noČNÍrvttt.
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sI/EKADLCE
NoVÝM sTARosToU sVÉRADlc

Vážení spoluobčané,

SE STAL

říjnové obecní voIby da|y v našíobci vzniknout
novému zastupiteIstvu, které se ujaIo řízení obce
na veřejném zasedání, jež se kona|o v pátek 12.
11. 2010. Jako nově zvo|ený starosta bych chtěl
všem poděkovat za ve|kou volební účast,ze které
je patrné, že máte zájem o veřejné dění v naší
vesnici, a to je dobře. osobně Vám vyjádřit
poděkováníza podporu, které si ve|ice vážíma do
budoucna je to pro mne ve|iký závazek'
Cí|em nového zastupitelstva bude, aby
naše obec krásně|a, aby se zde každý cíti| dobře,
aby se o našívesnici vědě|o v co největším
okruhu, a aby se o ní m|uvilo jen v tom nejlepším
svět|e. Je potřebné udržovat a vy|epšovat místní
komunikace, starat se o ze|eň, která nás všude
kolem nás obk|opuje a to jak na návsi, v parku, na
koste|íku, na hřišti, tak i v da|ším okolí. Dá|e si
mys|ím, že je potřebné zajistit nové stavební
parce|y, které by umožniIi da|šírodinnou bytovou
výstavbu a zabránilo by se tak možnému
vy|idňování našívesnice' Pro m|ádež p|ánujeme
vybudovat víceúče|ovéhřiště a přitáhnout tak
naše m|adé spo|uobčany z čekárny, od internetu,
te|evize a různých ,,kut|ochů,, ke sportování a
dostat je tak ke zdravějšímu způsobu života.
Da|ším ve|mi obtížnýma také finančně nák|adným
úkoIem bude zrekonstruovat obecní rybník
,,M|ýnský,,; předpoklad je ve více etapách a není
jisté, zda se to zv|ádne V tomto volebním období.
Samozřejmostí bude starost o ško|ku, ku|turní
dům a samotnou budovu a chod obecního úřadu.
A protože o nadcházejícím víkendu začíná
nádherné adventní období, chci Vám popřát jeho
krásné a pohodové prožití,abychom pak do
obdobíVánoc vkročili krásně a pozitivně naladěni.

Václav

Dušek
starosta obce

Vóclov Dušek
GRATULUJEME
A ted z do|šíhoobsohu Nošich novin
-obrózkovó reportóŽ ze stoki|ometrového
pochodu Ve stopóch Josefo Švejko,
:

-výsIedky voIeb do zostupiie|stvo obce.
-zohojujeme listovóní nošíobecní kronikou,
-sportovní list obsohuje pos|ední výs|edky
fotbo|ových zóposů končícísezony.
-o dvokrót rybóři : -Vý|oV Rybníčkoo

-brigÓdo no Cekonci

Spo|ečně s přóním
nového pono storosý
přejeme, obyste si uŽi|i předvónoční čos v
rodo novÍn o moi.
klidu o pokoji

sTrono prvnr

-

dějepisectví se začala rozvrjet záhy po vzniku českéhoknížectvív9. sto|etí. První
Českó historiografie
menší záznamy historických udá|ostí se pokouše|y od 12. sto|. uce|eně shrnout kroniky Kosmova, Zbras|avská, Da|imi|ova a
da|ší. Později se tradice udržova|y na vrchnostenských rodech, v klášteřích až v pos|edních sto|etích, při rozvoji samostatných
obcí se zača|y psát kroniky jednot|ivrich osídIení.
V našívesnici se kronika zača|a psát v roce 1925' Paní Marie Vojtová spo|upracova|a s panem Josefem Smitkou jistou dobu na
záznamech do nI a průběžněsidě|a|a vlastníýtah popisovaných udá|ostí' Rozhod|ijsme setuto zkrácenou podobu
Svéradické kroniky postupně uveřejňovat v Našich novinách a seznamovat svéradickéobčany s jejich obsahem i tvůrci, aby
veše|y v obecné povědomí.

Dnes jsou kronikáři v obcích nosite|i místních historických událostí, které zaznamenávají pro příštígenerace.
poznómka no úvod I
V roce 1925, jak už by|o řečeno, zača| pan František Podlešák čp. 56 psát Kroniku Svéradic. Ve své době mě|a obec 95
domů, 100 rodin a 557 obyvate| včetně dětí. Z toho by|o 252 č|enůrodu mužskéhoa 295 osob osob by|o rodu ženského.
Tehdejší obyvate|é by|i většinou zemědě|ci. Politické přesvědčení bylo rozličné.By|i zde republikóni, klerikóni o
čiperovci, to byti malozemědělci v rómci strony nórodních sociolistů.
Až do roku 1920 by|o ve zdejšíobcináboženstvípouze římsko - kato|ické. 26"října t.r. by|y v kap|i ( V koste|íku )
konány první bohoslužby v českémjazyce a to od nově utvořené církve československé.
V té době Vystoupi| z církve římské většípočet duší, nebo |épe věřících, co se rozeš|i s Římem. Tím vstoupi|i v
opovrženíu pana faráře Janoty z ve|koborské farnosti. I v da|šímobdobívěřícínové církve pořáda|i obřady na Koste|íku v
(

kapli.

3. dubna 1921 by|a spo|ečná druhá zpověď pod obojí a krátce na to by|a za|ožena RADA sTARšícH.Docháze|o a|e k
různým názorornim střetům a tak v březnu 7922by|o potvrzeno krajským soudem v Písku, že zdejšíkap|e není majetkem
církve římsko - katolické a že je to majetek veřejno- právní.
(

Pokročovóní zóznomŮ z kroniky nojdete

v

příštímčíslenošich novin. )

KAMPůIDEME 9IAWT

?

jí 65let

j,
nebo
paní Kábozlé Zileňce, která se narodila 1.11-.1945
je mu 60let nebo
k panu Doležaloai Pettooi, ktery se narodil 11.11.1'950
j,
nebo
k paní Kalóborlé Růženě,která se narodila 1.8.1'1'.1922
je
nebo
mu
84let
kpanu škudrnooi Karlooi, ktery se nflrodil 1.9,1'1.1926
j,
67let nebo
k paní Krlišotlé|itce, kterd se narodila 28.17.1943
j,
71let nebo
k paní Vojtoaé Maii, která se narodila 28.11..7939
je
80let nebo
mu
k panu Ceraenému losefoai, ktery se narodil 5.1'2.1.931
j,
60let nebo
k paní Hokrooé Anně, která se narodila 7.12'1950
j,
80let nebo
k paní Pruchoaé Heleně, kteró se nflrodila 7.12.1.930
kpaní BtožoaéMarii, kteró se narodila 14.12'1943
,Í,,Í,u,.:f,,,
T:ů
k paní Korbeloaé Milušce, která se narodila 74'12'1927
j,
75let nebo
k paní Langrooé Libuši, která se naÍodila 21.12.1935
j,
65let nebo
k paní KlečkoaéErsě, kteró se narodila 25.12.1945
je mu 84let nebo
k panu SmíškozliTtantiškooi, ktery se narodil25.12'1926
j,
89let nebo
k paní Větroocozlé Boženě, která se narodila 27.1'2.1'927
j,
nebo
82let
k paní Cenlené otylii, která se narodila 28.12.1928
je mu 69let
k panu štěchoai |aroslaaolli, kteý se narodil 29.1-2.1.941
mot
Přóní zlšem oslatsencům - dobré
k

jí 88let
jí
jí

jí
jí

jí
jí

jí
jí

ráno

Udó|osti, zojímovoď|, sfiípky........

l

Do všech lomp veřejného osvět|eníjsou vyměněnó svět|o o insto|ovóny Úsporné 70W sodíkové výbojky.

r Próvě zočo|o v nošíobci čtrnóctidenní humonitórní sbírko. Podrobněji informující|etók je pí|ohou dnešního vydóní.
l V sobotu 27. |istopodu se můŽeme těšit no tonečnízóbovu Bobouci no só|e Kullurního domu ve Svérodicích.

15.OO hodin. StŮ| o počtu deseti míst si |ze zom|uvit no mobi|u pono Mi|os|ovo Si|ovského óo2 184 882.
čos odventu, pro|o bude no nóvsi u kopličky sv. Anny rozsvícen vónoční slrom.
r Čerty s Miku|óšem prosíme o v|ídnézochózení. Neslrošte nós io|ik, proÍo při obchŮzce obcív nedě|i 5. prosince
nepouŽívejte petordy oni dělbuchy.
se vloudí do přÍzně
l Zloději mojÍ různézóměry o důvody. Ten, co vykródó moteřské školy, noposledy ve Lnóřích'
jen
krode
osobní věci o
uŽ
v
okomŽk
A|e
nestřeŽený
přihlósii
k
dochózce.
svoje
dítě
chce
o
učitelky
řediÍe|ky či

Zočótek je v

l

B|íŽí se

oeníze.
r Od |edno 20l

p|otí nořízenív|ódy č. 91/2o1o Sb. o podmínkóch poŽÓrní bezpečnosti při pro-vozu komínŮ. Povinnost
v|ostnÍko domu si nechol provési ] x ročně revizi komínu od kominíko s písemným doklodem. Čistanikomínůse pok

l

orovódíi svépomocí.Při sezónním topení2x ročně o při ce|oročním topení3x ročně. Revil nebo čištěnínobízíkominík
pon BroŽ z B|otné, mobi| óO7 53o óó4.
iko
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V,ýtoh ze zópisu o výsledku voleb do zosÍupiÍelsfuo obce Svérodícezhofoveného procovnicemiregisÍročního Úřodu v
Horožďovicích o ČeskéhosfotisÍického Ůřoou

zÁprs o vÍsLEDl(u voI.EB Do zasn'PIlELsTI,e oBcE
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části' městského obvodu)
l(Latorry
Swéradíce
(dne)
pod1e
výsIedků převzatých
ve
konaných
dnech
15.10. - 15.10.2010 byly
od okrskových vo1ebních komisí zjíštěny výs1edky voleb v obci.
-okres
Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebnich komisí, které předaly výsIedek hlasování
seznam číse1vo1ebních okrsků, jejichž výsledky neby1y předány
Počet volebních obvodů
Ce1kový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu vo1ičů a jejich dodatků
Celkový počet vo1ičů, kterým by1y vydány úřední obá1ky
Celkový počet odevzdaných úřednich obálek

A) Jména a příjnení zwolených ělenů zastupitalstwa:
Pořadí Jméno a příjmení
zvoIení

46

Vo1ební strana č. 3 - Tomáš Straňák, nezávislý kandidát
Tomáš Straňák
1.

nezávis1ý kandidát

202
2o2

Vo1ební strana č. .7 - Petr Lóffelmann, nezávislý kandidát
44
1.
Petr Lóffelmann

1.

1.

VoIební strana č. 8 - Blanka V1čková, nezávislý kandidát

Blanka Vlčková

Volebni strana č. 11 -Vác]-av Dušek, nezávislý kandÍdát
Vác1av Dušek
1.

54

Volebni strana č. ]-3 -Michal Jiřinec,
1.
Michal Jiřinec

34

nezávisIý kandídát

124

L'|2

r0'7

50

Volebni strana
9 - Miros1av Chaloupka, nezávislý kandidát
43
1.
Miroslav Chaloupka

139

134

5.|
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1

288

t.

1

Vo1ební strana
6 - Dan1ela Beránková, nezávislý kandidát
23
1.
Danj.ela Beránková

'I

1

Věk Pořadí na HL Počet h1asů

Volebn1 strana č. 1 - Zdeněk 0palecký' nezávislý kandidát
1.
Zdeněk opaleckÝ

Vo1ební strana é. 4 - Josef Jiřinec,
1.
Josef Jiřinec

1

1.

132

148

1.

92

Je lo zo nómo, mys|ím, že se to povedlo

Pulovóní zo švejkem, zóÍí 2o1o

Dne 8.zóří1.sme se sešli no nódroží v Předměstí, obychom se vydoli no čýřdenní,,prochózku.,
ŠliuŽ po čtvrt.ý o no trosu po jÍhozópodních
Čechóch 1sme se vŠíchnifěšili. Wokem 1sme dorozili do Volyně o odtud jsme uŽ pokočovolÍ
pěšky. Pro první den 1šme si noplónovoli trosu z Volyně přes vesníci Dub o dole no Bovorov do
vesnÍčkyProŽók u Vodňon, kde byl nocleh. Druhý den se k nóm přÍpojili ještě dvo komoródi o
tok1sme přes VodňanY o Protivín doŠlído s/ovné Putimt v šesÍi.KoŽdý rok se fotíme u četnícké
sÍonice, kde Švejkov roce l9l5 chytili, kdYŽšelzTóboro do BudějovÍc, ke svému 9l. regímentu.
Třetí den pokročujeme z Putimi no KesÍřony o dóle přes Šfěkeňdo Rodomyšle. Posledníden
nošeho putovóníopustíme Šveikovu Írosu o mezi polmo zomíilme přes Chrošfouce, Doubrovici,
KóÍovsko o Čeče/ovicedomŮ do SvérodÍc.Již něko/ík rokŮ tokhle v zóří zokončujeme léto o
těšíme se, Že se zo rok zo Švejkempodívóme zose'

po stopóch dobrého vojóko Šveiko.Lefos1sme

nemó čepici o svítímudo......

Zhod. 58min. 27sec. 9.9.

20110

molý odpočinek u

protivíno

......nutno zpomo|it

opět dosoŽen hlovní cíl pulovóní_ četnickó stonice..........dó|'
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dÓ|

zostovíme se V KótoVskU, o netušíme,Že zo chví|i budeme uvnitř domku.....................o|e

folo. prrŮvodce, komen}óř Peh

Jokpok dopodlo fo noše posvícení?

uŽ

domů

Lóffelmonn o Ůčosfníci,,prochózkyt

BohuŽe| se dó říct, Že nic moc s|ovně. Nevím, jest|i io by|o dóno tím, Že uŽ |idi dopo|edne
v ku|turním domě by|i u voleb nebo to způsobi|o deštívépočosí,o|e ten večer se jim z tep|ých
domovŮ moc nechtě|o. Kdý by|i po osmé hodině dvo muzíkoniiz kope|y Tolismon ST no sóle
v přesi|e, vypodo|o to dost beznodějně. Do devÓté se sice dostovi|o čýňcet p|otícíchdivóků,
o|e i tok ze| só| prózdnotou. Ještě, Že dorozili Ko|obzovi s příbuznými o zop|ni|i tok jeden ce|ý ze
čtyř obsozených stolů. Jednu výhodu to ole bezesporu mě|o - tonečnícisenemuse|i no porketu
strkot o močkot. No tňcet svérodických Žen do|o do tombo|y přes sedmdesóÍ hněýnek no
dómskou vo|enku, o|e dómy je skoro nemě|y s kým vytoncovot. Nokonec se je pod'oňlo prodot
všechny. Noský1ó se otózko, zdo bude do budoucno lepšíŽódnou zóbovu neorgonizovot o pok
pos|ouchot, Že se pro |idize vsi, kteříse stejně Žodné okce nezÚčostní, nic nedě|ó nebo zóoovu
uspořódot pro pór věrných izo cenu nezójmu ze sÍrony ostotních. I tok sí ole myslím, Že ti co
dorozi|ise dobře bovi|io by|i ródi,Že moh|i posedět s přóte|i.
BlonkoV|ěkovó
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občanskésdruženíDiakonie Broumov je nezisková organizace, která
poslqrruje sociální služby pro občany z okraje spoleěnosti - materiální pomoc
s o c i álně p otřebný m, ary|ov é ubýo v áni i prac ov ni pti|eŽito st.
Více na www: diakoniebroumov.org

vYHl,eŠurnV OBCI SvÉn,q.oICE
,vzY'

SBIRKU POUZTTEHO OSACEI{I

Y
Y
Y

vĚct,

rrnnÉvzÍr NruŮŽrnrn'

ledničlcy, televize, počítačea jinou elektroniku, matrace, koberce _
z ekologichých důvodů
nóbytek, jízdníkola a dětské kočórlE . ty se transportem utehodnotí
znečištěnýa vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve dnech:

od 22.

17.

2010-

5. 12.2010

čas: pondělí až neděle B.00 _ ]8.00 hodin

místo: sklad u mateřské škobl
Věci prosíme zabalené do igelitoqých pýlů či krabic.
abv se nepoškodily transportem a popsáním o jahý druh se jedná
odpovědná osoba pro sbírku v obci Svéradice je paní Anna llokrová, Svéradice čp.
133,

mobit 607 926 247

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližšíinformace Vám rádi sdělíme: fuL ! 224 316

800,224 317 203

PoDztMNí výsuorv rr svÉnaotce:
ŽÁct: Naši žáci zača|i tento ročníkoslabený o několik opor, které odešli do dorostu Horaždbvic a
dorostu Chanovic. Přiš|iaž na Davida Siváka samíhráčiz minižákůa tak se hrálo na co, toto mužswo
mělo. odeš|i: červený V., Va|ach T., Vasko A., Lukeš P., Beránek D., štufka M. a Sulek J. Přišli: Sivák
D., šuba A., Křiž M., KorbelJ., Heim|ich M. Kovařík R.

Výsledky:
1. kolo: Horažďovice -

Svéradice 1:1, 5:3 P.k'

4:0
- Staňkov
3. kolo: Ko|oveč - Svéradice
0:5
4' ko|o: Svéradice - Mrákov
t:2
5. ko|o: Sv. Hrádek - Svéradice 3:0
6. ko|o: Ho|ýšov - Svéradice 10:1
7. ko|o: Svéradice - Měčín
14:0
8. ko|o: Sušice B - Svéradice
2:t
9. ko|o: Svéradice - K|atovy
o:7
2. ko|o: Svéradice

b: Makovec J.
b: Háiek Marek 2, Prokopíus F. 2,
b: Makovec J. 2, Hájek J. 2, Hájek Marek
b: Prokooius F.
b: Hájek Marek

b: Prokopius F. 5, Makovec J.

5,

K|as

M.2,Hájek J., Hájek Marek

b: Háiek J.

V podzimní tabu|ce jsou žáci na 7. místě.

B.

mužstvo: Naši béčkařihrají skoro ve stejné sestavě

jako hráti minulý ročník,akorát

odeše| Patrik Havlíčekdo V. Boru a přišel o. Prokopius z dorostu.

Výs!edky:
1. kolo: Svéradice B- Žihobce
2. kolo: Svéradice B

B

1:0

b:

- Zav|ekov 4:t

3. ko|o: N. Hory

7:L

4. ko|o: Svéradice B

- Svéradice B
- Ko|inec
5. ko|o: Soběšice - Svéradice B
6. ko|o: Pačejov B - Svéradice B
7. ko|o: Svéradice B - Milčice
8. ko|o: K.Hory - Svéradice B
9. kolo: Svéradice B _ Ve|hartice

0:0

Vodička L.

b: Říha š. :, v|ček.l',
b: Soukup L.

2:3
5:1
t:2
3:3
t:2

b: Cha|oupka M., Vaněček M., Vodička L.
b:

Vaněček M.

b: Říha š.
b: Cha|oupka M., Říha š., v|ček.l.
b: Cha|oupka M.

B. mužstrro zakonči|o podzim na 6. místě.

A mužstvo: V áčku doš|o k něko|ika výrazným změnám, když mužstvo opusti|i Míra
Bartuška do Chanovic, Michal Vác|avek do Nepomuka, Jiří Sova do Horaždbvic, ktený tady
byl na junior start, Štěpán Ku|hánek do béčkaa během podzimu odeše| nadějný Petr
Prokopec do B|atné. Přiš|i Milan šlehubr ze Lnář, Libor Pícka z Horaždbvic a v průběhu
podzimu Petr Mičkal z Horaždbvic na junior start.
Výsledky:

Hradešice 1:0
5:1
.2. ko|o: Svéradice - švihov
3. ko|o: Mochtín -Svéradice 2:o
2:7
4. ko|o: Svéradice - Losiná
5. kolo: Nýrsko - Svéradice 2..t
6. kolo: Měčín- Svéradice 0:1
4:0
7. kolo: Svéradice - Hrádek
8. ko|o: Přeštice B - Svéradice 2:3
9. kolo: Svéradice - Pačejov 1:0
10. kolo: St. Smo|ivec - Svéradice 2:1
11. kolo: Svéradice- Žinkovy 2:O
12. kolo: Žákavá- Svéradice 2:L
2..L
13. ko|o: Svéradice - D|. Ves
1. ko|o: Svéradice-

b: Petřík L
b: Makovec S. 2, Prokopec 3
b:

Vonášek J., Petřík L.

b: Makovec S.
b:

Vonášek J.

b: V|ček J.,

Jiřinec M., Mareš F., Makovec S.

b: Mičkal P. 2, Jiřinec.
b:

Vlček J.

b: Pícka L.
b: Mareš F., Makovec S.
b: Pícka L.
b: Makovec s., Říha š.

A- mužstvo skončiIo po podzimu na 2. místě, 1. bod za
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Mezi kladivem a holinama

]sem zvěda4 kotÍk se jich dostane na náš vánočnítrh ( sttZl

Naši rybáři

nemajíjenom posvícen[ ale jsou Í přičintiví'

)

připravil

mot

Nejvíce brigádnrcých hodin už několik |et tráví na Čekanci.

stranu připravil

vyoÁvÁ: obecní Úřod ve Svélodicích

foto Petr Lóffelmann

mot

foto Petr Lóffelmann

Noviny připrovuie redokČnírodo ve sloŽení:
Miroslov CholouPko (mch).
Počet výtisků 200, neplodejné.

Komi|o MorcovÓ (kmo),
Morie Vojlovó (mov),
Jindřiško KoIobzovó (jko),
ing orch Tomóš Stroňók (moi)-grofickÓ Úprovo, odpovědný redokior.

