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s1/ÉKAD
Váženíobčané!
opět po dvou měsících vycházída|ší
vydání novin Naše vesnice Svéradice, které
Vás informuje o děnív našíobci.
Zastupite|é se seš|i 19. února na 2L.
veřejném zašedání.
Schváleno by|o rozpočtovéopatření č. 4
roku 2009, kterým se přesně srovnajípříj

Nový RoK zprovidlo zohojuieme pochodem.
LJvnitř tistu vóm předvedeme obL.Q.

nobídkou pro divóky i
je
mosopustní průvod obcí.
fotogrofy
Koho to boví, uŽ.rje si s nómi |egroce.
Do|šízojímovou

t,
a

Zájmového sdruženíPrácheňska na rok
2o1o a nás|edně ho schvá!i|i.
Schvá|en by| Dodatekč. !/2010 ke
Smlouvě o poskytnutí finančníhopříspěvku
P|zeňskérnu kraji na zajištění veřejné
Iinkové dopravy do Horaždbvic. Tato částka
je ve výši 14 20o,- Kč za rok.
Zastupitelé byli seznámeníse Zprávou o
bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního
Informoce Vóm poskyŤneme iz tříkró|ové
oddělení Po|icie ČRv Horaždbvicíchza rok
dobročinnésbírky pořódoné trodičně
2009.
CHAR|TOU. VýtěŽek pomůŽe řodě dětí o
Také se seznámili s vyúčtovánímpříspěvků |idí, kteří se o sebe somi nepostorojí.
za vedení přestupkové komise
v Horaždbvicíchza 2. po|oletí roku 2009.
By! proveden chemický rozbor pitné vody
z veřejného vodovodu na radon a je bez
závad.
Dalšírozbory budou probíhat pravidelně
celý rok.
A jiné udólosŤi včetně trodičníchpříspěvDalšíveřejná schůze obecního
ků storosty o procovnice obecního
zastupite|stva se uskuteční23. dubna od
mot
Úřodu.
20.00 hodin. VladÍmír Smitka, stdrosta
strono první

Zaj ímavosti, události, střípky.

L Silvestrovská zábava, ples myslivci 25. prosince i ples hasičů30. ledna mile předčil očekávání
v návštěvnosti. Také o lístky bohaté tomboly byl velhý zájem.
} Novoročnípochod nrěl letos rekordních 176 účastnftů.Je zajímavé,že každoroěně stoupá
návštěvnost. občerstveníproběhlo tradičně před Soukupů ve Slatině. Poděkování patří panu Mílovi
Soukupů Zavzomou přípral.u a také manželům Kopáčkov'ým za v}pravení pochodu.
sjednou dospělou osobou jako Baltazar, Melichar a Kašpar vybrala 9137,- Kč, krom toho si
koledníci odnášely i ruzné pamlsky. U každých otevřených dveří domu odzpívaly koledu v doprovodu
flétny. Z dopisu oblastní charity Horažd'ovice ještě uvádíme, že se v našem regionu včetně obcí
vybralo l28 666,- Kč a účastnilose jí 44 skupin koledníků.Všem dárcům děkují za projevenou
štědrost. Celková částka bude zaslána na celorepublikové konto, odkud bude 650Á vráceno Zpět. Jejích
vwžiti půjde jednak na podporu senioru našeho regionu, a to pečovatelskou i ošetřovatelskou
s|užbou a volnočasoých aktivit. Část peněz bude poskytnuta na farnost Velhý Bor, na práci s dětmi a
m|ádeží, na r,ybavení Dětského domova v Chanovicích a zbytek na vytvoření krizového fondu'
> od 9. ledna se stal nov,ým starostou místníhoSboru dobrovo|ných hasičůMiroslav Chaloupka.
z dámských toalet v hospodě. Plno vody prosakovalo ze stávajícího potrubí dá| až do kotelny. Několik
metrů bylo proto vyměněné' Ejhle, uvnitř se našly dámské punčocháče a příčinabyla na světě.

Ku|turním domě 12. února byla ve|mi příjemnou perličkou zimních večeru. Škoda, že přišlo pouze

čýřicet diváků.

) Plno sněhu ,'doprovázelo.. padesát masek masopustního pruvodu v sobotu l3. února. Pruvod, kteý
dostal oficiální povolení od starosý pana Vladimíra Smitky před obecním úřadem se dal do obchrázení
domu od domu. Končilo se za tmy a zábava pokračovala až do ranních hodin v místníhospodě.
popelnice vyváŽeny na loňskou známku. Platba místníhopoplatku za odpad ve ýši 400,- Kč zatrva|e
přihlášenou osobu nebo chalupu můžebý provedena do konce dubna.
} Sportovní ples FK se kona|21, února'
> Děti, pczor! Je nejvyššíěas si společně s maminkou nebo babičkou připravit masku. Dětsý
maškarní ples se koná v sobotu 13. března v Kulturním domě ve l4.00 hodin.

vyšli vstříc fanouškům z obce a umoári|i jim společnéfandění u televize českým
účastníkům
olympiády v kanadském Vancouveru. Právě před půlnocíevropského času vyhrála
Martina Sáblíková druhé zlato v rychlobrus|ení, tentokrát na 5 km. Bronz vybojovala štafeta mužů
v|yžovánína 4x l0 km, složená sMartina Jakše, Lukáše Bauera, Jiřího Magála a Martina Koukala.
Nad ránem ale neudělali radost hokejisti, kteří po prohraném zÁpase s Finskem ve čtvrtfinále jedou
domů bez medaile. Noc plná jedinečných sportovních záŽitkú.
s provozovatelem

NalŽovské Hory' MěU Blatnou a o Slatinu se pokoušeli. Když se nedostali k penězum, udělali
nehorázný nepořádek. Ale snad uŽpÚ,,spadla klec.
Pačejova. Termíny služeb budou zájemcům včas omámeny.

jku

V měsícíchbřeznu a dubnu oslaví několik našich spoluobčanůýzrtamná životní
jubilea. Všem jmenovaným přejeme do dalšíchlet hlavně hodně zdraví, štěstía radosti'
Březen
Chaloupková Anna
Větrovcová Anna
Duben
Kollárová Milada
Podlešák Jan
Korbelová Anna
Kovaříková Marie

( čp. 106
( čp. 65

) 2. 3. 63let
) 6.3. 65 let

čp. |22) 3.4. 72let
čp. 82) l0.4' 63 let
( čp. 55 ) 14. 4. 65 let
( ěp. 16 ) |6.4. 60 let
(

(
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KlečkaKarel ( čp. 63 ) l0.3.

68let

ŠvecováMarie (čp. 31 ) 23'3. 89let

Jaroslav ( čp. 66 ) 2|. 4.70 |et
opalechý Antonín ( čp. l07 ) 21.4.74|et
Augustin

)

Podlešáková Božena ( čp. 82
Pleyerová Zdeřka ( čp. l ||

)

22. 4. 64 |et
27. 4.65Iet

ika

My tři králové jdeme k vám
I v letošním roce proběhta v ceté repubtice Tříkrálová sbírka. V Horaždbvicích a okolí se
koledovalo od 6. do l].ledna 2010.

Celkoý vytěžek sbírky činív Kč 728,666,Z toho:

Horaždbvice
Velký Bor a ]etenovice
Svéradice
Chanovice
Komušín
Hejná
Ve|ké Hydčice
Boubín a Veřechov
Mafý Bor

84.767.12,233.-

9,737,-

6.764.2.400.1.940.5.120.2.835.3.470.-

oblastní charita Horažd,ovice děkuje všem dárcÚm Tříkrálové sbÍrky za sebemenší
finančnídar, kteý se rozhodl věnovat do sbírkoÚch pokladniček, Prostředky budou opět
využiý dte předem stanovených záměrů, převážně na pomoc seniorům a zdravotně
postiženým,oCH také děkuje matým i velkym kotedníkům a jejich vedoucím za tq že pomohli
dobré věci a navíc přinesti sým zpěvem do ušech domácností radost a požehnání
Poděkování patří i Radě města Horaždbvicq která ocenila koledníky do 15 let tím, že jim
věnouala votné ustupenky do Aquaparku Horažd,ovice v rozsahu 1 hodiny pobytu.
Ve Svéradicíchproběhta Tříkrálouá sbírka dne 7o, ledna. Tentokrát byl asÍjen
matý mráz a sníh dokresloval pravou třkrátovou atmosféru. Jako ňdy nás všude mile přivítali
a obdarouati, Děti se opět radovaly i z obdžených stadkostí které si opravdu zasloužíza
krásné zpívání a trpětivé obcházení téněř všech stavení Všude přinesly sým zpěvem nejen
radost, ate i požehnání pro cetý dům a její obyuatele. Děkujeme štědým suéradickym
Za tříkrálové kotedníky Marie šulcová - text i foto
občaniůmza jejich ni|é přijetí i

dary.

Vedoucí skupinek: MarÍe šulcová, Lucie Marcová.

t(ryilha Huérová, Pav|ína Wčková, Mirka Končítková

Katta Marcová, Marek Jed|ička, FranÚ.k Marc
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KoŽdoročnínovoročnípochod si ustÓ|i| trosu ze Svérodic do Svérodic se
zostóvkou Ve S|otině o zokončenímve svérodickéhospodě.

Vychóze|o se do mrozivého o mlhového odpo|edne, nedó se říct, '' Že by oni pso nevyhno|i''.
ÚčostníkŮ provide|ně rok co rok přibývó, kromě pejskŮ i tok mlodých,Že siz totínkůdě|ojí
nosiče. Zřejmě šetří sí|y do zóvěru pochodu.

Tody no občerstvovocízostóvce plné ruce. pusy

o nejen ruce ijozýčky no p|ný p|yn. Že by doš|o i k pohybům nohou?

Ce|kovÓ situoce mÓ|o přeh|ednÓ ke komentÓři. Scéno se zovírÓ.

strana pochodu

SVÉRAD|CKÝ MAsoPujt 9bjektivem komery o očimo
TUBOSE CERVENEHO

nevěsto to rozjíŽdínop|no

Ženich nezůsióvó pozodu

KUK

čorodějky, divoŽenky

strono moškor

o je to zo nómi

Jak se kdysl ži|o
V

roce 1928 se oženil pan Karel škudrrna, vyučený ševcovskému řemeslu

v Plzni, a se svou ženou Annou

se

jako Lindauerů, podle slavného tenora Národnho dfuad|a ). Jejich přáním bylo mít svoje. Podařilo se jim najít
pěkný p|ac pro sbvbu a to vedle Fýdoc.
Z jara roku 1924 se d7ti do stavby a nď odtéťyvtaštový, byto čísto96 u castÚ na světě.
Pan Gsta byl uálďný Ínvalida. Ve uá|ce mu kulka prolétla krkem. Potom,1ák to kýsi byvávalq dostal
ltčenci na trafiku, a to přímo doma, Chodilo se tam přímo ze silnbe po schůdkách. V tnftce byly k nání tři druhy
,anma).
tabáku a cigareý např. Zorky, Vlasý a další. ( Cigaretiín se tenkrát řkalo
Karlk vyrostl, oženil se a se svou paní Mariíještěně1áý čas v tmfice prodávali. 9končilÍV rďe 1953, kdy
prodej cigaret přewala ]dnob.
Ďaniipanu Karlu škudrnovi za tq že nám přibtžil tehdejšížtVotjehorodiny.

Jedno nedě|ní odpoledne před vraý u Karhánčíků.Pruní z |eva je otec pana Karla škudrny.

Moruš Vojtů píseň
Znóm jednu moc hezkou vísku.
Si|nice středem se k|ikotí,
cho|oupky z komene, písku,
s|uníčkoz joroje poz|otí.
No špocír vyše| pontóto.
kouknout se jok Žje |es,
do zohródky poňmómo chvótó,
u vrótek zoštěkol pes.
V mo|inkém ch|ívku kozo pomekóvó,
no dvorku kohout kroluje,
v zóproŽí kde kocour spóvó,
včeIičkosípoletuje.
Všichni tu Ž|iv k|idu, pohodě,
o pomoc v kopliŽódoli.
po prócipotom v hospodě,
tuhIetu píseň zpívoli:

SvíroÍice,Svírotice, to je překrósnó vesnice,
Svírolice, Svírotice, to |e noše ves.'.
''

mov 2009

foto mot
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sHD Svéradice
Dne 9.1.201.0 jsme měli ýročníčlenskou schůzi SHD Svéradice v HoSPoDĚ u Turků. Zhodnotili jsme minulý
rok a po 5-ti letech se zvolil noý výbor.

Minulý rok byli naši hasiči no soutěžív Chonovicích, kde jsme měli jedno dospělé mužstvo mužů.Naši muži
skončili na osmém místě. Soutěže se zúčastniliLukóš Korbel, Vojta Větrovec, Marek Doubek, ondra Prokopius,
Kubo Vlček, Dan Martínek, Honzo Hójek, Honza Valoch a
Honzo Krejčí.Dóle jsme byliv létě no výjezdu ÁvtÍ u Mlýnského
rybníko, kde hrozilo protrhnutíhrdze kvŮli přívolovým dešťŮm.
oba rybníky přetékaly jok stošín, tok MIýnský rybník o naši
hasiči pomóholi rodině KrlišŮ při ochraně mlýna.
Volil se také nový výbor. Stary byl ve složení_Fronta
Kalabza starosta hasičů,Petr Leffelman zóstupce storosý, ]arda Korbel č. 150 velitel hasičti, Zdeněk Soukup
zóstupce velitele, pokladník Vtóďa Smitko, jednatel Míro opolecký, strojník Venca šitnan ml., preventista Míra
Chaloupka, člen výboru Franta Marc.
Nový výbor byl zvolen ve složení _ Míra Chaloupka storosto hasičŮ, Jorda Korbel č. 75o velitel hosičťt,
Franta Marc zóstupce velitele, pokladník Lódb Smitka, jednatel Míra opalecký, strojník Venca šilhón ml.,
preventista Jordo Kcirbel č. 55, člen výboru Libor Kozlík.
Bylitedy zvoleni dva noví členovédo ýboru o to Jordo Korbel č. 55 q Libor Kozlík místo Franý Kalabzy o
Zdeňko Soukupa, kteří mají procovní zaneprózdněnost. Přesto doufóme, že tito dvo nóm budou nodóle pomóhot.
Potom byla volnó zóbava. Na hormoniku zahról Honza Podlešák. Zpívalo se a diskutovalo ož do ronních
hodin.
Počet členůk dotu schůze byl 67.
j0. 1. 2070 byl hasičský ples v kulturním domě ve Svéradicích . Připrovilo se tombola, kde byly hezké ceny.
Nopříklad bylo celé prose, které zabil o rozporcoval řezník z Pačejova. Na této zábavě hróla skupino Safír a
nóvštěva byla 150 lidí, což bylo oprotijiným rokúm dobré.
Budeme se připravovat na hasičskou soutěž, kteró se uskutečníve Slatině 75.5.2070. Věřím, že dóme
dohromady mužstvo mladíkŮ z minulého roku o budeme soupeřŮm tvrdým oříškem. Chtěli bychom také sestovit o
vycvičit mužstvo žókŮ, kterých je tady ve Svéradicíchdost. Pevně věřím, že se to noučío vy, co budete mít čas,
přijdete všechny naše kluky toho 15.5. povzbudÍt.
mch

ZoloženíKompeliěky ve Svérqdicích|909

Ve Svérodicíchbylo Kompeličko zoloženo součosně s Kompe/ičkou komušínskou no podněf
slotinských učitelŮ Vlko o Peško v květnu 1909. Prvních členŮ spo/ku se pňh/ósilo l5, oby po dvoceti

/etech vzrostl no devodesót.
Vklody v prvém roce Úřodovóní činily jen 2 l34

K, rezervní

fond po dvou /eÍech 3l,39 K o zópŮjČky

t00 K.

V roce 1930 činily vklody k 3l. 12. l 249 030 Kč, zópŮjčky 360 842 Kč o rezervní fond 3ó 073 Kč.
Prvním storosÍou svérodické Kompeličý byl Filip Turek, přísedící: Vóclov Kovóřík, FrontišekTurek,
Jon Červený o Jon Smišek. Poklodníkem Josef Pešek, učítelveSlotině. Předsedou dozorčírody: Josef

Podlešók, členovéJon Pečónko o Jon Studníčko.
V roce 1930 byl sÍorosÍou FronÍišek Bílek, pfrsedícímí
předsfovensfuo Kore/ K/ečko. Josef Fýdo, Gusfov Polónko, Frontišek
Kovóřík. Poklodníkem Josef Turek. Předsedou dozorčírody Jon Pečónko,
členy Jon Šimono Front. Sm6ek.
Činnosf kompetičky se sousfřeďovalo no hospodóřské podnikóní
v obci vzhledem no pŮsobnost do/šíchkompe/íčekvblízkém okolí.
Tak joko měl spolek pilznivÓ léto, prošel si i osobní kiú, kteró
zopŮsobilo škodlivě no jeho výryoi. AIe i toto knze bylo Úspěšně
zoŽehnono o spolek se mohl opěÍ fěšit znobyté dŮvěry. V roce 1930 si
no místě b,ývolé obecnípostušky pilznivci Kompeličky postovili vlostní Úřodovnu se sklodiŠÍěmno
společnéstroje.Velké zósluhy o levné vystovění objektu měl tehdejší sÍorosÍoKompeliČý její tehdejší
sÍorosfo F ro ntiše k Bílek.
DŮležitost peněŽního spo/ku ocenili svérodičtíobčonétoké při stovbě nové školy o elektrifikoci
Vóclov Strolený
obce.
Podle horožďovického obzoru l93l
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Uprostřed
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jsme vÓm předstovili řodu oktérůmosopustních rejů, tody většíce|ky
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děvče pokukuje očkem po vojÓčcích

pozdrov hudby o Ženicho

smrfÓci o mnich

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích

fika),

(mav),

Marie Vojtová
Kami|a Marcová
Jindřiška Ka|abzová
ing arch Tomáš Straňák (mot|-grafická úprava, odpovědný redaktor'

Noviny připravuje redakční rada ve s|ožení:
Miroslav Chaloupka (mch),
Počet wítisků20o, neprodejné

(kma),

hrf

