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Yážeru občané!
opět po dvou měsícíchvycházídalšívydaní
novin Naše vesnice Svéradice, kde najdete řadu
iďormací o dění v naŠíobci.
V pátek 14. srpna se zastupitelé sešli na 18.
veřejném zasedání. Bylo schválené čerpánírozpočtu
k 3l. 7. 2009 v příjmech a v'ýdajích.
Důležiťýmbodem bylo k projedniínía
schválení nabídka fi.-y FARM SVÉRADICE' která
se rozhodla našíobcí darovat
Mlýnský rybník.
V pátek proběhlo druhé
kolo ýběrového Ťizení na
ředitelku mateřské školy.
Výběrová komise doporučila
jmenovat na prvním místě paní
Mgr. Marii Klozarovou ze
Strakonic, kterou zastupitelé
následně schválili. Na druhém
místě byla komisí doporučena
paní Věra Kohelová ze Slatiny.
Byla schválena žádost pana Jakuba Eliáše
na v'.iměnou pozemků. Touto výměnou získétme
přístupovou cestu k požárni nádrži.
Byly provedeny elektro.revize vodámy, všech
vrtů, veřejného osvětlení a kotelny KD.
Zasfupitelé byli informováni o harmonogramu
voleb do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 9.
a l0. října.
V obecním lese bylo provedeno ožnutí,letos
osázených stromků.
Během tohoto víkendu proběhne tradiční
Bartolomějská pout', jejíŽ součástíbudou kultumí a
sportovď akce'Věřím, Že bude hezké počasía pouť se
vydarí.
Wadimír Smitka, starosta

Léto, po kterém jsme d|ouho touŽili,
pňnesIo kromě |etních bouřek i
zótopovou vodu.

trochu ku|tury, o jiné

STRANA PRVNI

mot

Události' zaj ímavosti' stříplcy
kdy už země byla nacucaná, se tak stalo. V sobotu 4. července v podvečer zase pršelo a to uŽ
bylo ,'dost.. i pro Stašínskýrybník, do kterého se dostala povrchová a podzemní voda od obce
Slatiny. A tak si vodu ,,upouštěl.. přetékáním, přes jiŽní hráz, která se vymlela v délce cca 15
m do hlorrbky jednoho metnr. Ve dvorr místech byla šíře hráze pollze dva metry. Ještě chvíli
takoý nápor ahráz praskla. Přetékajícívoda se valila se pod můstek, kteý jí nepobral, dál na
Mlýnský rybník. Ten také po celé délce hráze přetékal. Voda výopila starý mlýn. V mlýnici
do ýše 90 cm, sklep 1'5 m, dílnu 60 cm anazahradě bylo 30 až 40 cm vody. Po potoku,
směrem na Babín, se rozlila dvě jezera. Jedno před a jedno za mťtstkem silnice na Velký Bor.
obecní ťrřad varoval občany sirénou a hlášením v obecním rozhlasu. Yyzval dobrovolné
hasiče obce o pomoc při případné evakrraci IGlišťr ze m|ýna. Byli trr hned a odjeli na místo
hasičskou Avii. Pro případnou pomoc a kontrolu zde jezdi|a auta profesionálních hasičů
a policie zHoražďovic. Měli co dělat také v zatopené návsi Slatiny. Asi po hodině začala
voda opadat. Už zase mohla projíŽdět auta na Slatinu. Voda se také hnala přes cestu od
Motyčky na vodámu i vrty. Proto obsluha vodámy pan Ladislav Hlína vypnul čerpaní.
Z|<rátka, místnípamětníci takovott ,,voclll.. nepamatrrjí. Výborným pomocníkem k rychlé
komunikaci mezi zastupiteli a ostatními občany byl mobilní telefon.
Dokumentačnífotografie velké vody jsou na vnitřní dvoustraně, na stránkách 4' 5.

Bělochová a odchází. Školkrrzvelebila, děti jí měly rády, ale sama se tak rozhodla. obec
Svéradicejíděkuje zapráci a přejejí hodně profesních i Životních úspěchů.
atrakcí pana Josefa Třísky do celovečerníhofilmu s pracovním názvem NemůŽete spát. Jedná
se o poeticko _ komediální příběh dvou mladých lidí a jejich pohledu na současný svět
v pruběhu několika letních dnů, kter'ý bude mít premiéru v drrbnu příštíhoroku.
místech opraví, ale odfouklé venkovní zdi bylo třeba odstranit celé a Znovu nahodit asanační
omítkou. Také byla opravena střecha. Podobné opravy byly provedeny v kostelíku sv.
Bartoloměje' cca do výše 1m. Vnitřní opravy omítky a obíleníje také hotové.
v našíobci ve dnech potrti. Podrobnějšíinformace jsou uvedené v přiloŽeném pout'ovém
programu.

ochranné pásmo je podle předpisů l,5 m.
několikrát na návštěvě se svott paní Lois owen, majícív našíobci rodové kořeny.

Asfalt z Přeštic. Pořadatelé ze Svazu žen Svéradice domlouvají komické předtančenídvaceti
budětickýchŽen, které si ŤíkajiZra|éBlumy.
Memoriálu Slávka Šimtaproti úloŽištijaderného odpadu na Pačejovsku' Na dvě stě padesát
lidí vyjádřilo svojí účastísouhlas s protestním projektem Pěšky a na kole ohroŽenou krajinou.
jka
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Vznik o rozvoj venkoyských peněžníchÚslovŮ _ Kampeliček no Horoždovicku v
DRUHA CAST
letech 1896 - 1930
První Kompeličku no horoŽd'ovicku roku l89ó zoloŽili občonév ChonovicÍch.
Do roku 1930 sÍouplpočeÍÍěchÍo zÓložen no 17 o spo/u se fřemi peněŽními Ústovy v
Horoždovicícho třemi spo/ky strony lidové bylo no horoŽd,ovícku 23 peněŽních
ÚstovŮ. Pfr počtu 5l obcífok přpodolieden peněžníÚsfov skoro no koŽdou druhou

obec.

Ce/kové vktody Kompe/iček o osfotních peněŽních spo/kŮ čÍnilyv roce l930
dohromody v horoŽd,ovickém okrese óB milionŮ Kč. Kompeličky v té době měly
ce/kem osi 1900 členŮ o mnohé si posfovily vlostní domy, skoro všechny prospěly
svým členŮm zokoupením potřebných hospodóřských strojŮ, výstovbou mostních
voh o pod.Dól podporovoly s Úspěchem spoření u školŮní mlódeže, pomóholy
finoncovot stovby škotníchbudov, elektrifikoci obcí,porceloci pozemkŮ o
poskytovóním levných ÚvěrŮ, pomóholy nesčeÍnýmsvým členŮm v jejich potřebóch

o

tísni.

Kompeličky tok noučily o donutily venkov rozumět peněŽnictví o somosÍofně sí
ho vésÍ.Dóle pfinesly do vsínejen hospodóřský, ole i kulturní pokrok.
Stoviednotlivých Kompeliček k roku l930
rok

Chonovice
Robí

896
tB97
t

Kvóšňovice
Velký Bor
Kotouň
Stře/ské Hošfice

1897

Hrodešice

t899
t900

lB98

Počejov

tB98
?
?

Mečíchov
Molý Bor

ló0l

t902
t905
t909

BřeŽony
Hejnó
Komušín

Svérodice
Řesonice

vklody
2 320 000 Kč
734 434 Kč
l l79 ó7l KČ
2 0l9 43B Kč
l 390 540 Kč
3 029 000 Kč
9B2 000 Kč
2 22B 322 Kč
I 5ó7 ó24 Kč
850 7óó Kč
l 02I B48 Kč
l88 ó54 Kč
388 544 Kč
l 249 030 Kč
l 237 l45 Kč
2B3 554 Kč
3B4 424 Kč

zoložení

1909

SloÍino
Ložany Dofur.

t9t0
t9t2

t930

Celkem 20 9B4 994 Kč
ostotní peněŽní Ústovy no horaŽď. okrese
Městskó spořÍelno v HoroŽďovicích
okesní hospodóřskó zÓloŽno v HD
občonskó zóloŽno v HD
Lídoveck é zóloŽní spolky

os,

osí

l6 250 000 Kč
l 5 750 000 Kč
l4 000 000 Kč
l 000 000 Kč

Podle Horoždovického obzoru z roku l93l zprocovol Vóclov Strolený
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Fotografie nahoře
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JosefJiřinr,

dole

Krlibvi

k

našíobcise

od Slatin a od Malkova

Žabín do Stašína

vody
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a hasičům
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Ze mlýna už byla cesta téměř bez překážek. Krávy popoštý,-most a šitnlce už nepovotity.

*+'

Fotografie nahoře Krlihui dole ]osef ]iřÍnec

NAŠIruBILANTI

V měsícíchzaŤí aÍijnu oslaví několik nďich spoluobčanů ýznamnáživotní jubilea.

pevné zdravi a štěstído dalšíchlet

Září

Kandr Vác]av
Šulcová Marie
Smitková Marie
Jiřincová Hana
Chalušová Božpna

)

( čp. 37
4.9.
( čp. 132) 6.9.
( čp. 10
8.9.
( čp. 30 ) 13.9.

)

76 |et
62|et

72|et
63 |et

(čp.92 ) l6.9. 86 let
|7.9. 67 |et

Hausnerová Ludmila ( čp.26 )

Řd"o

Blaha Miroslav
Jírovec Kare|

Přejeme jim všem

!

(čp.7a ) 1l.10. 62 let

( čp. 101)18.10. 88 let

Větrovec
Forejtová

Václav

)
)
)
)
)

( čp. 65
( čp. 60
( čp. 58
Straňák
Z'deřková Vác|ava ( čp.48
Petschová Květoslava ( čp. 89
Forejt
( čp. 60

Miloslava

Tomráš

Václav

Brejchová
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BoŽena

)

( čp. l

l

)

17.9. 67 |et
20.9. 73 |et

2|.9.

72|et

27.9. 65 let
29.9. 69 let
30.9. 78 let
23.10.

jka
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let

Mimozemšťané ?
Stane se a než se člověk naděje |ežívnemocnici, třeba v Sušické.Pak spo|éháte na
ochotné sestřičky i na lékařky, co s vámi rozebírajívaše nemoci.
Někdy to chvi|ku trvá, než všechna vyšetření skončía pak příjde rozhodnutí.
Někdy postačí|éky, jindy kapačlcy. A|e jsou případy, kdy se musíte seznámit s operačním sá]em.
Já jsem na čas poznala oddě|ení intenzivní péčea by|a uzavřena V pokojíku se dvěma okny.
Na štěstíz jednoho by| vidět ''ANDĚúČEK'' a tím druhým jsem viděla ''SVATOBOR''
DÍvám se na ten kotec a co vidím ? Nad stromy se tam cosi pohybuje a pak se r,rznáší,
|etí, a já přemýš|ím, zdaje to rogalo nebo něco jiného ? Cesta tohoto ''podivného'' končídaleko
od kopce na ma|ém paloučku. Po chví|i letí další,za ním da|ší,za ním dalšía da|ší.
Přece jen trochu rozpýlení | kdYz |ežímna nemocničním lůžku.Hodně otázek mám na jazyku.
Zřejmě to bude nějahý k|ub odváž|ivců ze Sušice.
mav
Nebo žeby MIMOZEMSTANE

?

přátelství

Kdo z Vás alespoň jednou navštívÍllázně
v[ že nejen navracízdraví,ale poznáte nové lidi,
se kteými mÚžete navázat trualé přátelsfuí
Přesně tak to bylo v přtpadě pana Václava
Větrovce. Paní Gerzanicovou poznal přijedné
z jejích přednášek v Konstantinoých
Lázních,Spřáteliti se a on ji pozual do Svéradic.
9ešta se skupinka žen a paní Hana vyprávě|a o
svém životě v Austrálii. Narodila se v Plzni,
následně vystudovala v Praze Universitu Karlovu.
V roce 1950 odešla za svou láskou do Německa,
kde působila jako profesorka ang|ičtiny. Jako
provdaná přesídlila do Austrálie a pam žila 40 let.
Tam také vychovala 6 dětí
od roku 1999 žtje v Plzni. ]e č|emkou
aurtralskych spisovatelů a básníků, členkou
spotečnostÍ básníků v USA,společnosti pro vědy a
umění v L|SA, členkou Střediska západočeský
spÍsovatel.
Získala několik ryznamenánía byla
zařazena do mezinárodní síně slávy v americké
Filadelfii.
Při své névštěvě u VětrovcÚ vyjádřila obdiv
jak
v
krásném, Útulném a milém kra1i žijeme a jak
krásná je naše vesnice SvéradÍce,Popřála všem
přítomným, ale iušem občanůmhezké chvíle,
pěkný a poktidný život mezi dobÚni tidmi, kteří nají smysl pro upřímnépřátelství a vstřícnost,
23.7. 2009 převzata pětice čes|o,fch žen z rukou předsedy senátu Přemysla Sobotý
ocenění,,významná česká žena ve světě za rok 2009", Patřila mezi ně i paní PHDr Hana
mav
Gerzanicová. BAH)PŘE]EME

!
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Bóseň zIvorby Hony Gezonicove
V bolkónech se pyšníorchidej,
v zÓhonech krósné rŮŽejen ten kdo sedne do tróvy
mé kvěý vidět mŮže.
Život ie pilnÝ zohrodník,
dobře se o tróvník storó,
mnohé mé lisý usekne,
některé čosně zjoro.

Chudobko vybrolo mov
Někdy, kdo svěÍe m znechucen,
vYhoštěn z lÍdskéslóvy,
vyléčenz klomu jevišÍě,
usedne v zeleň tróvy.
Tomu chudobko nobídne
y své borvě trochu šÍěsÍÉ
proto v zohrodě bósníkŮ,
dól v tróvě musíkvésfi

Memorió| Frontiško Pov|ovského o Josefo Smitky ve Svérodicích
Provide|ně kononý |etní podnik tentokrót bez strokonického muŽstvo se hról ve
třech. V tep|éryletnímdni si vítězstvívybojovo|í hróčízChonovic.
ntl
*r4

*,:. ..r".,,...'Q.'i*',..,...'
Auto nóvšŤěvníkůzoplnily okolní u|ice, porkoviště bylo zop|něné. Plotícíchnóvštěvníků
by|o Údojně přes čtyři tisícovky. Ne všichnísevěnovoli pouze fotbolu.
..-

..

'l

,

foto mot
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PROGRAM:
PÁTEK 2í, 8.

- 18.oo STAnÁ cnnon svÉnAD|CE _ ČnlouN TEAM
( přáteIský

soBorA 22.

-

zápas starých gard

)

8.

9.00 _ 19.00 LETY PRo RADOST _ |etiště Svéradice

-

16.00

-

21.oo TANEČ]!ízÁgAVA

9.oo

směr Ve|ký Bor )
KVĚTIN (mečíky,jiřiny ). obecní úřad l.
(

- 17'oo WsrnvA

p.

FKsVÉRADlcE,,B..- SoKoL RABí

(1. ko|o okresní !V. třídy muŽů )

- hraje MELoD|oN -

sá| KD

IÚEDĚLE 23, 8,

-

9.00 _ 19.00 LETY PRo RADOST _ |etiště Svéradice

-

9'oo -

-

9.30 uŠrv koste|íku sv. Barto|oměje

-

16.00 FK SVÉRADICE - TJ MoCHTíN

17.oo

WsrnvA

Ve|ký Bor )
)- obecní Úřad l.p'

( směr

KVĚT|N ( mečíky,jiřiny

( 1 . ko|o krajské 1B třídy muŽů )

Mnoho pouťových atrakcí p. TřískY ze Strakonic

Lávka Ve znamení exhibic

Konání by|o ohroženo předešlým deštivým počasím,nakonec si přiš|i na své jak soutěŽící, diváci, tak

!r'r;'i\t5'

fotograf. Proh|édněme si nabízené fotografie a oceňme výkony aktérů,pořadate|ů, ale i fotografa,
jímžje tentokrát Jan Vasko
i

li*

\.

a žbluňk

připraviI

mot

foto

Jon
Vosko

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích

Marie Vojtová (mav), Kami|a Marcová (kma),
]indňška Ka|abzová
ing arch Tomáš SÚaňák (mď|-qrafická úprava, odpovědný redaktor.

fika),

strana pos|ední

Noviny připravuje redakční rada ve s|oŽení:
Miroslav Chaloupka (mch),

Pďet výtisků 2oo

,

neprodejné

