ROCNIK iX.

číslo49

Únor 20l l

sI/ÉMD1.CE
YÓŽení spo|uobčoné,
rÓd bych vós informovo| o dění v nošíobci v období od pos|edního vydóní ,,Noších
novin... No pře|omu prosince o |edno proběh|y dvě okce, které pořódo|o Obec
Svérodice o které, co do Úspěšnosti, se od sebe výrozné od|išovo|y. Si|vesirovskó
zóbovo proběh|o tentokrót zo nezójmu většiny místníchobčonůo nebýt vysoké

Účosti noším|odé generoce, skončilo by ještě většímfioskem neŽ tomu by|o ve
skutečnosti. NÓk|ody no kopelu výběr ze vstupného nepokry| o obec no této okci
dost výrozně prodě|o|o . nezbývó neŽ se zobývot myš|enkou, zdo tuto okci
v budoucnosti pořódot i nodó|e. Zosiupite|stvo sice no posledním zosedóní příšfího
,,silvestro.. schvÓ|i|o, o|e jó osobně si myslím, Že zo rok se zde budeme zomýš|et nod
stejným prob|émem. Rozhodnout v télo věci sprÓvně je těŽké, kdyŽ si|vestrovskou
zóbovu zrušíme,dozvíme se, Že pro obec nic nedě|óme o v opočnémpřípodě se
z podobných zdrojŮ dozvíme: ,,no zóbovu obec mó o no toh|e o dolšívěci zose
nic.. - tokŽe jok se říkó ,,koŽdó rodo drohó'.. Dolšíokcí o tentokrót vyvedenou. by|
trodíční,,Novoročnípochod.., kteý proběh| zo ve|mi s|ušnéhozójmu o to jok
místních, tok ipřespo|ních občonŮ o zÚčostni|o se jej l45 |idí' Ipřes mrozivé počosí
dorozi|i Účostníci v p|ném počtu no občerstvovocí stonici do S|otiny, kde si vystó|i
frontu no tep|ý olko i neo|ko nÓpoj, trochu se posi|ni|i o vyrozi|i do cí|e, kteý by| pro
některé v tep|íčkudomo o pro do|šív místníhospodě. Vstup do Nového roku by| pro
všechny, kteří no pochod vyrozi|i o nezŮsto|i domo zo pecí, určitě Úspěšný o to jok
po strónce zdrovotní, tok i ku|turní o společenské.
V |ednu rovněŽ proběh|o jednÓní s firmou EGYprojekt spo|. s r.o., ohledně
rekonstrukce M|ýnského rybníko o v tomto oh|edu nós čekó tvrdó próce o dost
vysoké finončnínók|ody, protoŽe dofoce no první etopu této okce nedostoneme
o budeme muset vše hrodít z v|ostních zdrojů. o průběhu o oktuó|ním stovu tohoto
projektu vÓs budu no strÓnkóch těchto novin provide|ně informovot, oby i tí, co
nechodí no veřejnó zosedóní zostupite|stvo, zno|i reólný stov.
ZÓvěrem, bych ještě nokous| něco zjiného soudku o io jsou nep|otiči poplotkŮ.
Joko jsou dóno povinnosti obce vŮčíobčonůmv zojÍštěnosti různých s|uŽeb, tok
jsou dóny povinnosti občonůvŮči obci zo tyto s|uŽby p|otii o to bez vyjímky. Je
určitě nefér, kdyŽ pór jedinců sí chce uŽívot některé s|uŽby zdormo o ostotní, drtivó
většino nošich spo|uobčonů,v sou|odu se zÓkonem provide|ně v termínu vše
poctivě hrodí. Rozhod|i jsme se proto důrozně zokročit o všem dIuŽníkům,poslot
upomínky o poté vše předot nošemu prÓvnímu zóstupci. Tokto budeme
postupovot proti všem, jeŽ si své zóvozky vůčiobci neřeší o myslí si, Že jim vše
projde bez nós|edků.
ProtoŽe do|šíčís|onovin vyjde oŽ v jorních měsících,přeji vóm k|idné proŽití zbytku
zimy, kteró nÓs |etos hodně potrÓpi|o o připomnělo nóm doby, kdy oprovdovó zimo
trvo|o 3-4 měsíce o nikomu nepřipodo|o divné, Že mzne o sněŽí.
Vóclov Dušek
storosto

strono první

}

Zaj ímavosti, události, střípky...

Vrínočníkoncert ženského pěveckého sboru Velkobor, konaný ve vestibulu Kulturního domu, byl krásným
zastavením předvrínoěního shonu.

předchozích letech ve|ky ájem, pouze devadesát. Také na ples místníhoSboru dobrovolných hasičůpfišlo
pouze sedmdesát hostů, ale přesto.se ples vyvedl i tombola se prodala.
} Novoroční pochod, |ďeý provánel studený vítr, měl letos l45 účastnftů.občerstveníproběhlo tradičně
před Soukupů ve Slatině, zakteréje třeba poděkovat panu Mílovi Soukupů. Poděkování patří také manželům
Kopáčkovým 7A ywrav ení pochodu.
} Masopustní pruvod obcí připadne na sobotu 5. března.
> od prvního bÍenta už nebudou popelnice vyváňeny na loňskou znrímku. Proto si občanémohou zniímku pro
letošní rok vyzvednout dříve, než je splatnost místníhopoplatku za odpad" a to je konec dubna. Výše místního
v

poplatku zistává ve stejné výši 400,- Kč za trvale přihtášenou osobu, nebo za chalupu. Poplatek ze psů se
vybirá do konce bÍenla.
} Sportovní ples Fotba|ového klubu Svéradice se koná26. února. Pořadatelé všechny srdečně zvou.
} Dětslsý maškarníples proběhne v sobotu 19. března v Kulfurním domě. Zaěáttek je ve 14.00 hodin. Děti se
mohou těšit na diskotéku' zríkusky a tombolu pro každou masku.
} Hospodu U Turků navštívilz neděle na pondělí 30. ledna ''host.. mimo provomí dobu. Vypáčeným oknem
zterasy vlezl do hospody a odnesl si několik kartonů cigaret a prír lahví alkoholu.
} Starosta Václav Dušek a místostarosta Josef Jiřinec se áostili osobní gratulace k devadesátinrím paní Anně
Šihanovéa chystají se ke stejnému jubileu i k paní Věře Militké.
> K 3l. lednu 20l l koněil v Horažďovicích provoz kontaktního místa Katastrálního pracoviště Klatovy. od l.
2.201l jsou již zajišťovány služby přímo Katastrá|ním pracovištěm v Klatovech.
} Kulturní dům Svéradice ožije vpátek Zí.bÍezr.ta,kdy se pň večernímvystoupení představí harfunaničtí
ochotníci s nastudovanou divadelní hrou.
} Tanečnízábava ALKEHOL se uskuteění vpátek 4. březrra vKulturním domě Svéradice. Zde se můžeme
těšit i na BRUTUS v sobotu 16. dubna a PARKAN v pátek 22. dubna.
Dvě trojice dětí s dospělou osobou vybrala
} Tříkrálová sbírka se v našíobci opět setkala s velkou podporou.
!
!'
bylo
v
regionu
obcí
z
okolních
Kč.
Celkem
8 834'vybráno I75 |28,- Kč. SbÍrky se zúěastnilo 54 skupin
koledníků.Črastu byla zaslána na celorepublikové
konto, odkud bude poměrná část peněz ( 65% )
vrácená zpět zzúčelempodpořit charitní práci se
seniory v našem regionu na pečovatelskou a
ošetřovatelskou službu a volnočasovéaktivity. Část
peněz dle zátměru oblastní charity Horažďovice bude
pos$rtnuta na vybavení Mateřské ško|y Hradešice,
Dětského domova Chanovice, farnosti Horažďovice na
práci s dětmi a mládeŽi a také na krizoý fond pro lidi
z Horůď ovicka postižené přírodními živly
jka
foto archiv M. Šulcová
nafotografii zleva :Klarka Buriánová, Horažďovice, Mirka
Vlčkovó, Pavlínka |tlčkovó, Hora:žďovice, František Marc, druhá řada : Kateřina Marcoyá, MorekJedlička
Vedoucí skupin : ing Marie Šulcová, Lucie Marcovó

a dubnu oslaví několik nďich spoluobčanůýznamná ávotní jubilea. Všem jmenovaným
přejeme do dalších let hlavně hodně zdravi, štěstía dny p|aé radosti.

V měsícíchbřeznu

Březen
Chaloupková Anna ( ěp. 106 ) 2.3.641et
( čp. 65)
6.3. 66let
Větrovcová Anna
Duben
(ép. |22) 3.4.73let
Kollárová Milada
( ěp. 82) 10. 4. 64let
Podlešrák Jan
(čp. 55) 14.4.66let
Korbelová Anna
(čp. 16) 16.4.61let
Kovaříková Marie

Kleěka Karel

(

čp. 63

)

( čp. 66)
Augustin Jaroslav
( ěp. 107 )
opaleclcý AntonÍn
PodlešrákováBožena ( čp. 82)
Pleyerová Zdeřka

(čp.lll)
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l0. 3. 69 |et

21.4. 7l let
4. 75let

21.

22.4. 65 let
27.4. 66let
jka

Informace o sčítání o lidu
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké
množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je
připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března
2011.
Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které
proběhlo v dubnu 2010.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků
zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český
statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká
pošta, s. p.
1. Jak poznám sčítacího komisaře?
Komisaři budou pracovníci České pošty. Při návštěvě předloží průkaz sčítacího komisaře
společně s dokladem totožnosti. Každý komisař bude mít přes ramenou modrou tašku s
výrazným žlutým logem České pošty.
2. Kde mohu ověřit pravost sčítacího komisaře?
Na bezplatné lince sčítání lidu (bude v provozu od 26. února) nebo na úřední desce obecního
úřadu.
3. Jakým způsobem mi komisař předá formuláře?
Formuláře přinesou komisaři do každé domácnosti osobně, za celou rodinu je může převzít
jeden člověk, který je starší patnácti let.
4. Kdy budou komisaři roznášet formuláře?
Od 7. do 26. března v podvečer pracovních dní a o víkendech. Termín návštěvy ohlásí
dopředu lístečkem, který vám vhodí po 26. únoru do schránky spolu s informačním letáčkem
o sčítání.
5. Co když nebudu v tu dobu doma?
Nevadí, ve schránce najdete lísteček s návrhem termínu, kdy se komisař dostaví podruhé.
6. Co když se mi nehodí ani druhý navržený termín?
Pak stačí zavolat na bezplatnou linku sčítání lidu, kde termín druhé návštěvy změníte.
Telefonní číslo bude uvedeno na lístečku, který najdete ve schránce.
7. Jaké formuláře dostanu?
Každý člověk vyplní Sčítací list osoby sám za sebe, každá domácnost jeden žlutý Bytový list
dohromady a majitelé či správci domů dostanou ještě Domovní list.
8. Formuláře přinese komisař na trvalé bydliště?
Ano, ale sčítací komisaři půjdou také na všechna místa, kam běžně doručují poštu. Pokud
nebydlíte na trvalém bydlišti, nic se neděje, zastihnou vás jinde.
9. Kdy mám formuláře vyplnit?
Po tzv. rozhodném okamžiku, kterým je půlnoc z 25. na 26. března.
10.
Co když něčemu nebudu rozumět?
Každý den bude od 8 do 22 hod v provozu bezplatná informační linka sčítání lidu (od 26.
února), řada informací je také na internetu na www.scitani.cz. Pokud budete potřebovat
pomoc s vyplněním, stačí požádat sčítacího komisaře o asistenci.
11.
Do kdy musím odevzdat vyplněné formuláře?
Do 14. dubna 2011. Existují tři základní cesty:
• on-line vyplnění na internetu
• osobní odevzdání komisaři
• zdarma odeslání poštou v obálce, kterou dostanete od komisaře
Nejrychlejší, nejméně pracné a nejjednodušší bude on-line vyplnění na internetu.
Václav Dušek, starosta
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Co může člověk prožít za devadesát roků života
Kus první republiky, neboť paní Anna
Šilhanová se narodila 2. ledna 1921 v
nedalekém Kom šíně, když m ladé republice
bylo m álo přes dva roky. Začal se form ovat
sam ostatný stát, druhá světová válka byla
na obzoru a m ladé děvče obklopené osm i
sourozenci si života nem ohlo užívat
bezstarostně. Muselo po škole pom áhat
dom a v hospodářství a hlavně se starat o
m ladší sourozence ze dvou rodin.
Koncem války na jedné z procházek
po Radině, kde "Na hřebeni" stávala
rozhledna", ( u triangulačního bodu stála
dřevěná konstrukce sloužící pro
zem ěm ěřičské práce, starší občané si ji
dobře pam atují ) potkala pohledného
m ladíka, za kterého se po čtyřech letech
potkávání ve Svíraticích na tanečních
zábavách provdala. Pan Šilhan, tak se
m ládenec jm enoval, pocházel z chaloupky
před vjezdem do Sm íškovic statku, který až
dodnes užívá OVD. Říkalo se tam u Kaizrů,
kam se m ladí nastěhovali k ženichovým
rodičům . Tam se také narodil syn Jaroslav.
Život šel dál a v chaloupce začínalo
být těsno. Naskytla se m ožnost koupě větší
chalupy naproti hospody a krám u U Turků za
86 000,- Kč. ( Prodala se stodola u Pekaříků,
za kterou dostali 38 000 Kčs, která jim patřila,
za krávu dostali 8 000,-Kčs za barák 12 000,Kčs a něco bylo našetřeno pod polštářem ).
Pan Šilhan byl zedník u Pozem ních stana snímku v 17. letech
veb Plzeň, a tak si um ěl poradit s nabytým m ajetkem . Vše pečlivě zrekonstruoval, nezapomněl
ani na vým ěnek, který sám už sice dosyta nevyužil, jako jeho paní, která m á tu m ožnost jejího
využívání dodnes včetně společné kuchyně
s m ladým i a vnoučaty a pravnoučaty, které
ji jezdí často navštěvovat.
V novém bydlišti se narodil další syn,
Václav, nevím , zda se také seznám ili s
m anželkou Helenou u "rozhledny" nebo při
tanci ale jejich syn je rovněž Václav a tak žijí
zástupci tří generací pohrom adě. Pohodu
dokazuje společná kuchyň i stolování. Vnučka Lenka m á už avizovaná pravnoučata na
vedlejším obrázku.
V roce 2007 zem řel m anžel oslavenkyně, když spolu žili úctyhodných 62 roků.
Všem přejem e všechno dobré a
zejm éna paní Šilhanové, aby s rodinou a
přítelkyněm i ještě častokrát oslavovali
narozeniny.
Foto archiv a V Šilhan m l, mot
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Nestává se často, že na této dvoustraně přejeme ke stejným narozeninám dokonce
kamarádkám
Je to tak. Přes silnici. Tak blízko sebe bydlí. A že si jsou blízké i v životě, dokazuje následující
foto V. Šilhana m l . Paní Věra Militká a paní Anna Šilhanová ruka v ruce a úsm ěv na tváři.
9.2. 1921 se narodila paní Věra Militná v nedalekém Mrtníku u Kaznějova. Její tatínek
pracoval v kaolince, m am inka pom áhala u sedláků hlavně na poli, pokud jí to ovšem čas a
síly dovolovaly, neboť dom a se m usela
postarat o pět dětí. Byla to sam á děvčata,
takže si m ohla jedna druhé vypom oct.
Paní Věra ráda cvičila v Sokole, jako
žačka se zúčastnila Všesokolského sletu v
Praze. Potom vdavky a stěhování doRybnice,
tam pracovala v hospodě.
Rodina se potom stěhovala do
Lubence, kde bydleli až do roku 2005.

Paní Militká m á dvě dcery, u jedné z
nich, paní Hausnerové, bydlí dodnes u nás,
ve Svéradicích " na studených schodech", jak
říká " zebou m ně od nich ruce".
Celý život jí bavil život společenský,
cvičení v Sokole, práce v hospodě, nyní posezení na lavičce nebo při procházkách s
partnerkam i. Přejm e jí ještě hodně síly na zdolávání schodů a od Ježíška rukavice.
mot

Zima v Mateřské škole Svéradice
Studená zima, která přinesla nám dospělým velké starosti s topením a častým uklízením sněhu, dětem
dala mnoho radosti. Vždyť již od listopadu se mohou radovat z této bílé nadílky. Děti si kreslí do sněhu, vyšlapávají
pěšinky a potom po nich chodí a běhají. Koulejí koule ze sněhu, které pak pouštějí dolů z kopce. Stavějí si různé
stavby ze sněhu a hlavně sněhuláky. Velice rády využívají ke klouzání z kopce nové lopaty z umělé hmoty, které
dostaly pod vánoční stromeček. Lopatu má každé dítě svou, tak nemusí na kopci čekat a může klouzat z kopce
dolů a zase běžet do kopce nahoru, za
št'astného smíchu a dovádění.. Děti v
zimě nezapomněly ani na zvířátka, která
žiji volně v přírodě a rozhodly se, že jim
vyzdobí vánoční stromeček. Z domova
děti přinesly jablíčka, sušenky a provázky
na zavěšení těchto dobrot na větvičky.
Jehličnatý stromeček, který rostl u cesty s
velkou chutí a radostí ozdobily.
A zvířátkům chutnalo! Pod
stromečkem a ani na stromečku nic nezůstalo. Společně s dětmi jsme se rozhodli, že v tradici zdobení
ředitelka MŠ V. Kohelová
vánočního stromečku pro zvířátka budeme pokračovat i v příštím roce.
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Znal své zboží (masopustní)
Už je tomu hezká řádka let, co do školy slatinské přistěhoval se počátkem února nový řídící učitel. V místě
již nějakou dobu působící učitelský pomocník byl nucen nového šéfa zasvěcovati do místních poměrů. Jest
už v přirozenosti lidské, že každý člověk vedle svého povolání najde si pravidelně zálibu ještě v něčem
vedlejším, čím oslazuje nebo otravuje svůj všední život.
Nový rektor našel si obor jistě velmi vděčný, ba přímo závidění hodný. Uměl dobře koupiti, poraziti,
vyvrhnouti a do podrobností zpracovat čtvernožce, jejichž bolestný ryk zvláště v době masopustní z našich
dvorů venkovských často se ozývá a na nějaký čas pravý blahobyt v jizbách statků, chalup, někdy i domkářů
způsobuje. Do těchto tajů zasvěcoval pan šéf i učenlivého svého pomocníka.
Přál bych každému úředníku viděti tu hodinu zkoušky, kdy poprvé měl mladý pomocník, náležitě jsa
teoreticky poučen, sám vlastnoručně spáchati vraždu pěkného masopustního prasete. Opásán bílou zástěrou
se sekyrou v ruce a třesoucími se koleny blížil se k nic netušícímu praseti, které držel šéf na úvazku za nohu.
Poslední povel: " Pěkně do čela, jak padne, rovnou nožem z důlku pod krkem od pravé strany k levé, teď!" A
již se ozval i ze dvorku školního známý ryk, který v každém posluchači vyvolává pojmy: jaternice, jelita,
škvarky, vepřová se zelím, přičemž mimoděk sliny se sbíhají a sanice klapají. První pokus dopadl dobře,
slova uznání z úst šéfových: "Šlo to, až to zkusíte ještě jednou, už to dovedete sám" lila se jako chladící
balzám na zpocené tělo udýchaného pomocníka a tetelící se jeho vražednou duši. Pomohl ještě při paření,
vyvrhnutí, rozčtvrcení, ale k tajemnému dílu výroby kýžených plodů každé zabijačky, na nichž si pan šéf tolik
zakládal a pro jichž kvalitu stal se záhy velmi populárním, pomocník připuštěn už nebyl. Nadýchati se mohl
dosyta jen dráždících výparů, které vyvalily se vždy mrakem při každém otevření dveří z řídících kuchyně.
Na potaz přibrán byl pomocník opět zase, když rozhodovala se otázka, kam s připravenými šunkami a
moravskými klobásami. Výtečnou černou kuchyní honosila se stará chalupa u Baráků a tam také k vyuzení
šunky i klobásy byly dopraveny. Přirozeně, že se tak stalo, až když poctivost a mlčenlivost všech obyvatel
chalupy byla nadevšechno zajištěna a přesný počet kusů v notýsku pana řídícího důkladně zaznamenán.
Ode dne umístění výše označených plodů v tajemné kuchyni u Baráků, počal tyto prostory nápadně často
navštěvovat i učitelský pomocník, kterého častá dráždivá vůně z kuchyně nanejvýš rozčilovala a dokonce i
k černému skutku svedla. Důvěra majitelů zázračné kuchyně byla snadno získána a zanedlouho i čarovné
ovoce černající se v komíně kuchyně byl o mu ukázáno. Příležitost jest největší svůdce ke hříchu! Veselý
klapot cepů ve stodůlce a mocné bušení kladiva dědečkova do nové podrážky způsobily jednou příliš lákavou
příležitost k ochutnání zapovězeného ovoce a tak v několika okamžicích octly se tři klobásy a jedna šunka
pod kabátem učitelského pomocníka, který tentokráte po příliš krátké návštěvě u Baráků rychle pelášil, štván
jsa špatným svědomím, do svého bytu. Očekávání věcí příštích rušilo od toho dne jindy klidný jeho spánek.
Čtvrtý den ráno po této události slyšely stěny školní chodby následující rozmluvu. "Mladej, víte co? Ty
Baráků nejsou jak jste říkal". "Mýlíte se, pane řídící, ručím za ně". "Nejsou. Koukejte!" A již před očima
učitelského pomocníka objevily se nešťastné cifry, hlásající počet klobás a šunek, dopravených do tajemné
Barákovi kuchyně. U klobásů strašila modře napsaná číslice 3, u šunek 1. Marné vymlouvání, marná obrana,
na Baráků zůstal černý stín, že i je zlákala tajemná vůně masopustního ovoce, v duši pomocníkově pak
řezavý hlas pobouřeného svědomí, který byl umírněn jen prvotřídní kvalitou tak lehko nabytého ovoce.
Další děj této tragedie odehrál se v sousední obci Chanovicích, kde tehdy v „ Port Arturu“ ( nynějším
zámeckém hostinci) kralovala matka známá pod jménem „Teta Frantlů“. K ní mířily každou sobotu mnohé
kroky občanů místních i přespolních. Sem zamířily i v podvečer nejbližší soboty po uvedeném rozhovoru ve
slatinské škole kroky obou slatinských učitelů, zahalených v peleríny a řešících živě cestou opětně problém
poctivosti obyvatelů Barákovy chalupy. Kapsy obou byly obtíženy obvyklou večeří. Pravá kapsa pana řídícího
skrývala kus šunky, levá dvě klobásy ( také na případné podráždění chuti jiných) a šos obtížen byl obvyklými
třemi vajíčky natvrdo. Také pomocníkova kapsa tentokráte skrývala pěkný kousek vonné šunky. Záhada čísel
- 3 klobásy a 1 šunka – vrtala hlavou šéfa a strašila vinou obtíženou duši podšéfa.
Rozuzlení děje přikvačilo dříve nežli se kdo nadál. Sotva oba hrdinové tohoto děje zasedli v kuchyni u
matky Frantlů, octly se obsahy jejich kapes na stole, vedle nich nože, slánka a obvyklý krajíc chleba. Balíčky
rozevřeny, mrknutí sem tam, kdo co má." Kde jste koupil tu šunku?" Zazněla pojednou přísná otázka pana
šéfa."V Kadově" zněla klidná odpověď pomocníkova. "Ukažte" a již nůž pana řídícího ukrajoval kousek
k ochutnání. A sotva vložil ukrojený kousek do úst, zvolal: " Tady je zloděj, to je moje šunka. Poznám ji mezi
tisíci. Abych nepoznal svého zboží!" Následovalo už jen kajícné doznání pomocníkovo a úplná rehabilitace
poctivosti a dobrého jména všech obyvatel Barákovic chaloupky, která skrývala tajemnou černou kuchyni,
odkud ještě vícekrát pak putovaly různé plody blažených venkovských zabíjaček.
Z horažďovického obzoru z 30.let minulého století připravil

VYDÁVÁ: Obecní úřad ve Svéradicích
Jindřiška Kalabzová (jka), Marie Vojtová (mav),
ing arch Tomáš Straňák (mot)—grafická úprava, odpovědný redaktor.
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Václav Strolený

Noviny připravuje redakční rada ve složení:
Kamila Marcová (kma), Miroslav Chaloupka (mch),
Počet výtisků 200 , neprodejné

Svéradické A mužstvo, které přezimovalo na 2. místě I.B třídy sk.B se ztrátou jednoho bodu na
vedoucí Sokol Hradešice, zahájilo přípravu na jarní část sezóny 2010/11 v sobotu 22.ledna a připravuje
se pod vedením trenéra Miroslava Rambouska třikrát v týdnu. Po podzimní části mužstvo
pravděpodobně opustí po dlouhé době Pavel Marek, který projevil zájem odejít na hostování na jih Čech,
pravděpodobně do Lnář. Již v průběhu podzimu odešel na hostování do Blatné 18letý talent Petr
Prokopec, který zde pravděpodobně zůstane i na jaře. Naopak do Svéradic přišel na hostování útočník
Kamil Suchan (bydlištěm v Horažďovicích) z Měčína. S mužstvem se připravuje i další nový útočník
Luboš Zajíc, který naposledy působil v Německu. V přípravě je také 16letý domácí odchovanec Roman
Kába, který si zvyká na mužskou kategorii, ale dále bude působit i v dorostu Horažďovic. Vedení klubu
má nadále zájem přivést 1-2 hráče.
V sobotu 5. června sehrálo A mužstvo první přípravné utkání s účastníkem I.B třídy sk.C Sokolem
Černice a na úvod si z domácího hřiště odneslo krutou porážku 1:5.

Rozpis dalších přípravných utkání
datum/čas
sobota 19.2. 14.00
neděle 20.2. 14.00
neděle 6.3. 14.00
sobota 12.3. 14.00
sobota 19.3. 14.00

soupeř
Svéradice – Dlouhá Ves
Horažďovice A – Svéradice
Svéradice – Chanovice A
Svéradice – Nezamyslice
Svéradice – Sedlice

hřiště
Svéradice (tréninkové)
bude upřesněno
Svéradice (tréninkové)
Svéradice (tréninkové)
Svéradice (tréninkové)

Další svéradická mužstva zatím ještě užívají zimního spánku. Žáci si zimní přestávku zpestřili tradičním
halovým turnajem v Nepomuku v sobotu 22. ledna:
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev, které byly rozděleny do dvou skupin. Naši žáci byli rozlosování
do těžké skupiny společně s divizní Sušicí a účastníky krajského přeboru domácím Nepomukem a
Přešticemi. V této skupině neuhráli ani bod se skórem 1:6.
Další výsledky turnaje:
o 7. místo: Svéradice - Kasejovice 0:1
o 5. místo: Klatovy- Přeštice 0:1
semifinále: Sušice - Nýrsko 2:2, 4:5 na PK, Senco - Nepomuk 1:1, 3:2 na PK
o 3. místo: Sušice - Nepomuk 2:2, 2:3 na PK,
finále: Senco - Nýrsko 2:1
konečné pořadí: 1. Senco Doubravka, 2. SKP Okula Nýrsko, 3. FK Nepomuk, 4. TJ Sušice, 5. TJ
Přeštice, 6. SK Klatovy 1898, 7. TJ Kasejovice, 8. FK Svéradice.
Svéradice reprezentovali - trenér: Vlastimil Beránek, vedoucí mužstva: Běloch Václav, Prokopius
Václav; masér: Kvasnička Petr; hráči: Hájek Martin, Salák jan- Hájek Jiří, Brokeš Pavel(K), Klas Daniel,
Klas Martin, Böhm Lukáš, Makovec Jarda, Prokopius Filip, Sivák David, Jedlička Marek.

text Václav Dušek ml.
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foto Petr Löffelmann

Malá doplňujícíinformace, kterou v kronice nenajdete

obec Svéradice ležísevemě od Horažďovic ve famostiVellcý Bor.
V roce 1264 sídlo Draslavovo
1359 seděltu Lipec ze Smíratic
l374 Bušek
l394 zose Úpec
Čósf vesnice potřílo l<frŽ'ovnkŮm k SÍrokonicÚm.
V poměÍech fehde1í doby připomínó se tu pouz e dvŮr, kteý r. l424 prodoý Íř sesÍry
Nedlouho potom pilkoupeny Svérodice od Dlouhovesých o drŽeny k ChonovicŮm. KdyŽr,
l589 Adom Chonovský k Dlouhé Vsi své sforšísyny sÍoÍkemChonovsým i SvÍro-dickým
obdorovol, ujolse Svérodic syn Jon.
Joko osmé díÍěse mu norodilsyn ALBERT, kteý prosluljoko jezuito o spisovofe/.
osÍoÍky1sou
v Klotovech v kotokombóch,
Jeho
Asi v Íěch dobóch tu bylo postoveno fuz.
Po Jonovi držel Svérodice ieho brotr KryšÍov( l ó28 ), jenŽ je odkózql monŽelce Kofeňně
rozené z Běšin, ovšok ien do jejího Živobytí.
KdyŽ toto r. l óó4 zemřelo, zdědil Svérodice Jon Vilém Chonovsky, ktený je r. l ó7ó prodol
lgnócovi Korlovi ze ŠÍomberko.Pří tom obdtŽel tgnóc Kore! Í HoroŽdovice, pokSedlec o
Zolužony.

Všechny ýto stotky o přkoupené k nim Počejov o Horosedly s domem no Hrodčonech
prodol brotru svému Vóclovu Vojtěchovi. A ten neznómo kdy prodol je rodu Kinsých.
Po dlouhém čose bylnójemnkem Antonín Hentes.
A pok v r. l9I8 bylo fuzve Svérodicíchprodóno ponu Vóclovu Polónkovi, rodóku z
Kozlovo.
mov

V uvedeném čase, na
návsive Svéradicích

nebo na některém
dvorku u stavení jsme
měli možnost pozorovat
téměř dokonalé zatmění
slunce. VěŽička naší
kapličky si dovoli|a tento
přírodníúkaz ještě
znásobit. Pro ý, kteří
pozorování zmeška|i,
jsme pořídi|i alespoň
čemobíloukreaci. mot

Jsle u konce s dechem ?

S příchodem Žmního období pňchózí občos i dobo, kdy nestočímeutíroÍnos o koše|
nóm nedó spót.
No toto témo jsem se bovilo 5 ponem doktorem o dorvědělo se, Že musíme rozlišovo|
NACHLA.ZENí .l ct-lŘ|PK!. .Á. jck se od sebe liší?
Joko nochlqzení se oznočujíběŽně se vyslqrtujícípíznoky joko ýmo, škróbóní v krku o
arýšenó teploto. I kdyŽ je |oto stejně joko chňpko způsobeno viry, od chňpky se ýrozně |iší.
CHilBkc je nokďlivé virové onemocnění, k|eré postihuje převóŽně dýchocí cesý. Mó
vyroné ce|kové píznoky joko jsou horečko. bo|es|i hlovy, svo|Ů o k|oubů. Lékoř předepisuje
onfibiotiko.
Ale věřte, Že si|nó slepičípolévko dokóŽe v obou pípodech pociento '' postovit no
nohy ".
mg,v
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SVÉRADICE
Dne 15. 1. 2011 se konala výroční valná hromada SDH Svéradice, ve zdejší hospodě „ u
Turků“. Ve svéradickém sboru je evidováno 63 členů, valné hromady se zúčastnilo 42. Na tuto
valnou hromadu byli pozváni jako hosté pan Václav Drha z SDH Velký Bor a Svéradický starosta
pan Václav Dušek.
Na valné hromadě vystoupil Miroslav Chaloupka, starosta místního SDH se zprávou o činnosti
místního sboru za minulý rok. Dále vystoupil Vladimír Smitka , pokladník s pokladní zprávou a
Jaroslav Korbel, velitel se zprávou velitele družstva. Z hostů vystoupil Václav Drha, který dělá
mimo SDH Velký Bor ještě člena revizní komise v Klatovech, s revizní zprávou. Potom dostal slovo
ještě starosta Svéradic Václav Dušek, který vystoupil za naši obec a přislíbil našemu sboru
pomoc.
Minulý rok byly zakoupeny dvě nové hasičské uniformy. Bylo také odměněno pět členů
našeho sboru, kteří slaví tento rok svá životní jubilea. Ivo Smitka a Václav Soukup 50 let,
František Stejskal 60 let, Karel Zdeněk 70 let a Karel Brouček 80 let.
Na závěr byla diskuse, kde
se hlavně diskutovalo o naší
avii. Pak následovala večeře a
volná zábava, o kterou se staral
zdejší harmonikář Honza
Podlešák.
29. 1. 2011 se konal
hasičský ples ve zdejším
kulturním domě ve Svéradicích.
Na ples dopoledne připravili
místní hasiči tombolu, na
kterou také přispěli zdejší
občané, za což by jim chtěli
všichni poděkovat. Nechybělo
jako každý rok celé prase, které
zabil řezník z Pačejova a místní
ženy ho rozporcovaly do
balíčků. Tombola byla pěkná,
bylo v ní celkem 180 cen.
Bohužel podle minulého
roku, kdy se sešla docela pěkná
návštěva 140 lidí, jich přišlo
letos pouhých 70. Kapela SAFÍR
ze Strakonic, která zde byla,
hrála velmi dobře. Proto by si
měli místní lidé udělat čas a
příště na hasičský ples přijít.
Příští rok bude hasičský ples
14. ledna.
mch

Další veřejná schůze zastupitelstva se bude konat 15. dubna 2011 v místní
hospodě v 19.oo hodin. Zveme všechny občany Svéradic.
Vlastní příspěvky do novin můžete předat na Obecním úřadě ve Svéradicích
do pondělí 11. dubna t.r.
strana 9

NOVOROČNÍ POCHOD tentokrát pro ledový vítr hlavně ve stanu s teplým nápojem

otužilí borci samozřejmě postávali venku

potom už ve skupinkách, co komu přišlo na jazyk anebo pod něj

ještě něco ochutnání z obecního talíře ze Svéradic a výpomocná obsluha ze Slatiny
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