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Yáženíobčané!
Zastupitelé se sejdorr na24. veřejném
zasedání v pátek 27.8' 2010. Z důvodu konaní
tradičníBartolomějské pouti vychézínoviny jiŽ
tento ýden.
V červenci probíhďy opravy v MŠ.Byla
natřena plechová střecha, opraveny schody na
střechu a došlo také k v'ýměně okapů a svodů.
Právě se opravují obecní komtrnikace a
také chodníky v parku.
Z důvodu zastaralého veřejného
osvětlení budeme postupně měnit světla. Y zítŤi
se začne mezi rodinnými domky směrem na
Slatinu.
Ve dnech 15' a 16. října proběhnou
komunální volby do obecního zastupitelstva,
které bude opět devítičlenné.Současně
proběhnou volby do Senátu Čn. věom, Že se
těchto voleb zúčastníco největší počet našich
občanů.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval
panu Karlu Kopáčkovi, kteý se několik let
staral o sečeníobecních ploch a skončil v měsíci
červnu.
Druhé poděkovarrípatŤi panu Janu
Kozovi, ktený po smrti pana Josefa Smitky
pokračoval v psaní obecní kroniky a paní Petře
Kozové, kterou kdykoliv jsme oslovili, vžďy
využí|apro obecní záIežitosti znalosti
anglického juzyka. Věřím, Že se jim v našíobci
líbilo, budou na nás vzpominat a úďi se k nám
budou vracet.
o víkendu proběhne tradiční
Bartolomějská pouť s bohat'ým plogramem
kulturních a sportovních akcí. Doufám, že bude
hezké počasía naši občanéi jejich pÍibuzru,
kteří našíobec navštěvují, budou spokojeni'

Wadimír Smitka, starosta

čís|o4ó.

srpen 2010

Toto |éto se měníz extrémníchveder do
vichřic o |ijÓkŮ, joké nejsou pro mnoho |idí
vŮbec snesite|né.
Podívejme se no obsoh tohoto čís|onošich
novin.
zprÓvo ze ško|ky
den dětÍ

.
.
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devodesóté norozeniny poní
Věirovcové
Američonéopět ve Svérodicích
nohejbol
fotbolový memoriÓ| Fr. Kozlíko
pouťovéupoutóvky

o somozřejmě informoce siorosty o střípky
udó|ostíve vsi mezi dvěmo vydonými čís|y
nošeho občosníku.
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strono první

Události, zaj ímavosti' střípky.
o Jen tak se nevzdáme a budeme bojovat proti zÍízeníťrložištějaderného odpadu v Pačejově. To byl

hlavní podnět pro konání pěšíhopochodu a cyklo akci, pořádanou o. s. ,,JoDN.. Pačejov v sobotu 14.
srpna' kterého se zúčastnilokolem 1 80 odpťrrcťr stavby.
o Ňa výstavu mečíkťrmnoha druhťr a barev.zve o porrti Ing' Pavel Novák zPIzně' Podrobněji najdeme
v programll uvnitř novin.
o Letos se nebude létat !Pro někoho dobře, někdo bude zklamaný,žekdyžtlŽse konečně odhodlal
vidět Svéradice z"yšky v poLrťové dny, zase se nelétá. Lety pro radost' pořádané panem Kolářem se
neuskuteční, protože má tentokrát svťrj stroj zapijč,ený V Itálii.
o Děti, které se nemohou dočkat sých kamarádťr v MŠSvéradice se mohou radovat. V pondělí 23.
srpna btrde zahájen provoz po prázdninách.
o Příznivci tanečnískupiny Parkán se mohou těšit na |0. záÍí. Zde1šíprostory kulttrrního zaÍízeníoŽlji
touto kapelou a návštěvníky.
o Tradičníposvícenská zábava se uskuteční l6. října, hrát brrde ST Ta|isman. MístníČeský svaz žen
se těší na ve|kou návštěvnost a darované hněýnky od svéradichých žen.
o Zas bude zap|néný kulturák ? V sobotu 27. listopadu k nám přijedou Babouci.
o Až silničáři opraví cestu ze Slatiny na Chanovice, můžemese jet podívat po okolní i vzdáIené
kraj ině z nov é chanovické rozhledny.

V měsících záÍíaříjnu oslaví několik našich spoluobčanůýznamná životníjubilea. Všem

jmenovaným do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstía dny plné radosti.
záLÍí

4.9. 77 \et
( čp. 37 )
Kandr Václav
(č:p.
I32) 6.9. 63let
Šulcová Marie
8. 9. 73 let
Smitková Marie ( čp. 10 )
( čp. l25 ) 12. 9. 60 let
Hokr Josef
( čp' 30 ) 13.9. 64let
Jiřincová Hana
(čp.92
16.9. 87 let
Božena
Chalušová
)
Hausnerová Ludmila

(čp.26 )

Ríjen
ŠimánekFrantišek(
Bláha

Miroslav

(

čp. 2)

čp. .74)

17.

9. 68 let

2. 10.60 let
11. 10. 63 let

( čp. 65 )
Větrovec Václav
Forejtová Miloslava ( čp. 60 )

jku

|.7.9. 68 let
20.9. 14|et

( čp. 58 ) 2|.9.
Straňák Tomáš
(
Zdeřtková Václava čp. a8 ) 27 .9.
Petschová Květoslava ( čp. 89 ) 29.9.
( čp. 60 ) 30. 9.
Forejt Václav

( čp. 101
Jírovec Karel
Brejchová Božena ( čp. 1l

)
)

73 |et
66 let
70 let
19 |et

18. 10. 89 let

23.r0. 82

let

jka

Až půjdete procházkou do Slatiny nebo zpátky, zastavte se ,
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Stojí za to se rozhlížet

foto

mot

Devodesólé norozeniny poní Anny Větrovcově.
Je Ío poŽehnoný věk, mimochodem u nós ve vsistorŠíhoobyvotele nenoideŠ/
Je ve/mi čiló. Vidí dobře, s/yšídobře , reoguje no vše, zojímó se o veške ré dění ve vsL ve sÍóÍě,
ve svěfě. ČÍehodně, iok somo říkó, zo cetý Život no knihy o noviny nemě/o kdy. Ted'mó no to
Čos. A plně toho vyuŽÍvó, pokud ole mó pro vŠechny uvořeno, dobytek obs/ouŽenÝ o vŮbec

pomyšlení.
To bylo velmi rychló chorokferisfiko čerslvédevodesóinice.
od zoČÓtku:

20.7.l920 se norodÍlo
ve SvérodicíchČp 7ó,,lJ
BrejchŮ,,,/ dnes fom
cholupoří poní Zemonovó),
iok se tom tenkrót říkqlo.

Rodiče hospodoř/ino
někoiiko hektorech pŮdy.
Po Ško/e,kterou zočolo no
Velkém Boru o dokončilo v
dosÍověné místní,
vypomóholq u místních
sed/ókŮ no jejich
hospodóřstvích.
(VzpomínÓ, Že děvČoto,
když v nedě/i obrocelo
seno, muse/o mít bílé

zóstěrky. )
V šesÍi/efech jí zemřel
totínek. Mominko sorno no
h

ospodoření nestočilo, tok

si muse/o nojít hospodóře.

Přivdolo se k VěÍrovcovŮm
Čp 90. No ieiich dvoře ole
zočínolos rozrŮstojícímo se
rodinomo fěsno, o Íok se
přestěhovoliv roce l947 do
Čpó7.
V osmnócÍileiech
odjelo do Lón, kde v rodině

uČÍtelkyo Četníkobylo u dětí o storalo se o ieiich domócnosf. Podobnou ČinnosÍiešÍě
později
dělolo v Plzni, odkud se po zočótku bombordovÓnív roce 1939, vrótito domŮ. MonŽel poní
Věfrovcové byl u dróhy o vyŽodovol, oby se sÍoroio o tři děti o domócnost.
od podesÓtých let procovolo v místních
zemědě/ských druŽstvech s rŮznými nózvy v rostlinné i
ŽivoČišnévýrobě qŽ do dŮchodového věku.
odrostlé děti zoklódoly rodiny, stověIy si v/osÍní
domy, zočoly mít děti, o tok bobičko měIo nové
uplotněnípro své ŽivotnÍzkuŠenosÍi.L.)Ž zhrubo 2ó let Žije v
domě HokrŮ čp l25 u své dcery s jejím monŽelem o zdó
se mi Že tom Žijív pohodě.
TokŽe přejeme, oby to bylo pořód nejméně sÍeiné

o sfeiné o sÍeiné....

mot

No doini fotogrofii
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třetí zlevo monžel

,1,.:

poníVětrovcové před l00 lety

|etos orgonizovoli provozovote|é nošíhospody. D|uŽno říci, Že svého se
zhosti|i ve|mi dobře. Hry pro děŤi by|y nÓpodité, tótové i mÓmy se s chutí pouště|i do
doprovodných soutěŽí. coŽ bovi|o nejen děti, o|e i dospě|é. Díky orgonizótorŮm, Že
připrovi|i zojiÍmový pořod, rodičŮm, Že spoluprocovo|i izÚčostněným divÓkŮm.

Den děrí

W{tY,b?Cl
.v'.ti1x1:|ť;"

*

i

tóŤové učísvé poŤomky řemeslo

mÓmy cosi nocvičují

,

toto soutě Ž není regulérní|
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Turnoj v nohejbo|u ve Svérodicích 20l0

!

Trodičně pořódoný turnoj proběhl sice pod mrokem, o|e no rozdí| od |oňského
proběh|'
roku
Tok Zose příštírok nosh|edonou
!

,;;.:,t..ir

l

v

.žňj:;k:

velký o mo|ý _ pozor, míčno potě!|

iok no Rudém nÓměstí

-é.:
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souboje nod pÓskou

.:
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míčno zÓdech
fnlar-trnfir-kv
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ohlédnutí za školním rokem 2009-2010 v Mateřské škole Svéradice.

BlíŽíse pout've Svéradicích,která ohlašuje dětem konec ptázdntn azačátek nového

školníhoroku. Pojďme Se společně ohlédnout za uplynulým školním rokem 2009-2010
v Mateřské škole Svéradice.
Kolik dětí bylo v mateřské škole zapsáno?
V mateřské škole bylo zapsáno 24 děti, z toho 17 chlapců a 7 dívek. Po prazdninách do
zžl<|adníškolyodchéní dva chlapci, Matýsek Vokatý a Martínek Zach.
Podle jakého programu pedagogové pracovali?
Pedágogové mateřské školy jsou plně kvalifikovaní a pracovali podle školního vzdělávacího
p.og.u..,u:. Rok s barevnými korálky.., který je rozpracovaný pro všechny věkové skupiny
dětí, které do MS chodí.
Byly akce ŠkolyzďaŤí|é?
V mateřské škole se uskutečnilo mnoho akcí a setkání. Jezdili jsme na pěkná divadelní
představení' které pořádá Kulturní dům a Mateřská škola Na Paloučku v HoraŽďovicích.
špolečněs rodiči jsme zajímaÚm proglamem oslavili Mikuláše, Vánoce, Den matek a
zákončili školnírok Loučeníms předškolaky. Dětem se velice líbil výlet do Zoo a
Dinoparku v Plzni, kteý jsme uskutečnili v červnu, společně s dětmi z Mateřské školy
v Chánovicích. Hezké byly trrristi cké vycházky, poslední do vesničky Slatina a opékaníbuřtů.
Velký zájem dětí je o hudební kroužek a hraní na flétničku,který vede paní učitelka Naďa
Klasová. Děkujeme panu KÍlišovizazajimavévyprávění o Životě zvíŤátek, které se
uskutečnilo v Myslivně.
Jaká byla spolupráce s rodiči a obecním úřadem?
kteří nám pomohli s úklidem školnízal.raďy azapojil'i se do drobných
Děkujemé
'odičů-,
oplav ve škole a panu K. Jedličkovi za optal,u skluzavky na školnízahradě.
Výborná byla spólupráce se zastupiteli obecního uřadu a panem starostou V. Smitkou.
Zákoup11ijsme PC šestavu azpÍoyoznili Datové schránky školy' Do kuchyně jsme zabudovali
myčkína nádobí. Pro děti do umývárny pořídili nový bojler na ohřev teplé vody, vodovodní
baterie a opravili vodovodní odpad. Během prázdnindošlo k rekonstrukci střechy a okapů na
budově školy a první patro bylo vymalováno.

Škohirok 201 O-2OII začiná ve středu I. ztňí. Mateřská škola ve Svéradicích , pro zájem
rodičů,začínáprovoz v pondělí 23. srpna 2010'
Přeieme dětem v mateřské škole hezké záŽitky a v novém školním roce hodně kamarádů.

Za ko|ektiv MS Svéradice
Věra Kohelová, ředitelka

%a"

,
ÍtustročnífoŤoz procíškolníchdětí z
roku 2008
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obec měla návštěvu !
Obec dostala informaci od
tlumočníkapana Josefa Moníka zPrahy, že
nás z Ameriky poctí návštěvou, dnes jiŽ

slavnostního svěcení Zvonu. Návštěvu
ohromilo pozváni od Červených ( bratra s
manŽelkou majitelky chalupy čp' 89 ) do
rodného domku jejich pradědy. Dále
prohlídku kostelíku se závěrečným
posezením u Smitků, kde paní Marie
Smitková nabídla hostům doma upečený
výečný štrudl. Starosta zase slivovici,
která jim moc chutna|a. Zavzpomínali
jsme na pana Josefa Smitku, kteý tehdy
inicioval dar apoŤizení zvonu. Poslední
zastávka hostů byla na tvrzi v Kadově'
kam je doprovodila paní Marie Smitková, a
kcle se nachází expozice náčiní
domácností a zemědělství z minulé doby.
posbíraná panem Josefem Smitkou.
Z|<rátka kluci jeli od nás jako z domova,
tak nám přišlo jejich vřelé objetí.

pětaosmdesáti1etý generálmaj or

amerického letectva Joseph W. Kovarick,
syn svéradickéhorodáka z ěp. 89 Václava
Kovďíka. Jenže lékď mu nepovolil let.
Přijeli pouze jeho tři vnuci Dan Scofield
(29 let ), Drew (27 let ) a Jack ( 19 let )
Sunderlandovi. Starosta Vladimír Smitka
je i paní MUDr. Stanislal.u Bitenglovou
(rozenou Kovaříkovou - vzdálenou
příbuznou výše jmenované rodiny ) pozva|
na oběd do místníhospody. Mladí muŽi
s velkými znalostmi historie našeho státu i
Evropy si dojatě prohlíŽeli archivované
fotografie ze svěcení Zvonu v kostelíku sv.
Bartoloměje z roku 1995. Tehdy jejich
dědeček přispěl darem napoŤízenízvonu
částkou 40 tis. Kč. Také se zúčastnil
společně s manŽelkou a jednou ze tří dcer
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vII. ročníkMemoriálu Františka Kozlíka
V pondělí 5. července se v našem areá|u uskuteěnil tradičníturnaj
staých gard, kter"ý už sedmý roěník nese název ,,Memoriál Františka Koz|íka..'
Zúčastnilise jej ětyři mužstva: s-VERADlcE, HRADEK u Sušice,
HoRAŽĎoVlCE a ňově letos i stará garda ŽlcHovlc. Turnaj se hráI systémem
kaŽdý s kaŽdým s hracím časem 2x20 minut. To znamená, že se odehrálo šest
zápasú, které odřidili deIegovaní rozhodči Dušek Václav ml. a DykaIov Jurij.
Vítězem turnaje se stala stará garda Hrádku u Sušice, která vyhráIa
všechny své zápasy a neobdrŽela ani jednu branku. Naše stará garda s jednou
výhrou obsadila třetí místo a po vítězstvích v pos|edních dvou ročnicíchse jí
tak nepodařilo docílit ,,z|aý hattrick... Ale fotbal na této úrovni se hraje pro
zábavu a to tento turnaj splnil po všech stránkách. Po dopo|ední krátkodobé
nepřizni počasí,vysvitlo slunce a všechny zápasy se odehrály ke spokojenosti
všech zúčastněnýchi přihlížejících.
Výsledky turnaje:
skóre 7:0
í. HRADEK u Sušice 9 bodů

ŽtcHovlcE
3' svÉRADlcE
4. HoRAŽĎoVlcE
2.

6

3:3

3
0

223
1:T

Nejlepšíbrankář: KUTIL

Karel (Hrádek u Sušice)

Nejlepšístřelec : KUT|L

Libor (Hrádek u Sušice)

Nej|epšíhráč: HEROUT Mira

(Svéradice)

prŮběhu turnoje, kteý se uskutečni! ye )yérodigích
Několik dop|ňujících obrÓzků z

ii'r

""chybě-ro "oeŤ]u"

smí se vůbec no fotbole kouřit?
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před soupeřovou bronKou

podne, nepodne
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text V. Dušek

foto mof

PROGRAM:
PÁTEI( 2o.8,
- 18.00 STAnÁ cnnDA SVÉRADICE - ČnlouN TEAM
( přáte|ský zápas starých gard

)

soBorA 27,8,
.
-

9.oo

.

17.oo WsrnvA KVĚTIN (mečíky,jiřiny ). obecní úřad l. p.

21'oo TANEČNIízÁgAVA _ hraje

DE.FAKTo -

sá| KD

NEDĚLE 22,8,

-

9.00 -

-

9.30 MŠEv koste|íku sv.

-

13.30 FK SVÉRADICE ,,B. - TJ Ž|HoBcE ,,B"
16.00 FK SVÉRAD|CE S. HRADEŠICE
( 1 . ko|o krajské 1B třídy muŽů

17.00 VYSTAVA KVETIN ( mečíky,jiřiny )- obecní úřad l.p.

Bartoloměje

)

Mnoho pouťových atrakcí p. Třísky ze Strakonic

woÁvÁ: obecní úřad ve

(jka),

Svéradicích
(mav),

Marie Vojtová
Jindřiška Kalabzová
ing arch Tomáš Straňák (mot)_lrafická úprava, odpovědný

Kami|a

Marcová

redaKor.

poslední strana

Noviny připravuje redakční rada ve s|ožení:
Miroslav Cha|oupka (mch),
Počet v'ýtisků 2oo , neprodejné

(kma),

