PrÍnctp Kampe/iček by/ ftdnoduch ý,
občané většÍnou z1édné farnosti nebo obce
zača/i spo/ečně střádat a z takto zt,skaného
kapitá/u poskyltoua/i úvěy sÚm č/enÚm,
tedy sami sobě, lVeby/y to Údě/ečné
peněžní Ústatly, a/e svou hospodářskou
svépomocnou činnosti, nhkym úrěrem
hmctně podporoua/y a ochraňoua/y své
č/en y před poko u tnmi věřt te/i kteří p t71čo ua /i
peníze s /tchuářsými Úrokll, VšÍchni č/enové
Kampe/ičfu ručý za svěřené prostředky
sÚm majetkem. Vk/ady přÍtna/y zá/ožny i

od neč/ent1, a/e pú1čky posffioua/yjen
osobám dobře v obci známých, Kontro/u
hospodařen í pro rádě/ ze zákona stanovenou
reuizísuaz kampehček

Kampe/ičky by/y prostou frnančnÍ
ÍnstitucÍaft]ch úřady, které mnohdy síd/tý
v hostinci či škole, by/y vyballeny rětšinou
dost skromně, 5to/em, párem žtd/ía
trezo re m, A dm n t s tra ti un í p rá ci tryko n á ua /i
č/enové zdarma, pouze pok/adní{ kteý

na konci

ka mpe/iček o rga n izo ua /i přednášky, diua de/n í
hry a vzdě/áua/Í se v pokrokově1ších
metodách práce a ýroby, K1é1ich neyětším
zás/uhám pa třt /o vyba ven í obcí veře1h ým i
uáhamÍ, kde by/o možné poďtuě kontro/ouat
uáhu nákladu, Mnoho kampe/tček se
zas/oužt/o o zkráš/ení svého oko/t. ýsadbou
stoma budouánÍm rybnÍkú a stavbou budov
pro vesnické ku/turníaktiutý, By/y též
so učástt, št7ší st.tě zem ědělskych družste v
napň, skladÉtnÍch, která nakupoua/a pro své
členy nářadí /epšíhnojiua, osÍua a zároveň
zajÍ#oua/a odbyt1éjich produkttZ, V roce
1952 tato družsfua zantk/a a nasta/a éra
ko/ekiuZace a konec svobodného a
de m o kra tttkéh o družste vn t.futi

Takjako do živob /t.ds zasáh/y i do
pen ěžn th o družste un t.ctuí politt?ké zm ěn y v
roce 1948, Postupně docháze/o k nucenému
zestá tn ění družste uních zá/ožen a'oočátkem
padesáých /et se ce/á st,ť těchto peněžních
spo/kt7 sta/a z don ucení so učástí monopo/u
Státní spořite/n y, S nástupem kom un 2m u
zmhely družsternízá/ožny Í kampe/ičky z
našeho frnančntho trhu na ui,,ceftk 40 /et

Až po roce 1989 r české repub/ice
opět ožila idea peněžnÍto drufueunicz?í
Během krátké doby tryntk/o tlíceftk sto
dru*teuních zá/ožen, keré brzy zÉka/y přes
sto tist,c č/enÚ. Koncem 90, /et a/e proš/o
české bankount.cfuíkrhía s ním i sektor
záložen, lVa je17m konci zt?sta/o 50 funkčních
zá/ožen a do dnešnídobyztJsta/o čnných
pouze asr 20.

Pod/e horaždbuÍcké obzoru z r, 1931
zpracoual
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Fotba|ová sezóna pro naše tymy FK Svéradice skončila

žáci= Naši žáci skončili na velmi
pěkném čtvÉém místě! Tady musím
poděkovat všem, kteří se o naše žáky
stara|i. Trenerům - Pepíkovi Smitkovi,
Honzovi Písečnému a h|avně rodičům za
podporu a odvoz na utkání. Dále Ádovi
Harreuskovi, Keý nám zapůjči| hráče z
P|ánice za ochotu a odvoz na utkání.

Kluci vytvořili pefeKní paftu, ve
které máme nej|epšího střelce soutěže,
Lád'u Klimenta, kteď dd 37 branek. Dá|e
Franta Nováček dal branek 15, Lukáš
P|ánička 8 9ólů, Pepík Smitka šest, Roman
Kába a Filip Prokopius se trefi|i pětkrát. tt,tezi

\rto kluky zapad|i všichni a v posledních
zápasech nás všechny přetwapil Martin
Hájek svymi dobnými ýkony. Tak ať se
všem daří a těšíme se na začátek příští
sezony.

Dorost: Náš dorost nám takovou
s|ávu neudě|a|, když ke dvoum zápasům
vůbec neodcestova|. Je to škoda jak pro
k|uky, a|e pro ce|ý mančaft FK Svéradice.
KIuci se necha|i přemlouvat i s|íbili účast na
zápasech, a|e s|iby chyby. Proto se rozhod|
uýbor FK Svéradice, že toto mužstvo
nepřih|ásí do soutěže.

Přesto musím poděkovat trenéru
Vencovi Bě|ochovi za trénování tohoto tymu.

'.B', mužstvo - toto mužstvo vytvo-
ři|o ýbornou partu, kde hrají zkušení hráči -

Honza Svoboda starší, Petr Lefíe|mann,
Jarda Třeštík. Mužstvo posí|i|i hráči z Blatné.
Ke konci sezony si zahráli derby na Ve|kém
Boru, Kerému podleh|i 2:0. Potom doma
vyhráli a na poslednízápas v sezoně
zajždě|i do Mi|čic. Kdyby tady vyhráli, tak by
postoupi|i. (Naši je ne-čekaně porazili
5:l.)Nakonec si zahrají s účastnicemi |l. ligy
mužstvem žen TJ B|atná.

''A. mužshlo - by|o nováčkem l.B.
třídy kdy skláda|o ze začátku soutěže no-
váčkovskou daň, ale potom se toto mužstvo
rozehrá|o k dobým r,nýkonům, kdy pomoh|i

opory mužstva Michal Soukup, Mi-cha|
Jiřinec, Rosťa Kába, Standa Makovec a
h|avně Míra Herout ými zkušenostmi. Ke
konci soutěže si to trošku pokazi|i třemi
porážkami v řadě, a|e to už naše mužstvo
by|o zachráněné.

Stará garda: Toto mužstvo letos
moc zápasů nesehrálo, ale by|i na memo-
riálu Vác|ava Mayera a memoriá|u Jiřího
Hány, kde obsadili třetí místa. 4.7, se
zúčastní zde na hřišti FK Svéradice memo-
riálu Františka Koz|íka, Kerého se zúčastní
č|ryři mužstva.

Přejeme všem našim mužstvům, abY
se jim také v příští sezoně opět daři|o a 

^tuvás na \rto akce:

4.7.2oo9 od 9'oo hod. na memoriál Františka Kozlíka
IL.7.2oo9 od 13. oo hod. na Svéradickou !ávku na hasičské nádĚi
18,7.2009 od 9.oo hod. na nohejba| neregistrovaných trojic zde na

místním nohejbalovém hřišti., pod rafandou mch

tJ Svéradického mlýna i v jeho okolí
bylo uždycky hezý. Dokazuje to i snímek z
roku 197Q kdy skupina kamarádek při1ela v
tato místa prožít pěkný den.

]ak vidno dámy ani slečny
nezahátely, i kdý si chtěly ptjvodně poho-
vět. Neodolaly nabídce hub z křovÍn u
kortelíka tatcže připoji|y k přtjemnému i
užitečné. Nestálo by za to udělat tam
průzkum idnes? mav
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Stoií...

...o tY hlídej mot

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích Noviny pňpravuje redakční rada ve s|oŽení:

Jindňška Ka|abzová (jka), Marie Vojtová (mav), Kami|a Marcová (kma)' Miros|av Cha|oupka (mch),
ing arch tomáš Straňák (mot)--grafická úprava, odpovědný redaKor. Počet vtítisků 20o, neprodejné
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