ROČNÍKVl|. čís|o42, prosinec 2009

SI/ÉKADT.CE

ffi

sníh, konečně
Dovo|te, obych Vós seznómil s procí Í:r-čl:
yANocE !|!o,:.'konečně
zdroví
dětičky svými
Ze školky nós
prosince
zostupite|stvo, které se sešlo v pótek l l. |-.--'..- obrózky, polítici
nós denně ujišťuií,Že brÓny
no 2o.veřejném zosedóní.
bloho jen oni pro nós otevírojí, Že bez jejich
|
!|
Jedním z h|ovních bodů L
rozpočtu no rok 2Ol O' které i.
3:y,i;:iLiu!"::,T,E::,.;:: í,!,:::,"

l?'iil'.l].]

výdojích vyrovnoné ve výši 3330,ó22 tis. Kč.
preniste pozemských sfoÍkŮ tody no zemi. Asi
Dól by|o schvó|eno Rozpočtovéopotření se bez jejich přímluv tom či onde obejdeme.
SnoŽme se co nejvíce podělif o tu vónoční
č. 3 roku 2oo9.
K provedení
koŽdoročnírodost s děfíčkomo,jestli ale ony no tu nošihru
inventorizoce obecního mojetku by|o

novrŽeno o schvó|enó čýřč|ennó
komise, kteró procuje od l3.l2. do

31.122009.
V letošnímroce odmít|o VoD
Svérodice uzovÍíIs obcí sm|ouvu no
prohn o posyp obecních komunikocí.

Toto sm|ouvo by|o podepsóno s ponem Jiřím
Renčem o Moďinem Cho|oupkou ze S|otiny.
MístníVoD je osi v tomto výjímečnémezi
ostotními. Níčío znečišťujíobecní komunikoce o
cesty, o to jim nevodí.
Dvo noši občonéby|i dopísem upozorněni
no volné pobíhóní jejich psŮ. Zřejmě to předóme

řešení přestupkové komisi do HoroŽdovic. U
těchto občonůse jiŽ jednó o opokovoné
k

přestupky.

od 1. |edno

2010 bude procoviště

Kotostró|ního Úřodu v HoroŽďovicích pouze joko

kontoktní místo s jedním procovníkem. Co
občonénevyřídí zde, budou muset jezdit oŽ do
Klotov.

BlŽí se konec roku,

o

proto proběhne
něko|ik ku|turních okcí, no které zvu všechny

Vónoce _stručný prŮvodce pro později
norozené
P okroč uje me rozv oje m kompe/iče k v okolních
obcích, jok se formovol finončnítrh od
zočótku minulého století
Budeme sledovot zobydlov óní sforšíchcholup
v nošívesníci
Trochu sporfu

Zpróvou

ze

sletu holubóřŮ ob/osÍi Procheň

občony.
Zóroveň midovo|te, obych Vóm popřól
krósné proŽití vónočních svótkŮ o do nového
roku hodně šiěstíozdroví
V Io di mírS míf ko, sf orosf o
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Události, zajímavosti' střípky...
o obec Svéradice dostala darem od majitele FARM SVERADICE zPrahy Mlýnslcý rybník, jehož
plocha je |,4I5 ha s akumulačním objemem nádrže |2560 m3. Kdo by takovy dar s ještě několika
souvisejících pozemků kolem odmítl.
9 Počátkem listopadu byl otevřen noý úsek silnice s nájezdem od Slatiny pod Chanovicemi do
oselec. Hlavním cílem bude odlehčeníkamionové dopravy přes Chanovice k dřevařské firmě HAAS

FERTIGBAU spol.

c

s r.o.

Mateřská škola Svéradice oznamuje vánoční prázdniny, které proběhnou od 23. prosince 2009 do 3.

ledna 2010.

9

občanémohou na obci Svéradice vylžit placené služby Czech POINT. Jedná se na žádost osoby o
r,".ipisy ze živnostenskéhorejstříku, Rejstříku trestů, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí,
insolvenčního rejstříku, Semamu kva|ifikovaných dodavatelů a bodového hodnocení řidiěe.
c Podle návrhu Ing.arch. Tomáše Straňáka dostala budova obecního úřadu noý tříbarevný nátěr.
c Řekne se, umý lustr v kulturáku. Ale odvážných je málo. Ta ýška. Annča Hoková to ,,dokázala!..
Vylezla na zapůjčenélešenía myla. Horšíbylo dopravit nahoru kyble s vodou, ale v tom jí pomáhala
dcera Kájina.
c Pro Světlo přátelství zBetlému si můžetepřijít na Štearii den mezi 10.00 _ 10.30 hodinou ke
kapličce sv. Anny na návsi.
c Svaz žen Svéradice připravuje ýročníschůzi s vánočním posezením na úteý 29. prosince od l8.00
hodin v salonku místníhohostince. KaŽdá členka obdržívčas písemnou pozvánku'
0 Nenechte si ujít oslavit Silvestra v Kulturním domě ve Svéradicích ' Záhava zaěíná ve 20'00 hodin.
K tancí a poslechu hraje Experiment. Vstupné je 150,. Kč. Lístky jsou v předprodeji v kanceláři obce
Svéradice.

c Myslivecloý ples se uskuteční25. prosince. Hraje Experiment. Hasičsloý p|es se koná 30. ledna.
Hraje Safír. Ples Fotbalového klubu proběhne 27. tnora. Hraje Ta|isman ST. Na uvedené tradičníplesy
srdeěně zvou pořadatelé všechny občany.
c Výročníschůze SDH Svéradice je naplánovaná na sobotu 9. ledna 2010. Před uvedeným termínem

obdržíčlenovépozvánku.
c Nová, tmavě ze|ená opona bude zdobit jeviště Kulturního domu. V,,pekle.. nazdi zase namalovaní
čerti, také koste|ík sv. Bartoloměje n1kopci, drakzpohádky, všechno velmi zdďile nakreslil nájemce

Hospody U Turků Miloslav Silovský. Sikulka.
O Koledníci Tříkrálové sbírky budou v našíobci koledovat v sobotu 9. ledna. Dvě skupinky s dospělou
osobou a zapečetěnou pokladničkou začnou obcházet dům po domu v 9.00 hodin.
c U kapličky svítívánoční strom jako hrom, pokývka sněhu je alespoň pár centimetru, v někteých
domech izahradáchje vánoční ýzdoba, tedy atmosféra pro,,přílet.. Ježíškazce|azdaři|á. Proto celá
redakčnírada přeje všem našim čtenářrim pohodové vánoění svátky azdravi, štěstí v novém roce'

V nrěsícíchlednu

a

únoru oslaví

několik našich spoluobčanůýznamná životri jubilea.
Všem jmenovaným přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstía radosti.

Leden
( ěp. 93 ) 2. I. 89
Šihánová Anna
Augustinová Marie ( čp. 66 ) 6. |. 6l

MrázováRůžena ( čp. 5l )
Sílová

Úoor

Miloslava

Korbel Karel
Zdeněk Karel
Brouček Karel
Militká Věra

(

čp. 15 )

8.

l0.

l.
l

.

let Žigmund ondřej ( čp. 16 )
let opaleckáBožena ( čp. l07 )
63 let
Kába Bohuslav ( čp. 104 )
63 let
KlasováMiloslava ( čp. 62)
1

) 4.2. ,77 |et
) 6. z. 69 \et
) 7. z. 79 |et
( čp. 26) 9.z. 89 let

( čp. 55
( čp. 48
( čp. 94

l

l. l. 6l

16.

l.

28.|.

let
73 let
6,7

let

30. 1. 61 let

)
\
)

13. 2.65 |et
Lóffelmannová Marie (čp. |26
(
z2.2. 69 |et
čp. l02
Červená
( čp. l35
24.2.77 Iet
I. anger
( čp. I32) 25.2. 66|et
Šulc

Růžena
Václav
Václav

jka

Tradtčnír,ovoročnípochod ze Svéradtc do SvéradÍcpřes Slatinu
30 hod. od
ve Svéradt?ké
hospodě.
strana 2

sponzor: oBEC/uÍ ÚlžAD

Listuji ve starém kalendáři,
kde je velk'ým písmem napsáno s|ovo vÁnoce.

Vše začínáADVENTEM. Je to doba
příprav věřících na příchod Ježíška.
čtvftou nedělí před vánocema. Tato doba
známa snad již od pátého století a
půst a to i od všech radovánek.
věnec b'foa| tenkrát dřevěný,
adventu se na něm každý den rozsvěce|a
nová svíčka( v současnédobě čtyři.wíce
ýdnu. A co nám říkajíBARBoRlff? Řďou
z třešní jabloní nebo zlatice a to právě na
svátek svaté Barbory vždy před ýchodem
slunce nebo večer po 18
hodině.
Jest|iže vylouetou
je pý ve|ká naděje na
dobrou úrodu, |ásku a
zdraví. Svobodné dívky v
tom viděly přís|ib, že se
do roka vdají.
Postava
MIKUúŠErznik|a
zřejmě díky dvěma
biskupům. Miku|áši z
MYrry, Keý ži| asi ve
třetím století a Mikuláši
ze Sionu, Keý žil o tři
sta let později. oba se
sta|i symbo|em ochránců
dětí.
JMELÍ, tato
cizopasná rost|ina je
považována za symbol
|ásky, pohody a k|idu.
Tuto rostlinu uďívali již
keltové pro její věčnou
zeleň. Kdysi kněžísnímali z posvátných dubů
jme|L rozdáva|ije věřícím, a|e při tom muse|i
dávat pozor aby nespadlo na zem, jinak by
totiž ztratilo woji kouze|nou moc.
IGPR je vánočnípokrm jehož obliba
má počátek v patnáďém století, kdy se
začd objevovat na svátečníchstolech
š|echý.
Většina z nás si nedovede představit
vánočnístůt bez vÁruoČrcy. Naši předkové si
na ní pochutnáva|i jlžve čtrnáďém století.
Původně se vánočce říkalo ''hoska',, protože
po upečenípřipomínala husu. V'ýjimkou

Začíná
je
znamená
Adventní
během

po
se

nebyty ani vánočky metr dlouhé. Svého času
se do nich zapéka|y mince a kdo chtě| b'ýt
ob|ínen, maza| siji medem.
Kdysi se místo stromečkůzdobily
domy chvojím. K nám přiše| STROMEČEK z
Německa ( A|saska), kde se poprvé objevit
v šestnáďém sto|etí. V roce 1812 se objevi|
v Praze na večírkupořádaném na zámečku
Ši|bach,Keý patřiÍtehdejšímuředite|i
Stavovského divadla J.K. Liebickovi. Po něm
zača|i stromďek Strojit profesoři v tak
ananém ',štokhausu'' v
Celetné u|lci. V české
metropoli úp|ně
zdomácněl až ve
třicáých |étech
dvacátého sto|etí. Pod|e
pamětníků b'ývala tehdy v
předvánočním čase
tržištěp|ná smrčkůa
jedlí, stejně jako dnes.
Zpočátku se vánoční
stromeček zavěšoval na
strop špičkoudo|ů. Jako
ozdoby s|ouži|y ořechy,
ovoce a hlavně ozdoby
papírové.Sk|eněné
ozdoby byly později.
VánočníZ/YI(Y se
vždy liši|y podle krajů.
Hodně lidí pouštělo po
vodě skořápky z ořechů,
nebo rozkrajovali
jab|íčka,aby zjistili, co je
čeká. Psychologové dnes
před těmito zvyky varují. Kdý se skořápka
potopila, kdÉ v jablíčkunebyla hvězdička,
|idé byIi nešťastní.
VANocE jsou v podstatě wátkem
slunovratu a s tím spojená naděje na věčný
ko|oběh života. Pro křeďany je sluncem
Ježíš.Jeho zrození se do konce třetího
století s|avilo 6. ledna. Na 25. prosince se
přesunuly os|avy aŽod čwrtéhostoletí.
A jak jsme na tom dnes my ?
UžÍvejmesi slátečníchvíle a važme si toho,
že je můžemetrávit s těmi, které máme rádl
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Vzpomínání paní Palkovské
Kde vůbec jsou Svéradice?

]ednoduchá otázka která padla vjednom
ateliéru v ostravě v dubnu roku 1974,
Příbuzní paní Lindauerové (naši velmi

dobří známQ by|i pozuánÍ aby strávili prázdniny
na její chaloupce Ve Svéradicích, Domluvi|i 1šme
se, že je někteý víkend navštívímei s dětmi,
To by|a naše první návštěva.
iamotné Svéradtice se nám moc líbily.
Za datšíudátosti mohta h|avně ,,babi štěchů".
t-lkáza|a nám jednu neobydlenou chalupu . spiš
cha|oupku _ s původnímnázuem ,,tJ Myšáků".

By|a sice

v

dezo|átním stavu,

učarouala. A tím to začalo.

ale

i

tak nám

V lednu
1975 kupní sm|ouVd, potom čištění

chalupy, stodoly,
dvora - to celé až
do pozdního |éta.
Byly toho ualnky.

Na podzim se
postavila
nová
tradičnípec. A
opravil komín a
už se moh|o topit.

4,valá kovárna, která tak zaujala manžele architeký Palkouské

Z kozího chtívku se postavil záchod a pozdějÍ k němu přibyla i koupelna. Vzh|edem k tomu, že jsme si
všechnu práci děIali sami - manžel truhlařinu a já zednĚinu _ šlo všechno hodně pomalu. Ale ve|mi brzo jsme
se ,,vyt]čih.,. Vánoce 1975 jsme už všÍchnitrávilÍ i s dětmi na našíchaloupce. Podlaha stče jen betonová, ale
omftka už byla dokončená a okna i dveře osazené - i kdl,z ... dveře jsme měIijenom vchodové.
Krásné Vánoce to byly.
Postupně přÍcháze|y dalšípráce. PřďěIat chlév na |ožnicÍ, ze stodoly
udělat dílnu a sklad dřeva a dalšía další.Pak nás čekalo obrní
zatrubnění potoka (u nás spíšeuž stoka), která nám protékala mezi
dvorem a zahradou, Bohužel pro nedostatek místa jsme to museli
provádět ručně
(podle
stavebního
deníku na tom
manžel
odpracoval 700
hodÍn).

Po několika letech dřiny jsme konečně zmírnÍIipracovní tempo a zablÍ si našíchaloupky i užívat.Bohuže|
krátce nato manžel v r. 1985 zemře|, V současnédobě s mými dětni pomalu pokračujeme nejen v údržběa
vylepšování, ale i v tom užívánísi našími|é chaloupky, kterou by nÍkdo z nás ani za nb nevyměnil.
Marie Palkovská, léto 2oo9
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Poznámka redakce : Paní Íng. arch, Palkovská nás ( Straňákov) navštfuila v létě t.r., že marodi
ale že pro Naše svéradrcké novÍny dodá č|ánek včetně fotografií do série o chalupářsých starostech i
radostech. Bohužel nevímq kam jí konečnéuspořádání článku předložÍt ke schváleni neboť záhy nato
zemře|a, Zřejmě jí po setkání se sým manže|em čeká ještě dalšíuž definitÍvn[ budování pos|edního místa
ke společnémuklidnému odpočinku,

t
l

Děkujeme jejím dětem i pí E. Pac|ové, ( Lindauerové) za

tq že tento novinoý příspěvek

uznikl.

Fotbalový klub FK Svéradice
Fotbalové přebory nóm skončily. Naše béčkoskončilo tři kola před koncem krajského
přeboru mužůo krajského přeboru žáků. Béčkoskončilo na pěkném 6. místě z 1.0-ti účastníků.Žóci
skončili na velmi pěkném 7. místě ze 72-ti účastníků,
Áčko skončilo no 4. Místě ze 74-ti účastníků.
Náš výbor uspořódat Valnou hromadu, kteró
se konala dne 28. 17. 2009 v místníhospodě ,,U Turků,. Zde bylo přítomno 40 Účastníků,kde jsme
volili nový výbor FK Svéradice.
Také byli vyhlášeni nejlepší hróči podzimu óčko a žóků.U áčka byl vyhlóšen Standa Moko-vec
a u žákťlkapitón Vojta Červený. Dóle se řešila podzimní čóst mužstev 2009 a také jarní část ro-ku
2070. Pak nastalo volnó zóbova, kdy jsme poseděli a dali si pór piv i nějakou tu štamprličku.
Fotbaloý Úbor i hráči přejí vše nejlepšído Nového roku 2o70 všem našímpříznivcům a aby nós
příšlÍpovzbuzovat i nadále.
nadále.
mch
ů.
' ,t.
t9

uri

?
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7a|oŽení Kampeličky ve V' Boru
Kampelička veVelkém Boru patři|a k jďněm z nejstarších na HoraŽďovicku. Byla za|ožena tři roky po
Chanovicích roku 1898. Svoji činnost zača|a rokem 1899 a pruním starostou byl řídícíučite|V.Ed. Mith a prvním
pokladníkem učite| Jan Stu|ík. Členy představenstva by|i při za|oženíro|níci Bohumi| Čeruený a Vác|av Jendele z
Velkého Boru, Josef Pod|ešák ze SvéradÍc a A|ois
Barnáš z Ho|kovic. V pruní dozorčíradě zaseda|i
rolníci Josef Pastejřík, Jakub štěcn a Josef švec z
Velkého Boru, Fr. Hůlka z Jetenovic, Fi|ip Turek ze
Svéradic a Fr. Noý ze Lhoty.
Pďátky ve|koborské Kampe|ičky by|y těžké
jako při začátckh v Chanovicírch. Peněžní spo|ek se
v počátcí.ch poýka| s nedostatkem peněžních
prostředků, jednak pro neutěšené stávající
hospodářské poměry v zemědě|ství a v neposlední
řadě iv nedůvěřivosti občanůk novému peněžního
ústavu. Ta|de penÍze potřebné k zapůjčování
č|enůmKampe|ičky musely b'ýt opatřovány

úvěrem.Nesnáze v pruním deseti]etí se značnou měrou zvěGi|a a
vyvrcho|i|a nešťastnou volbou prvního pokladníka J. Stu|íka. Jeho
|ehkomys|ným vďením a zpronevěrou 27 tisíc Kč, s nimiž uje| do

Ameriky, by| peněžní spo|ek přiveden do těžkésituace. Avšak díky práci
členůpředstavenstva, dozorčírady, rotvaze č|enůspo|ku a pomoci i z
řad mimospo|korlých se vše podařilo zv|ádnout a v druhém deseti|etí
Kampe|ičky mohli č|enovéspolku rozvinout da|šíčinnost. Y roce L927
by|y veškeré sanačnípřísÉvkyvráceny a i rezeruní fond wrost| na
s|ušnou sumu. Největší zás|uhy na stabi|isaci spolku ijeho prosperitu
_ I9z4) řídícíučitel Kare| H|adík.
mě| jeho starosta a d|ouholeý pok|adník ( 1910
počétčbnůKampeličky by| v prvním roce 48 a na počátku 1. světové vá|ky rrzrost| na 229 č|enů.Během vá|ky
členůub'ývalo a to i tím, že byla za|ožena nová kampe|ička ve Svéradicích. Na počátku r. 1930 mě| peněžní spo|ek
170 č|enů.

Kampe|íčkapřispíva|a slušným penízem také na
mnohé místní účelya užitečnépodniky. Podpoři|a
zdatně e|ektrifikaci obce, regu|acia me|ioraci pozemků,
zakoupi|a secí stroj, 4 secí stoky na jete|íny a ško|e
darova|a každým rokem 500 Kč na školní potřeby. V
roce 1929 byla na b'ývalém ško|ním cvičištipostavena
nová budova Kampe|ičky, kde mě| spo|ek nově zařízené
místnosti pro woji práci. Dříve měl skromnou úřadovnu
ve školní budově, která by|a V roce 1920 vy|oupena.
Této pohromě nebyla ušetřena ani nová budova zá|ožny
v roce 1932.
Peněžní spo|ek také věnoval každému prvňáčkovi obecní školy knížkus vkladem 10 Kč a k da|šímuspoře1í
půjčovaldětem kovové střádanky. Roku 1930 zavedltéžspoření úspornými známkami, což by|o ve|mi uspokojující,
protože děti si za jediný rok u|oži|y pěknou částku 11 761 Kč.
1930 byl starostou Kampe|ičky rolník Josef
šmrha, místostarostou Jan Kotrch, pok|adníkem Jan

Raška, kteý vykonáva| tuto funkcÍ nepřetržitě od
roku 1924 do roku L962, kdy by|a Kampe|ička jako
spořite|ní a zá|ožní spolek ve Ve|kém Boru zrušena a
peněžní zá|ežitosti by|y převedeny do spořite|ny v
Horažďovicích. Členy představenstva V roce 1930 byli
:Josef Pihera z V. Boru, Karel Kroupa ze Lhoý, Josef
Noháček z Jetenovic, Josef šub ze SvéradÍca Josef
Barnáš z Holkovic. V dozorčíradě byli :předseda Jak
Cha|uš z Velkého Boru,místopřďseda Matěj Raška z
V. Boru, členy Fr. Krejčíz Ho|kovic, Jan Drha z V.
Boru, Fr. Kába z Jetenovic, Fr. Stěch z V. Boru, Josef
S|anec z Ho|kovic, Fr. Nový ze Lhoty a Fr. Pihera z V, Boru.

Podle horažďovského obzoru z roku 1931
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současný stav budovy

Václav Strolený

Vóžení rodiče a spoluobčané,
i my bychom chtěliVám všem popřát příjemné prožitívánočníchsvátků, dětičkám hodně dárečků
pod stromečkem a v novém roce hlavně zdravíčko, hodně lósky a vzájemného porozuměnÍ.
Zóroveň chceme poděkovat našim sponzorům za drobné sponzorské dary, zejména za
materióly k výrobě dětských prací(barevné papíry, molitan, papírovékartony a ve ŠJjogurty,
ovoce, múslityčinky,úklidovéprostředky) a to především firmě LE\FHElT Blatnó, paníVaskové,
paní oudové, paní Červenéo manželůmDvořókovým.
Ještě jednou veliké Díky!
KolektÍv Mš ývéradice.
prací
Ukózka někteých dětských
,,LtDÉ A VÁN)CE,

čerti

\?
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Holubís|et se |etos konol ve Velkém Boru

o bylo no co koukot. Dívejte se s nómi. Tok nopříklod toto holubičko. mojitele M.
Soukupo ze Slotiny, očkolívnevypodó ogresivně, si vy|éto|o v |etošnísportovní sezoně kus

uznóní no výročnímhodnocení v
ob|osti í výš.

seznamy jejich prŮběžných výsledků z

Anebo páni pěstitelé. Rovněž nezopřeli svůj apetit.
Ale pojďme raději k těm zvířótkŮm. Kompletní
letových tras si můžetenolistovot no internetu.

a

zas někdy nashledanou. Snad
Certifikát, aby nebyla mýlka, majite|,
jste
pěstitele,
přivítáme i Vás, da|ší
kteří
Se zatím nezařadili do klubu

přátel letcú holubích tratí.

A

pozor na gramatiku ! Nebo nejsou už
zase nová pravidla čes. pravopisu?

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích

(jka),

(mav),

Kami|a Marcová (kma),
Marie Vojtová
Jindřiška Ka|abzová
ing arch Tomáš Straňák (mot)_grafická Úprava, odpovědný redaktor'

Strana pos|ední

za pořadatele

připrovil

mot

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

Početv'ýtisků2oo, neprodejné

