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ani jsme se nenadáli, skončil starý rok a vše začíná nanovo. Taky se Vám
zdá, že čím je člověk starší, tím ty roky utíkají nějak rychleji? V mládí si
většina z nás užívá života na „plný pecky“, žije se, jak se říká „ze dne na
den“ a nikdo nemyslí na to, že by jednou také mohl zestárnout. A že utíká rok za rokem si začínáme uvědomovat až postupně, někdy na prahu
čtyřicítky či ještě později. A až potom zjišťujeme, že nebudeme pořád
mladí a postupně začínáme reálně vidět, jak ten život běží a utíká. Někdo

Svéradická ryba – 2021

moudrý v minulosti řekl následující větu: „Život je krátký, čas utíká rychle,
a není možné ho vrátit nebo posunout, takže si užívej každý okamžik, který můžeš“. A toho bychom se měli všichni držet a každou vteřinu i minutu
života si opravdu užívat plnými doušky.
Teď bychom se mohli zkusit zamyslet nad tím, co nám rok se třemi
dvojkami, 2022, přinese. Jsou předpovědi optimistické, ale existují i ty pesimistické, které říkají, že nás nic dobrého nečeká. Jistě všichni znáte jméno světoznámého francouzského lékaře, astrologa a věštce ze 26. století
Michela de Nostradama. Vykladači jeho proroctví očekávají, že svět bude
v letošním roce čelit velké hospodářské krizi a propuknou velké nepokoje
a hladomor. Evropa se má otřást v základech a údajně jí prý hrozí rozpad,
ekonomické zhroucení či jiná velká zkáza. I bulharská věštkyně Baba Vanga, která v minulosti předpověděla rozpad SSSR, katastrofu v Černobylu
a datum Stalinovy smrti, má pro rok 2022 doslova děsivé předpovědi. Na
asijském kontinentu a v Austrálii má dojít k silným zemětřesením, což by
následně mělo způsobit silné a intenzivní záplavy. Dále prorokuje příchod
další pandemie, která by měla mít původ na ruské Sibiři. Mnoho míst na
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zeměkouli bude zasaženo nedostatkem pitné vody, jenž způsobí světový konflikt a bude mít zásadní politické důsledky.
Tohle všechno však je třeba brát s mírným úsměvem na tváři, protože věštby a proroctví se dají vždy nějak překroutit či přizpůsobit tak,
že to vypadá jako by se daná předpověď vyplnila. Uvidíme na konci
roku, zda se některá z těchto předpovědí alespoň z malé části přiblížila realitě. Nás ale spíše zajímá, co nám rok 2022 přinese ve skutečnosti. Špatná zpráva je, že se bohužel nevyhneme stoupající inflaci, která
může snížit životní úroveň mnoha lidí, především z nižších příjmových
skupin. Dobrou zprávou, nebo spíše zbožným přáním nás všech je, že

covidová „pandemie“ skončí nejpozději do léta a na podzim už další vlna nepřijde. Současná „omikronová“ vlna celé to šílenství uzavře
a pozvolna se zas vrátíme do normálního života. Tak to alespoň předpovídá několik rozumných světových epidemiologů a virologů.
A teď zpět do reality. V letošním roce nás čekají další volby, a to
volby do zastupitelstev měst a obcí nebo také jinak, komunální volby.
Občané budou mít možnost zvolit si své zástupce do zastupitelských
orgánů měst a obcí, která pak po další čtyřleté volební období budou
rozhodovat o dění v daných správních celcích. Tyto volby proběhnou
zřejmě někdy začátkem října (termín není ještě daný) s tím, že někdy
během listopadu proběhnou ustavující schůze nově zvolených zastupitelstev. Zbývá tedy ještě dostatek času na to, abyste se zamysleli
nad tím, zda by nebylo dobré vstoupit aktivně do komunální politiky
a reálně se tak podílet na životě v naší obci. Za těch dvanáct let, co
působím ve funkci starosty, jsem už slyšel tolik rad či názorů co by
se mělo udělat jinak, jak to udělat lépe či proč neděláte toto a děláte
úplně něco jiného. A teď je právě ideální doba pro všechny, kdo znají recept, jak to dělat lépe, kvalitněji či úsporněji, přestat filosofovat
a svoje myšlenky přímo realizovat formou práce v obecním zastupitelstvu. Čím více lidí se bude ucházet o místa ve vedení obce, tím
budou mít voliči větší výběr a je šance, že budou zvolení opravdu jen
ti nejkvalitnější. Od roku 2010 se v zastupitelstvu vystřídalo 17 jmen,
z toho pouze tři (Dušek, Löffelmann, Vlčková) absolvovali všechna
tři volební období. Dvě volební období pak pracovali či ještě pracují
4 zastupitelé (Korbel J., Haasová, Straňák a Chaloupka). V tuto dobu
nevím, kdo z aktuální sestavy ZO bude kandidovat v letošních volbách, ale osobně bych byl rád, kdyby jich bylo co nejvíce. Ideální by
bylo, aby v novém zastupitelstvu byli z větší části zkušení zastupitelé,

kteří už ví, o čem ta práce je, a doplňovalo je pár nováčků, kteří by
získávali zkušenosti pro svoji další práci do budoucna. Příští starosta
by měl mít za sebou, pokud to bude možné několikaletou práci v zastupitelstvu, což je jednoznačně dobrý základ pro výkon této náročné funkce. Vím o čem mluvím, sám jsem to zažil a proto sám za sebe
bych do této pozice prosazoval toho, kdo splňuje předpoklady uvedené v předcházející větě. Zastávat tak důležitou funkci, je obrovská
zodpovědnost a bez patřičných předcházejících zkušeností jsou začátky těžké a můžu potvrdit, že někdy je to, jak se říká „na mašli“.
Jsou však určitě výjimky, které potvrzují pravidlo, a třeba schopný
„manažer“ by to možná (snad) zvládl bez toho, aniž by někdy působil
jako člen zastupitelstva. Věřím, že osud a blaho naší obce není většině občanů lhostejné a že se najde dost těch, kteří budou mít chuť
a energii zapojit se do veřejného života.
Následující řádky budou patřit pozvánce na akce, které nás čekají
v nejbližších dnech a týdnech. V sobotu 26. února proběhne (nebo už
proběhl, podle toho, kdy čtete tyto noviny) tradiční masopustní průvod masek. Je pořádán znovu po dvou letech, když v loňském roce
nám jeho zorganizování znemožnila nesmyslně přísná epidemiologická
opatření. Masopust a s ním související průvod rozmanitých, pestrých
masek má v naší obci obrovskou popularitu, což dokazuje i to, že tuto
tradici nepřerušil ani mnohaletý totalitní režim. Před rokem jsme dlouho váhali, zda přece jenom průvod neuspořádat, ale nakonec jsme
s těžkým srdcem přijali rozhodnutí, že v roce 2021 bude tato akce zrušena. Letos tedy opět maškarní průvod projde obcí a jak to vše proběhlo či co zajímavého se při tom událo, se dozvíte v dubnových novinách. Na sobotu 5. března připravujeme pro všechny ženy oslavu MDŽ
a bude to, podobně jako u Masopustu, také po dvou letech. A máme
pro Vás radostnou zprávu. Naše pozvání opět přijal populární herec
pan Pavel Nový, který se, dle jeho slov, rád do Svéradic vrací. Bude mít
opět hodinové vystoupení, ve kterém bude vyprávět své zážitky, a to
jak ze svého života soukromého, tak z života hereckého. Samozřejmě,
že dojde i na Vaše dotazy, které pan Nový určitě rád zodpoví. A podpořit dobrou náladu přijede kapela OBŠUKA se svým kapelníkem,
Františkem Strnadem. Ta nás bude bavit po celý zbytek večera.
Závěrem ještě pár slov k novému roku, ze kterého máme za sebou už téměř dva měsíce. Asi každý z nás by rád vstupoval do právě
začínajícího roku s tzv. čistým štítem a na to špatné, co bylo v roce
starém, by nejradši zapomněl. Bývalo zvykem a někdo v něm i pokračuje, že si lidé dávali do nového roku různá předsevzetí, která se
týkala např. životního stylu, životosprávy, sportování, omezování či
přímo rušení některých zlozvyků apod. Někteří to pak dokázali dodržovat měsíce, někteří týdny a někteří to skončili po pár dnech. Těch
jedinců, kterým to vydrželi po celý rok nebo déle, či dokonce natrvalo, opravdu moc nebylo. Svatou pravdu má slavný autor mnoha
českých televizních seriálů, scénárista, dramatik a dramaturg pan Jaroslav Dietl, který prohlásil: „Člověk znovu a znovu vyhlašuje nějaká
předsevzetí a znovu a znovu je porušuje“.
Přeji všem pohodový přechod ze zimních do jarních měsíců a krásné prožité celého jara.
Václav Dušek - starosta
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2. března
6. března
9. března
10. března
17. března
19. března

75 let
77 let
75 let
80 let
62 let
66 let

3. dubna
5. dubna
10. dubna
14. dubna
14. dubna
16. dubna
21. dubna
22. dubna
27. dubna
27. dubna
28. dubna
29. dubna

84 let
65 let
75 let
63 let
77 let
66 let
82 let
76 let
77 let
61 let
65 let
67 let

duben 2022:
KOLLÁROVÁ Milada
DUHAN Milan
PODLEŠÁK Jan
BUKOVAN Jiří
KORBELOVÁ Anna
ŠIMÁNKOVÁ Hana
AUGUSTIN Jaroslav
PODLEŠÁKOVÁ Božena
PLEYEROVÁ Zdeňka
SOUKUP Václav
SMITKA Vladimír
KALABZA František

Vítáme nové občánky Svéradic:
Řady občanů naší obce rozšířil Sebastián Vít,
který se 14. prosince 2021 narodil rodičům
Miloši Vítovi a Lence Martínkové a také
Nora Kozáková, jež se narodila 8. února 2022
rodičům Janovi a Markétě Kozákovým.

Pracovní doba obecního úřadu:
PONDĚLÍ

07.00–17.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.30–11.30

STŘEDA

07.00–15.00

středa

07.30–13.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

pátek

07.30–11.00

PÁTEK

07.00–13.00

14.00–17.00
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Zajímavosti, události, střípky…
Na závěr uplynulého roku v předvánočním čase jsme
pro vás připravili ve vyzdobeném sále kulturního
domu vánoční koncert. Ten zahájily svým milým vystoupením děti z mateřské školy, na ně pak navázalo
Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.

Účast v obecenstvu nebyla tak velká jako v minulých
letech, přesto si všichni přítomní odnesli hezký kulturní zážitek.
Tradiční myslivecký bál byl i tentokrát zrušen, a tak
se místní mohli setkat až na pěším pochodu pořádaném tradičně na Nový rok. Na trasu letošního ročníku
Novoročního pochodu se vydalo něco přes 100 účastníků, ve Slatině bylo po roční přestávce opět připraveno
malé občerstvení. V cíli pak ještě novoroční turisté mohli
navštívit hospodu U Turků, která pro ně připravila nabídku teplých i studených jídel.
Tříkrálová sbírka proběhla ve stejném režimu jako
v loňském roce. Zapečetěná kasička byla umístěna
nejen na obecním úřadě, ale tentokrát i v místním obchodě. Celkový výtěžek činil v naší obci 6160 Kč. Pořadatel sbírky Charita Horažďovice posílá všem dárcům velké poděkování.
Sbor dobrovolných hasičů pořádal výroční členskou schůzi v sobotu 15. ledna v hospodě U Turků.
V letošním roce uplyne již 130 let od založení hasičského sboru v naší obci, a tak hlavním bodem byla
debata o podobě oslav tohoto výročí. Oslavy jsou plánovány na sobotu 9. července. Také bylo rozhodnuto o tom, že hasičský ples bude i tentokrát z důvodu
probíhajících pandemických opatření zrušen. Závěrem

byl pěti členům sboru předán dárek k jejich letošním
kulatým narozeninám
Poplatek za odpad musí být uhrazen do konce dubna, jeho výše se pro letošní rok zvyšuje na 500,- Kč
za osobu s trvalým pobytem nebo za nemovitost trvale neobydlenou. Ve stejném termínu je splatný i poplatek ze psů. Oba dva poplatky můžete hradit hotově
v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 27522351/0100, jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční. Všechny informace jsou k dispozici také na stránkách obce.
V nejbližší době je pro vás připraveno několik akcí:
26. února bude obcí procházet Masopustní průvod,
na sobotu 5. března připravujeme v kulturním domě
oslavu Mezinárodního dne žen, 12. března Pacienti
uspořádají dětský maškarní bál a na 19. března je
potom přesunut sportovní bál. Pozvánky s podrobným programem naleznete uvnitř tohoto vydání.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
je naplánován na sobotu 7. května 2022 v prostoru
za obecním úřadem, velkoobjemový odpad je možné za obecní úřad navozit již v pátek. Zbytky chemických látek, olejů a ostatní nebezpečné odpady ukládají pracovníci svozové firmy přímo do nádob k tomu
určených, proto je přivezte až v den odvozu od 8.00
hodin. Žádáme všechny občany, aby uvedené pokyny
dodržovali.
Jindřiška Doláková
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STALO SE PŘED LETY…

Rok 1957 –
před 65 lety

JZD – výroční schůze
Družstevníci odpracovali celkem 38 000
družstevních jednotek a na pracovní
jednotku vyplatilo družstvo 22 Kčs, na
naturáliích 8 Kč 25 hal.
Naše družstvo dodalo tyto druhy průmyslových plodin: 37q lučního semene
(množitelského) za 2000 Kčs/q, 140 q
luční slámy (stonky) a dvakrát tolik ještě zůstalo na účet roku 1957. Hrachu
bylo dodáno 54 q a potřebné množství
na setí směsek si ponechali družstevníci
doma. Poprvé mají dostatek jetelového
i travního semene pro vlastní potřebu.
Novým zootechnikem družstva byl
zvolen Vojtěch Větrovec, který dosud
zastával funkci skupináře. Je svědomitý,
pracovitý a je proto naděje, že za jeho
vedení bude živočišná výroby v družstvu zvýšena. Jsou toho i doklady. Od
začátku letošního roku dodává družstvo
od 147 krav přes 600 litrů mléka denně
a 100 litrů zkrmuje. Takové množství mléka nebylo v obci dodáváno ani
v době zeleného krmení, když celá obec
hospodařila soukromě.
Mírná zima umožnila, že dne 15. března
zaseli naši družstevníci první 3 ha jarní
pšenice. Letošním rokem již potřetí naši
půdu vápníme, výsledky se již dostavují. Naše družstvo, podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství, je semenářským
družstvem a má plnou podporu Ústavu
pro rostlinou výrobu z Prahy-Ruzyně.

Rok 1972 –
před 50 lety
Po novoročních oslavách začal v obci
zase všední život. Již 12. ledna bylo
uskutečněno na MNV další jednání ohledně výstavby Kulturního domu.
S konečnou platností bylo rozhodnuto,
že je nutné vykoupit soukromou budovu od s. Miloslava Turka. V budově je

umístěno pohostinství, prodejna Jednoty a byt s. Turka. Tato budova byla ohodnocena na částku 147 000 Kčs. Částku
na úhradu poskytuje ONV Klatovy.
V měsíci únoru byla demolována zbývající část starého sálu. K 10. červnu
měli občané odpracováno 1 100 hodin
při demolici sálu. Také JZD na tyto práce zapůjčilo různé stroje. Dne 10 dubna
byl zahájen výkop na stavbě Kulturního
domu. Vedením celé stavby byl pověřen
s. Chaluš. Zde je nutno podotknout, že
iniciativa lidí předstihla úřední povolení.
ONV totiž vydalo stavební povolení ke
stavbě až o dva měsíce později.

Rok 1977 –
před 45 lety
MNV má v současnosti tyto komise: •
výstavby • školská a kulturní • sociální
a zdravotní • veřejného pořádku • finanční. Dále byl zřízen Sbor pro občanské záležitosti a Aktiv pro rodinu a mládež. Jak MNV, tak všechny komise mají
vypracovaný „Plán práce“ na celý rok.

VODOVOD

Členové jednotlivých složek Národní
fronty si ve svých závazcích dali, mimo
jiné, také odpracování 60 brigádnických
hodin na akci „vodovod“. Brigády se vyhlašovaly rozhlasem a konaly se vždy
v sobotu. V uvedenou dobu se scházeli brigádníci na návsi, a to vždy v počtu asi 20-30 mužů. Každý si přinesl
s sebou vlastní nářadí, a to lopatu nebo
krumpáč. Vodovod se budoval v rámci „akce Z“ a začínalo se vyhloubením
a výstavbou vodojemu. Při pracích na
vodovodu byly použity různé mechanizační prostředky a k rozpojení skály při
výkopu vodojemu a rýhy pro potrubí
byla použita trhavina. Potrubí pak pokládal podnik „Správa vodovodů a kanalizací“ se sídlem v Sušici. Dozor na
stavbě měl p. Lejsek, pracovník sušického podniku. Na každém dokončeném úseku se provádí tlaková zkouška.

Občané odpracovali za rok celkem 4 305
brigádnických hodin.

Rok 1982 –
před 40 lety

Život v naší obci
Místní obyvatelé pracují v JZD, máme
zde i dělníky různých závodů, technicko-hospodářské pracovníky i profese učitelské. Lidé, kteří umí vzít za práci, lidé
s různými zájmy.
Většina mužů se zajímá o sport, který
se soustřeďuje na místním hřišti. Je to
fotbal. Vždyť naše mužstvo hraje krajský přebor, kde se umístilo na 5. místě.
Ale převažuje názor, že mužstvo má navíc a že má velké šance obsadit některé
z předních míst. Místní hostinec je svědkem častých diskuzí o fotbale.
V obci je hodně řemeslníků. Jedním
z nich je pan Václav Soukup, vyučený
řemeslu truhlářskému. Když vzpomíná
na staré časy, říká: „Pamatuju dobu, kdy
jsem dělal pro zemědělce kolo nebo nábytek a on mě prosil, abych mu počkal,
že zaplatí až bude mít peníze. Dneska
je situace obrácená, když lidé potřebují
udělat okna, dveře nebo třeba, dneska
tak módní, starožitný nábytek, platí již
dopředu.“
V obci máme i muzikanty. Muzika se
stala koníčkem i pro učitele Karla Löffelmanna, který si rád se svou trubkou zahraje i s kapelou. Dobrým muzikantem
je i pan Větrovec, nyní důchodce. Kdysi
před léty hrál v kapele, která vyhrávala
v celém okolí. Teď hrají již jen na svatbách nebo pohřbech.
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Činnost sdh svéradice v roce 2021

V loňském roce se také do naší činnosti promítla covidová opatření. Nemohla být v hospodě výroční schůze,
museli jsme zrušit náš tradiční ples
a nekonala se ani okrsková soutěž.
Až začátkem měsíce dubna jsme
se sešli na brigádě na kovový odpad,
kdy jsme naložili v pořadí 2. valník
a odevzdali do kovošrotu v Blatné.
V pátek 30. dubna jsme se jako
každý rok podíleli na stavění májky.

Akce Vítání léta a pivní slavnosti se
mohly pořádat až 4. července, kde
jsme nesměli chybět s našim stánkem. Obě kapely, jak Nektarka tak
Olympic revival band, přilákaly početnou návštěvu lidí. Takže práce
a starosti s touto akcí se pro nás určitě vyplatily.
V sobotu 11.9. jsme se zúčastnili oslav 90 let založení obecní školy
a srazu rodáků. Pod vedením na-

šeho zkušeného velitele jsme napochodovali před budovu školy a položili slavnostní věnec. Po skončení kulturního programu a prohlídky
školy, jsme se odebrali do kulturního domu, kde pokračovala volná zábava. K této slavnostní příležitosti jsme zakoupili nové uniformy pro
4 ženy a 4 muže. Na všechna nová
saka ve sboru jsme nechali našít domovenky.
I přes zmíněná opatření jsme
v loňském roce něco zažili, ať to
byla „makačka“, anebo trochu srandy, tak nám za odměnu přibyla do
kasičky nějaká ta koruna. Ta se nám
bude hodit na pořádání oslav 130 let
založení sboru, které se uskuteční
9. července.
Na závěr bych chtěl poděkovat aktivním členům našeho sboru za účast
a práci na těchto akcích. A v této
době přeji všem pozitivní myšlení
a negativní testy.
Za SDH Svéradice
Jaroslav Korbel
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Svéradická ryba a rok 2021
Každoročně děláme pro obec několik brigád na
úklid svéradického okolí a vždy jsou to akce větší, na které obecní pracovníci nestačí. Pan starosta nás požádal o vyklízení cesty ze Stašína na Žabín,
a tak jsme tuto brigádu naplánovali na první polovinu
ledna. Obecní cesta převážně není využívána, dalo by se
říci, že ji víceméně používají jen vlastníci lesa na Žabíně.
Poslední léta už to nebyla cesta, ale džungle. S pomocí
několika motorových pil jsme asi 300 m cesty vyklízeli
v 11 lidech celou sobotu. Teď už je to opět místo, kudy
chodí lidé rádi na procházku.
Koncem července každoročně sečeme celou přední část Kostelíku a ani vloni tomu nebylo jinak. Poslední roky bylo sucho, a tak se uklízelo snadno. Vloni byl mokrý, deštivý rok a trávy byly téměř tři valníky oproti jednomu v suchých časech. Loňský rok nám
nepřidělal starosti jen s trávou, ale hlavně se 2x vylil ,,Mlýňák“ bezpečnostním přelivem. V červnu po několikadenním dešti přišla velká bouřka a přelivem
šlo zhruba 10 cm vody. Z toho jsme se snažili poučit
a hladinu rybníka hlídali. Dne 11. září odpoledne při

setkání rodáků přišla taková průtrž mračen, že přelivem
teklo více než 20 cm vody.
V sobotu po svatém Václavovi jsme při výlovu zjistili, že nám uplavalo asi 30 velkých tolstolobiků (všichni)
a několik metráků kapra. Výlov se povedl i přes značné ztráty. Lidé si nakoupili ryby za velmi lidové ceny,
a i stánek s občerstvením fungoval velmi dobře. Když
jsme spočítali, kolik se nasadilo a kolik se slovilo, nechtělo se nám ani uvěřit, že nám uplavalo do Otavy asi
4-5 metráků ryb.
Koncem října probíhal výlov Rybníčku a hned začátkem listopadu Čekance. Čekanec zarůstá rákosím neuvěřitelně rychle, a proto došlo na radikální řešení. Náš
kamarád se nabídl, že si od zaměstnavatele zařídí na jeden den vypůjčení bagru. V sobotu 4. 12. přijel a vybagroval bahno a rákosí i s kořeny z téměř celého Čekance.
Za loňský rok jsme pro obec odpracovali více než 130
brigádnických hodin, a proto si myslíme, že spolupráce
funguje na výbornou, a věříme, že tomu tak bude i nadále.
Za spolek Svéradická ryba Pavel Klas
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FOTBALOVÝ KLUB
Naši fotbalisté se prvně v roce 2022
sešli na tréninku v sobotu 15. ledna
a zahájili tak zimní přípravu na jarní část sezóny 2021/2022. Počasí
v polovině ledna bylo příjemné, a tak by se skoro
ani nemuselo užívat slovo
„zimní“. Horní hřiště bylo
vzhledem na to, v jaké fázi
roku se nacházíme, ve velmi dobrém stavu, a tak příprava mohla začít za vynikajících podmínek. Postupně se začalo trénovat
dvakrát týdně a aktuální výkonost pak
měl trenér Marcel Voříšek možnost
prověřit v přípravných zápasech. Ten
první se uskutečnil v Nýrsku a na úvod
čekal naše hráče účastník krajského
přeboru, tedy soupeř nadmíru těžký.
Duel se uskutečnil v sobotu 19. února,
tedy až po uzávěrce tohoto čísla, a tak
o jeho výsledku budeme referovat až
v dubnových novinách. Další příprava čeká naše fotbalisty v neděli 27.2.,
tj. den po masopustu, a bude to zápas

1. kola Poháru PKFS, ve kterém se
na umělé trávě ve Vejprnicích utkáme
s týmem SK Slovan Plzeň 1910. V případě, že bychom v tomto duelu zvítězili, čekalo by nás v sobotu
5. března utkání s vítězem
zápasu Sokol Postřekov –
Sokol Mochtín.
V současnosti řešíme, jak
doplnit kádr, který je velice úzký a jeho rozšíření je
naprosto nezbytné. V jednání je několik fotbalistů, ale jak vše dopadne, je
otázkou nejbližších týdnů. Abychom
byli alespoň trochu konkurenceschopní, potřebovali bychom příchod nejméně tří kvalitních hráčů. Jinak kádr opustil na vlastní žádost náš odchovanec
Michal Petrášek, který měl v loňském
roce zdravotní potíže a na krajskou
soutěž se už necítil. Svoji kariéru odešel dokončit do týmu účastníka okresního přeboru Strakonice, TJ Lom. Aktivní činnost chtěl po podzimu ukončit
jeden z našich nejlepších hráčů, Lukáš

Jíra, ale s ním probíhá jednání, aby svoje rozhodnutí alespoň o půl roku odložil.
Mistrovské soutěže začnou v sobotu
12. března a naše „áčko“ na svůj první letošní soutěžní zápas vyjede na
neoblíbenou „umělku“ do Žihle. Doma
se pak představí za týden, v sobotu
19. března od 15:00 hodin, kdy bude
hostit FC Křimice.
„B“ tým zatím „dobrovolně“ trénuje
s naším prvním týmem a před zahájením soutěží má v plánu sehrát 1-2
přátelské zápasy. Úvodní „mistrák“ je
čeká v neděli 3. dubna na hřišti v Bolešinech. Doma se pak představí o týden později, v neděli 10.4., kdy ho čekají Hartmanice.
Dorost se na svůj jarní start začal připravovat v hale v Zaboří a postupně začne i s venkovními tréninky. V neděli
10. dubna ho pak čeká úvodní mistrovský zápas v Bavorově, kde ho čeká
kombinovaný tým Bavorov/Prachatice
B. Doma pak naši mládež můžete prvně vidět v sobotu 16.4., kdy budou hostit mužstvo Střelské Hoštice/Katovice.

PROCHÁZKY HISTORIÍ FOTBALOVÉHO KLUBU
Rok 1982 – před 40 lety

A jak se tato příprava projevila v jarních mistrovských zápasech?

V loňských „dubnových novinách“ jsme si v našem putování historií svéradického fotbalu připomněli jarní sezónu roku
1981, kdy naše „A“ mužstvo dokončilo svoji první sezónu v krajském přeboru. A právě toto jaro se řadí mezi ta nejlepší období našeho klubu. Z patnácti odehraných zápasů jsme zvítězili
9x, 3x remizovali a pouze 3x prohráli. Zisk 21 bodů nás tehdy v tabulce posunul až na konečné 4. místo.
Po velice úspěšné premiérové sezóně v nejvyšší krajské soutěži se náš tým, spolu s fanoušky, těšil na tu další, tj. ročník
1981/1982. Podzim 1981 jsme zvládli poměrně dobře a skončili
jsme přesně uprostřed tabulky, to znamená, že jsme přezimovali na 7. místě. Následná zimní příprava byla velice náročná
a jejím vyvrcholením bylo soustředění na Brčálníku, které
proběhlo pod vedením trenéra J. Rendla. Potřebné fyzické síly
tam nabíralo celkem 14 hráčů: S. Nový, J. Palečko, M. Stejskal,
Bondor, I. Nižňanský, M. Opalecký, B. Holík, J. Lanč, V. Dušek,
K. Krejčí, J. Smitka, V. Turek, J. Skalník a F. Šašek.

21. 3. Sokol Svéradice - Sokol Postřekov
Krejčí (PK)
28. 3. ZČE Plzeň - Sokol Svéradice
Holík 2x
3. 4. START Plzeň - Sokol Svéradice
11. 4. Sokol Svéradice - ČSAD Plzeň
Šašek
18. 4. Baník Tlučná - Sokol Svéradice
25. 4. Sokol Svéradice - B. Sokolov
Dušek, Čadek (PK)
2. 5. Ostrov - Sokol Svéradice
9. 5. Sokol Svéradice - Chodov
Holík
16. 5. Mar. Lázně - Sokol Svéradice
Dušek

1:2 (1:1)		
0:2 (0:2)
1:0 (0:0)
1:1 (1:1)
0:0
2:2 (0:2)		
2:0 (1:0)
1:1 (0:0)
1:1 (1:0)
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23. 5. Sokol Svéradice - D. Horš. Týn
Holík, Plass, Dušek
30. 5. Plzeň – Letná - Sokol Svéradice
6. 6. Sokol Svéradice - Karlovy Vary
Holík 2x, Krejčí, Šašek
13. 6. SK Plzeň – Karlov - Sokol Svéradice
Plass, Bondor

3:2 (1:0)

Semifinále krajské – 12. 5.
ZČE Plzeň – Sokol Svéradice
Dušek 3, Bondor, Nižňanský

4:5 (2:2)

Z výsledků je patrné, že jaro 1982 se určitě nepovedlo podle představ, ale konečné umístění nebylo zas tak špatné.
Podařilo se totiž udržet „podzimní“ postavení, což znamená, že ve druhé sezóně KP jsme skončili na sedmé pozici.
K podzimním 14 bodům jsme na jaře přidali pouze 12 bodů,
za 3 výhry a 6 nerozhodných výsledků. Čtyři zápasy pak
skončili naší porážkou.

Krajské finále (1. zápas) – 26. 5.
Horní Slavkov – Sokol Svéradice
Šašek

3:1 (1:1)

Krajské finále (2. zápas) – 2. 6.
Sokol Svéradice – Horní Slavkov
Plass, Lanč, Krejčí, Šašek, Dušek

5:1 (1:0)

Na jaře se nám naopak velice dařilo v Českém poháru,
kde jsme sehráli sedm velice podařených zápasů.

Stali jsme se tedy vítězi krajské České poháru
a postoupili tak do hlavní soutěže.

Krajské 2. kolo – 12. 4.
Sokol Svéradice – Klatovy
– po prodloužení, Bondor, Šašek, Dušek

3:2 (2:1, 2:2)

I. kolo Českého poháru – 20. 6.
Sokol Svéradice – Lokomotiva Plzeň
Dušek 2, Holík, Plass

Krajské 3. kolo – 28. 4.
Sokol Svéradice – Slovan Plzeň-Karlov
Turek, Bondor

2:0 (2:0)

II. kolo Českého poháru – 26. 6.
Sokol Svéradice – VTJ K. Vary
po prodloužení

0:0
4:1 (1:0)
3:2 (2:0)

SMUTNÁ ZPRÁVA
Ve čtvrtek 27. ledna nás zastihla velice smutná zpráva; ve
věku nedožitých 75 let opustil naše řady a zároveň řady našich
bývalých fotbalistů Míra Vondrášek z Horažďovic Předměstí.
Výborný fotbalista, který rád střílel góly, skvělý člověk, velký
parťák, jenž dokázal bavit lidi a nikdy nezkazil žádnou zábavu.
Barvy Sokola Svéradice hájil v sedmdesátých letech minulého století, kdy patřil ke stálicím „A“ mužstva a s přibývajícími
roky se poté stal nedílnou součástí a oporou našeho rezervního týmu. K jeho největším kamarádům a tehdejším spoluhráčům patřili Franta Kozlík, Franta Koutenský, Venca Šolc, Míra
Chaloupka, Míra Koutenský, Pepík a Franta Stejskalové a mnoho dalších. Na hřišti nevypustil žádný souboj, vždy se tvrdě
bil za zelenobílé barvy Svéradic a v tomto směru byl doslova
„lídrem“ mužstva.
A jaký byl na hřišti, takový byl i v osobním životě. Ani tady
nedokázal prohrávat, šel vždy nekompromisně za svým cílem; byl rovný, upřímný, ale zároveň by nikdy nikomu nedokázal ublížit.

Odešel člověk, který
bude všem, co ho znali,
moc chybět.

ČEST JEHO PAMÁTCE !

4:1 (2:0)

2:2 (0:0)
penalty: 3:4
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Hospodaříme
na pozemcích,
které nám
pronajímá
Honební
společenstvo
Svéradice,
a výměra
naší honitby
je 1 458 ha.

Myslivecký spolek Svéradice
Myslivecký rok
2021/2022

v uplynulém roce fungoval, co se
podařilo a co ne.

Právě končící myslivecký rok 2021/
2022 se opět nesl ve stínu probíhající pandemie Covid-19, která více
či méně ovlivnila chod našeho Mysliveckého spolku, podobně jako
byly ovlivněny životy nás všech,
jak v soukromé, tak i v pracovní
rovině. I přes neustále se měnící
restrikce, pravidla a nařízení omezující náš běžný život a neustálou
nejistotu z budoucnosti, bylo nutné naplánovat myslivecký rok, tak
jako v předešlých letech, se všemi pravidelnými akcemi i s vědomím, že některé možná budeme
muset omezit nebo dokonce zrušit. Ale konec stěžování a pojďme
se podívat na to, jak MS Svéradice

Činnost spolku
v mysliveckém roce
2021/2022
V našem spolku je momentálně
18 členů a 1 host, převážná většina pochází z obcí Svéradice a Slatina. Hospodaříme na pozemcích,
které nám pronajímá Honební společenstvo Svéradice, a výměra naší
honitby je 1 458 hektarů. V honitbě máme rozmístěno 22 krmelců
pro zvěř spárkatou a 58 kusů slanisek, kde se předkládá kamenná sůl.
Pro pernatou zvěř máme vybudováno 19 zásypů. V roce 2021/2022
se nám dařilo individuálně lovit srnčí mufloní, černou i škodnou zvěř

dle plánu lovu a hon na bažanty byl
také úspěšný.
Ale myslivost není jen lov, během
podzimního a zimního období je hlavní činností členů spolku starost o zvěř
a její přikrmování jádrem a senem.
Měsíce leden a únor jsou dobou,
kdy především spárkatá zvěř potřebuje speciální péči. Dbáme na
to, aby spárkatá zvěř měla v krmelcích vždy dostatek čerstvého a kvalitního sena. Jistě víme, že zažívací trakt přežvýkavců je v lednu již
v období „odpočinku“, proto jej nemůžeme zatěžovat velkým množstvím
energeticky bohatého jadrného krmiva. Samozřejmě, že zvěři předkládáme jádro, avšak menší množství než
v předcházejících měsících, ale velice důležitá je pravidelnost. Ideální
je oves, speciálně vyrobené granule,
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popřípadě obiloviny smíchané s plevami nebo seno rozšrotované s jádrem. Neopomíjíme ani drobnou
zvěř, i když její stavy jsou stále nižší,
zajíců ubývá a bažant obecný z přírodní populace je mnohde již vzácností. Nerovnováha mezi predátory
a jejich kořistí je markantnější, proto věnujeme úsilí snížení stavů těch
predátorů, jejichž lov nám legislativa
umožňuje.
Jak jsem psal v úvodu, měli jsme
naplánováno mnoho akcí, bohužel
některé jsme byli nuceni zrušit, jako
třeba výroční členskou schůzi, některé členské schůze, naháňky a v neposlední řadě také náš tradiční myslivecký ples. To nás mrzí nejvíce, protože ples je vždy hojně navštěvován
místními obyvateli a jako každý rok,
jsme pro návštěvníky měli připravenou bohatou zvěřinovou tombolu.
I přes pandemickou dobu se nám ale
podařilo zrealizovat několik společných lovů a v červnu také naše tradiční střelby na střelnici Korbel na
Malém Boru. Také se nám podařilo
na myslivecké chatě dokončit elektrickou přípojku a pořídit nové stoly,
za finančního přispění obce Svéradice, za což vedení obce děkujeme.

23.9.1946 -byla 9 zakládajícími
členy založena Lidová lovecká společnost Svéradice, prvním předsedou byl zvolen pan Jan Chaloupka
a lovecká společnost obhospodařovala 1.090 ha.
26. 4. 1963 -došlo ke sloučení
s obcí Slatina a vzniklo Myslivecké
sdružení Svéradice, které se rozrostlo na 16 členů a začalo obhospodařovat honitbu o rozloze 1.406 ha.
21. 1. 1978 - dochází k dalšímu
slučování s obcemi Komušín a Slivonice. Nově vzniklé sdružení hospodaří v honitbě o rozloze 2.252
ha a má 39 členů.
13. 2. 1998 - se sdružení rozděluje a vznikají dva nástupnické subjekty MS Komušín a MS Svéradice.
V MS Svéradice zůstalo 21 členů
a s honitbou o výměře 1.458 ha.
9. 12. 2000 - proběhlo slavnostní
otevření myslivecké chaty, kterou
si členové MS postavili svépomocí.

Historie MS
Svéradice

1. 1. 2014 - v návaznosti na změnu Občanského zákoníku a povinností z něj vyplývající proběhla
změna stanov a přejmenování na
Myslivecký spolek Svéradice.

To byla v krátkosti současnost,
pojďme se nyní na skok podívat
do historie našeho spolku. O historii Mysliveckého spolku Svéradice se sice můžete dočíst na webových obecních stránkách, ale ne každý má možnost se tam podívat,
a proto si myslím, že krátké ohlédnutí do historie lidové myslivosti ve
Svéradicích není na škodu. Zde je
pár klíčových okamžiků z minulosti
našeho mysliveckého spolku.

Z této krátké exkurze do minulosti můžete vidět, že náš myslivecký spolek v loňském roce dosáhl
75 let svého působení, ale díky pandemické situaci, bohužel nebyl prostor k nějakým oslavám. Pro nás,
současné členy MS, je velkým závazkempokračovat v tradici myslivostiv souladu s Mysliveckým zákonem a ruku v ruce s ochranou
naší krásné přírody. Proto je pro
nás těžké přijmout snahy, prosadit

výstavbu fotovoltajické elektrárny
v katastru obce Svéradice, a to ke
všemu na orné půdě. Ano v rámci
omezení produkce skleníkových plynů a snížení spotřeby fosilních paliv
je potřeba hledat alternativní obnovitelné zdroje elektrické energie, ale
ne na orné půdě, a ne v situaci, kdy
v ČR denně mizí cca 8 ha orné půdy.

I přes pandemickou
dobu se nám podařilo
zrealizovat několik
společných lovů
a v červnu také
naše tradiční střelby
na střelnici Korbel
na Malém Boru.

Co říct závěrem?
Příroda je tu pro nás všechny, pro
relaxaci, sport, myslivost a spoustu dalších činností, pokud ji chceme dál společně využívat, je potřeba velké tolerance mezi všemi
lidmi, kteří se v přírodě pohybují.
Pokud se budeme navzájem více
tolerovat, budeme si sebe navzájem i více vážit. A nakonec bych
rád jménem MS Svéradice popřál
všem, ať je nadcházející rok lepšínež ty předcházející, bez pandemických restrikcí a s lepšími vyhlídkami do budoucnosti.

Myslivosti zdar
Petr Pleyer,
Myslivecký spolek Svéradice
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mateřská škola

ŠKOLKA, NEMOC, COVID
Panem starostou jsem byla požádána o napsání článku z naší mateřské školky. Většinou mi
naskočí myšlenka nějakého tématu, o kterém bych se mohla rozepsat. V současné době se
tak nestalo, téma je dané – COVID. Nový školní rok jsme nezačali tentokrát pouze s nemocí
Covid – 19, ale i s velkými respiračními nemocemi dětí. Důsledkem omezení kontaktů došlo
k oslabení imunity a mezi dětmi i dospělými se nekontrolovatelně a opakovaně začala šířit
běžná onemocnění. Bohužel pro život a dění v jednotřídní mateřské vesnické škole, je to
jako rána z čistého nebe.
Vše na světě má své místo, svůj
řád, a i své plusy a mínusy. I tak to
nějak platí pro naši práci s dětmi či
vedení dokumentace pro řízení školy. Vzdělávání dětí je jasně zakotveno ve školském zákoně a v rám-

Neuděláte s tím v onen okamžik nic.
Kam ty děti mají jít? Co říct rodičům?
Potřebují přece jít do práce. Ředitel
nemá právo na to, aby mohl zavřít
školku. MŠ nemá nárok na ředitelské
volno, ani na jakékoliv jiné prázdni-

cových vzdělávacích programech,
které má na starosti ministerstvo
školství. Jen člověk, který o skutečném vedení školy a vzdělávání dětí
neví vůbec nic, si může dovolit zpochybnit a zneuctít každodenní práci učitelky. Nezáleží na tom, jestli máte dětí 20, 10 anebo bohužel
přišly z různých důvodů jen 2 děti.

ny než letní a vánoční. Ano, možná práce a součinnost s 20 dětmi se
zdá být náročnější. Vše však záleží
na dobré organizaci, rozložení práce,
nastolení pravidel a komunikaci. Při
menším počtu dětí musíte mít připraveno více podnětů, učebního materiálu, zábavy a vůbec to nejtěžší –
zaujmout děti. Větší skupinka se více

zabaví sama. Děti jsou spontánnější,
nápaditější a jakoby si více ,,vystačily samy mezi sebou.“ Nechci hodnotit
co je lehčí, nebo těžší, ale zase zde
platí – vše má své klady a zápory.
Volná hra, která je pro děti nesmírně
důležitá, se střídá s řízenou činností,
pohybem v tělocvičně a samozřejmě
vycházkou. Dnes mělo být přítomno
10 dětí. 2 děti včera nahlásily logopedii mimo školku, večer přišla sms
o tom, že 3 děti onemocněly a ráno
píše maminka, že tatínek má dovolenou a nechá si synka doma. No
a z deseti jsme na čtyřech, a to není
ten nejhorší scénář. Přišel čas vycházky, je slunečno…. Nemám jít ven proto, že je nás málo? A jak to vysvětlit
těm dětem? Rodičům, nebo inspekci? Byla by to neprofesionální a špatně odvedená práce. Docela mě trápí,
že vůbec své mysli dovolím zabývat
se těmito myšlenkami. Bohužel, okolnosti mě k tomu někdy zavedou. Ale
zaplať pánbůh. Zdravý rozum, chuť
pracovat s dětmi a být tu pro ně,
aby nedoplácely na negativní reakce
okolí, stále převládá. Musí převládat,
protože bez pozitivní energie by tato
práce příliš kvalitní nebyla. A v dnešní neskutečné době, a to nejsme jen
ředitelkami, nebo učitelkami, máme
i svůj osobní život a menší či větší starosti tak jako vy, to není vůbec samozřejmostí. Navzdory těmto
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mateřská škola
výkyvům v docházce dětí a slyšícímu
„klebetání“, to jsme my, zaměstnanci školky, kteří se s tím musí poprat
a pomalu z minuty na minutu experimentovat a zařídit zdárný chod školky ku prospěchu všem. A troufám si
snad říct, že se nám naše plány daří
i co se hospodárnosti týče. Za minulý rok jsme řešili různé finanční kroky. S novými smlouvami a službami
o něco vzrostly. Rozpočet jsme měli
snížen díky plynu, který si na starost přebrala obec, a i přesto si myslím, že je náš hospodářský výsledek
chvályhodný.
Samozřejmě čím více dětí, tím více
živo. A ještě více by bylo živo, kdyby
se vrátil život do škol tak, jak to bylo
před covidem. I když různé činnosti
jsou již povoleny, nařízení a nastavená pravidla vám plány stejně zhatí.
Velice nám chybí tvořivé dílny rodičů
s dětmi, kde vždy panovala příjemná atmosféra, došlo na sbližování
mezi rodičem a učitelem, ale i rodiči mezi sebou a jednalo se o příjemné relaxační odpoledne. Za zmínku
určitě stojí aktivity, které jsme museli během školního roku vynechat.
Například zubní výchova, keramická dílna, divadla s pohádkou, tematické vnitřní i zahradní akce, divadelní pohádky v Horažďovicích...
Každodenně nás provázel talisman
Krteček a podle zásluh si ho někdo
z dětí odnášel domů a druhý den
putoval zase k jinému kamarádovi.
Tento ceremoniál měly v moci děti.
Během dne měly motivaci, protože
krtečka chtěly domů všichni a ony
samy měly zhodnotit průběh dne,
co se povedlo, a naopak nepovedlo a rozhodnout. Mimo jiné pro děti
jedna z nejtěžších věcí, než například vypracovat pracovní list. I tuto
zvyklost jsme prozatím kvůli putujícímu covidu odstranili. Tímto mě napadá další, zaběhnutý a podle mého

velice smysluplný a efektivní zvyk,
a to pozdrav při příchodu a odchodu
– podání ruky. Se vstupem do třídy
první kroky dítěte vedly k učitelce,
dítě se zastavilo, soustředilo, koukalo Vám do očí, podalo ruku a došlo
na vzájemné - dobrý den. Občas se
stane, že dítě vpluje do třídy a hned

okolních MŠ a to jsou spojeny se ZŠ,
což je na přísun dětí vždy pozitivum,
nemluvě o pracovních příležitostech.
I když děti v naší škole naprosto
v ničem nestrádají, myslím, že mají
krásně vnitřně nazdobenou a zrekonstruovanou školku s novým vybavením, dostatečnou vzdělávací

ode dveří má zamířeno kamsi jinam,
než k paní učitelce a zapomnělo by
i pozdravit. Takže doufám v brzký
návrat této výchovné zvyklosti, abychom nemohly být kýmkoliv napadeny. V současné době provozujeme
u nás ve školce angličtinku, logopedii a dojíždíme na plavecký kurz do
bazénu v Horažďovicích, který v tuto
nelehkou dobu není vůbec jednoduché organizovat.
Možná do budoucna opravdu nebude možné mateřskou školu zachovat a život prostě půjde dál. Ale zatím je tady, proto bychom si jí měli
vážit. Neboť takováto školka se
opravdu pomalu stává raritou. O to
víc by to měla být chlouba vesnice.
Jde přece o ty děti a některé rodiče,
které jsou za tuto možnost opravdu
vděčni. Spočítejte si jenom kolik je

nabídkou, nepřeberným množstvím
her a hraček. Možná se opravdu nevyrovnáme těm krásným moderním
městským školkám, které mají i své
sponzory, ale to přece není to nejvíc.
Cílem by mělo být připravit dětem
nejen krásné šťastné dny, ale ukázat
jim cestu, jak překonat i dětské rozmary a nesnáze, které k jejich dětskému životu patří. Mít k nim láskyplný přístup, vyslyšet je a pochopit.
Srozumitelně nastavit pravidla si děti
zaslouží nejenom od nás učitelů, ale
i od rodičů a těch nejbližších. Neboť
především v rodině musí vládnout
harmonie pro zdravé dospívání dítěte a my ve školce neumíme zázraky.
S přáním lepších dní
ředitelka MŠ Svéradice
Naďa Klasová
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O Hromnicích na Šumavě
Plamen svíčky doprovází lidský život
skoro každý svátek a obřad, ale jeden
svátek byl hlavně v minulosti více spojován se svíčkami než ostatní. Byl to křesťanský svátek Hromnic, které připadají na 2. února a byly důležitou oslavou
jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl spojen
s ochranou před ohněm, bouří, hromem
a bleskem, jak napovídá jeho název.
V tento den přinášeli lidé do kostela svíce, aby je kněz posvětil. Před mší svatou
se konal průvod kolem kostela se zapálenými svícemi, které pak farář oděn do
fialového pluviálu při mši svaté posvětil zkrápěním svěcenou vodou a podkuřováním kadidlem. Tyto svíce, nazývané „hromničky“, byly pak v domácnostech pečlivě uschovávány, zpravidla za
obrazy svatých a byla jim přisuzována
ochranná a léčivá moc. Byl-li někdo nemocný, zapalovaly se k modlitbám za
jeho uzdravení, stejně tak při bouřích,
aby „Boží posel“ neuhodil do stavení, jak
se tehdy říkalo bleskům.
Při bouři lidé zapalovali hromničky
a modlili se, a nejčastěji přeříkávali
evangelium sv. Marka. Po modlitbě zhasínali svíčku a čmoud z ní pouštěli dveřmi nebo pootevřeným oknem ven, čímž
chtěli usmířit rozhněvaná nebesa. Pak
zavřeli okno i dveře a znovu rozsvítili
svíčku a modlili se dále litanie ke všem
svatým. To vše třikrát opakovali a věřili, že se bouřka vzdálí. Někde lidé věřili,
že kdyby při bouřce zapálili jinou svíčku
než hromničku, tak by do stavení udeřil
blesk a zapálil jej. Prostí lidé si v minulosti totiž neuměli vysvětlit některé přírodní jevy a pohromy, a tak kolem nich
vytvořili celou řadu mýtů a pověr.
U nás jsou nejstarší zmínky o svěcení
svící na Hromnice z poloviny 14. století
a jsou v textech Tomáše Štítného, který uvádí, že jde o starobylou a obecně

uznávanou a uchovávanou tradici. Hořící
hromnička též sloužila k magickým úkonům spojených se zabezpečením úrody.
Hospodáři dávali hořící svíci do hromady
obilí, a přitom se modlili za hojnost úrody, jinde s hořící hromničkou obcházeli
třikrát úly, aby si zajistili hojnost medu
a aby byly chráněny proti zlodějům
a ohni. Na Šumavě tak hospodář obchá-

zel úly s posvěcenou a zapálenou hromničkou hned po návratu z kostela. Též
vosk ze svící měl magickou sílu a bylo
možné s jeho pomocí čarovat. Zadlabaný vosk do mlýnských kamenů, prý
dovedl ovlivnit kvalitu a množství mouky. Když byl přilepen na střelecký terč,
protivník jistojistě netrefil. Bylo ho však
před svojí ranou třeba odlepit, neboť
působil na všechny střelce bez rozdílu. Nakonec vosk i hořící svíce hromničky používaly báby kořenářky i v lidovém
léčitelství. Ještě na počátku 20. století
se s nimi na vsích „čarovalo“. Na Šumavě se hromnička dávala též do ruky těžce nemocnému, a také vedle lože umírajícího hořely hromničky a jejich světlo mělo svítit dušičce na cestu do nebe.
O Hromnicích se nesmělo klít, tancovat ani žertovat. Lidé věřili, že kdo bude

toho dne tancovat a zákaz poruší, „zemře bez světla“. Nesmělo se v ten den
též šít, neboť lidé věřili, že špička jehly přitahuje „boží posly“ (blesky) a stavení by mohlo vyhořet. Žehnaly se též
studánky a vodní zdroje vůbec, aby
bylo po celý rok dost vody pro lidi, dobytek i pole a aby voda léčila svou magickou silou všechny nemoci. K Hromnicím se váže na 40 lidových pranostik.
Asi nejznámější je „Na Hromnice o hodinu více,“ což připomíná, že se postupně
prodlužuje den. Podle jak na Hromnice
bylo, odhadovali lidé také budoucí úrodu a též si uvědomovali, že ještě dlouho
potrvá, než bude co sklízet. Na Hromnice měla být ještě v hospodářství polovina krmných dávek pro dobytek a polovina jídla pro rodinu, aby se podařilo
zbývající zimu spokojeně přečkat. Tomu
odpovídala i pranostika „Na Hromnice –
půl krajíce a půl píce.“ V tento den se
doporučovalo nasázet kolem hnojišť
alespoň větve angreštu. Ty totiž měly
spolehlivě ochránit stavení, a především
lidi před čarodějnicemi a jejich čarováním. Znamení svatých Tří králů K+M+B
nad vchodem do stavení musela být na
Hromnice smazána, jinak by drůbež nesnášela vejce. Dříve v tento den končila
doba vánoční, proto je možno ještě občas zahlédnout v kostele do tohoto dne
vystavený betlém a někteří lidé v tento
den odstrojují vánoční stromek.
A na závěr ještě pověst … Pokud na
Hromnice uslyšíte na šumavských horách tajuplné dunění, raději se zde dlouho nezdržujte. To duní kroky skřeta
s kamenným tělem. Právě v tento den
se tu zjevuje skřet Kalt se zlýma očima.
Jeho upřímný pohled přináší neštěstí každému, kdo ho potká! Kdo se mu kdy
podíval do očí, tak se již nikdy nezasmál.
(Langhammerová Jiřina,
Čtvero ročních období v lidové tradici,
časopis Venkov 1932)
Zpracoval Václav Strolený
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informace z obce / obecního úřadu
ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA POPELNICI
K 1. lednu 2022 vydala obec novou Obecně závaznou vyhlášku obce Svéradice č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Jediná změna,
ale zato změna zásadní, je navýšení poplatku o 100 Kč, na
částku 500 Kč/osobu. Tato sazba byla v naší obci několik volebních obdobích stále stejná a snahou každého nově
zvoleného zastupitelstva bylo, aby se nemusela navyšovat.
Okolní vesnice a vlastně i vesnice v celém regionu, už dávno tento poplatek navýšily, a nakonec jsme k tomuto kroku
museli přistoupit i my. Není to zdražení nijak drastické a roční rozpočet Vašich domácností by to nemělo nijak výrazně
ohrozit. Je jasné, že každá úprava cen směrem nahoru není
zrovna populární, ale bohužel v některých případech nelze
jinak postupovat. Pevně věříme, že v několika následujících
letech nebude žádný důvod s touto sazbou hýbat.

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Ve čtvrtek 20. ledna začala v provozovně na Obecním
úřadě fungovat nová masérka, paní Soňa Zídková z Katovic. Své služby bude nabízet každé 3 týdny, a to vždy ve
čtvrtek. Její snahou je obsloužit co nejvíce klientů proto
bude masírovat po celý den nonstop. V případě, že zájem
klientů překročí kapacitu jednoho dne přidá ještě jedno
dopoledne. Jsme rádi, že se nám podařilo masérské služby v obci opět obnovit, protože poptávka po nich je velká a nabídka v okolí není zrovna široká. Masáž vyhledávají spíše naši starší spoluobčané a tím, že je tato možnost
v místě bydliště, je pro ně určitě potěšující. Věříme, že
paní Zídková si tady vybuduje početnou klientelu a bude
se jí u nás líbit.

KALENDÁŘE NA ROK 2022
V závěru loňského roku vydala obec, tak jako každoročně, nový kalendář, který jsme se snažili ihned doručit
do Vašich domácností. Těm, kteří jej do 31.12.2021 nedostali, se zpětně omlouváme, a k nápravě došlo hned
v prvním lednovém týdnu, kdy naši zastupitelé zbývající kalendáře roznesli. K dispozici je ještě několik málo
kusů, a to pro chalupáře, kteří přes zimu do Svéradic nejezdí. Některým bude kalendář zaslán poštou společně

s únorovými novinami a ti zbývající jej dostanou, jakmile začnou opět jezdit na svoje chalupy. V případě, že
by si ho někdo chtěl pro své známé, je možnost si jej za
80 Kč zakoupit na Obecním úřadě, kde pro tyto účely
máme malou zásobu.
V letošním kalendáři najdete na str. 2 zkrácené povídání
o dějinách naší obce a na dalších stránkách jsou fotografie
přírody či známých objektů nacházející se v našem katastrálním území. Věříme, že tento dárek najde v každé domácnosti své uplatnění a bude Vám sloužit po celý rok 2022.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE „U STATKU“
V první polovině prosince 2021 provedla firma SILNICE
Klatovy, a.s. rekonstrukci místní komunikace „u statku“, která byla v posledních letech v zoufalém stavu a rozsáhlou
opravu si určitě zasloužila. Skoro v celé délce této vozovky byl odstraněn starý povrch, provedeny potřebné úpravy, někde osazeny obrubníky a na závěr pak položena nová
asfaltová vrstva. I přesto, že tyto práce provázela nepřízeň počasí, firma se s tím dokázala popasovat a vše zvládla v plánovaném termínu. I přes různé dohady s některými
obyvateli této „čtvrti“, které se však vždy podařilo vyřešit
k oboustranné spokojenosti, se podařilo vše provést dle připravené technické dokumentace. Výsledkem je silnice, která co se týká kvality, splňuje i ta nejpřísnější kritéria.

MALÉ KOVY
Jistě si mnozí z Vás všimli, že kontejnery na malé kovy
byly v závěru loňského roku tak přeplněné, že nebylo možné do nich cokoliv ukládat. Lidé tak nechávali tento odpad
v igelitových pytlích, které se povalovali kolem kontejnerů.
Celý problém vznikl chybnou logistikou naší odvozové firmy Marius Pedersen, která nám sice oznámila datum výsypu těchto kontejnerů, ale svozové auto v daný termín
(středa 1. prosince) do naší obce nedorazilo. Firma se nám
za toto nedopatření omluvila a svoz s několikatýdenním
zpožděním provedla dodatečně. My jsme museli po toto
období zavézt krizové řešení, které spočívalo v tom, že se
tento separovaný odpad ukládal provizorně do igelitových
pytlů. O pořádek kolem kontejnerů se starali naši obecní
pracovníci a až na malé výjimky se jim to podařilo. Za to
jim patří velká pochvala.

pátek 1. ledna
13:00 – 13:30 hod. – NOVOrOčNí POchOD
 prezence ve vestibulu obecního úřadu
Slatina –XX
Svéradice
 klasická trasa: Svéradice – „topol“ –ročník
/ únor
s občerstvením ve Slatině

16 Naše vesnice svéradice

 Divadl
 KD Ho

2022

sobota 6. února
20:00 hod. – hasičskÝ bÁl
 hraje kapela MILD-BAND (Lnáře)
 KD Svéradice

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE / INFORMACE
sobota 13. února
13:00 hod. – MasOPustNí PrŮVOD
 tradiční staročeský průvod masek
 zadní vchod KD Svéradice

SVÉRADICE

sobota
9. dubna
sobota 27.
února
20:00
hod.
–
DEN PROTIsPOrtOVNí
ÚLOŽIŠTI –bÁl
protestní akce
hraje ukapela
CROSS
Kovčína
a cíl (Strakonice)
v 15:00 hodin v Horažďovicích
 start
 KD Svéradice

Sobota 5. března

HORAŽĎOVICE
hOraŽĎOVice

OSLAVA MDŽ
18:00 – 19:00 vystoupí populární herec Pavel NOVÝ
19:00 – ? kapela OBŠUKA
Pro každou místní ženu květina, drobný dárek a malé
občerstvení
 KD Svéradice
15:00 hod. – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
– tradiční akce pro děti; pořádá spolek Pacienti
 KD Svéradice
20:00 hod. – SPORTOVNÍ BÁL – hraje kapela FORTUNA
– tradiční akce fotbalového klubu; bohatá tombola
 KD Svéradice

sobota 30. dubna
STAVĚNÍ MÁJKY, LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 náves, „Vzácný vršek“

CHANOVICE

středa 13. ledna

18:00 hod. – Žabka a carevna

19:00 hod. – FaNtastickÁ ŽeNa
– loutkové představení pro děti
 Současná komedie úspěšného kanadského autora Norma Fostera,
divadelní
sálsemuzea
jejíž
zápletka
točí kolem seznamu vlastností, které by měla
mít ideální partnerka.
pátek 8. dubna
 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
KD Horažďovice
Harmonico - smyčcové kvarteto
Quarteto

 sál hotelu Prácheň
sobota 9. dubna

09:00 – 12:00 hod. – Velikonoční jarmark
– farmářský a řemeslnický jarmark
 Mírové náměstí Horažďovice
19:30 hod. – Dymytry TOUR ? 2022
– vystoupení známé česko-ruské rockové kapely z Prahy
 KD Horažďovice

Naše VesNice

Vydává obecní úřa
K tisku připravuje
19:00 hod. – „FANTASTICKÁ ŽENA“
šéfredaktor: Václa
– současná komedie úspěšného kanadského autora
redaktoři: Blanka
N. Fostera.
spolupráce: Ing. A
Hrají: Patricie Pagáčová, Ondřej Volejník, Adrian Jastřaban
Mgr. Petr Jechort (
a další
Ing. Marie Šulcová
 KD Horažďovice
tisk: SV, spol. s r. o
Středa 27. dubna

Svéradice

sobota 12. března
20:00 hod. – SPORTOVNÍ BÁL
 KD KD Chanovice
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Naše vesnice
Svéradice

sobota
09:00 ho
PřírOD
 prezen

čtvrtek 11. března

sobota 19. března

15:00 hodin – „VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ“
 vestibul KD Svéradice

pátek 1
NOVOr
 Obec C

neděle
10.21.
ledna
pondělí
března
19:00 hod. – VelkÉ lÁsky V MalÉM hOtelu
13:00 hod.
 Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen
Slavnostní
koncert
Ševčíkovy
akademie
vlády by si neměl
něco začínat
s vdanou sekretářkou.
sál hoteluspolečnost
Prácheň HÁTA
Divadelní
 KD Horažďovice

sobota 12. března

sobota 23. dubna

úterý 2
19:00 ho
 Slavná
ženou,
utajen
 hrají Ja
 KD Ho

Vydává obecní úřad ve Svéradicích.
K tisku připravuje redakční rada ve složení:
šéfredaktor: Václav Dušek
redaktoři: Blanka Vlčková, Petr Löffelmann
Mgr. Petr Jechort (jazyková korektura), Jindřiška Doláková,
Ing. Marie Šulcová, Václav Strolený, Josef Smitka ml.
tisk: SV, spol. s r. o., počet výtisků: 200 ks; neprodejné

