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Vážení spoluobčané,

je to k nevíře, ale už je to skoro měsíc, co jsme skromně oslavili 
nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce. Ty mají připomí-
nat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které nastalo tři dny po jeho ukři-
žování. Jsou to také svátky jara, které oslavují probouzení přírody, 
její plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se krajově  
a místně hodně liší a dřív probíhaly, a někde stále probíhají, bě-

hem velikonočního období, které trvalo šest neděl. Jejich úkolem 
bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, 
připravit se na znovuzrození přírody. Tak to jen v krátkosti vzpo-
mínka na celo světově nejoblíbenější svátky, které letos proběhly 
za opravdu rozmarného počasí. Začalo to krásným, skoro letním 
počasím, pak se začalo ochlazovat, pak se opět mírně oteplilo  
a nakonec, na Velikonoční pondělí, začalo foukat, pršet, a dokon-
ce silně sněžit. Na tomto místě je asi dobré parafrázovat známý 
citát Vladislava Vančury o létě: „Tento způsob léta (Velikonoc) zdá 
se mi poněkud nešťastný.“

A co se po Velikonocích událo a děje v naší obci? V úterý 6. dub-
na se opět rozběhly práce v naší úpravně vody a začala druhá fáze 
velice nákladného projektu, který v konečném výsledku bude pro 
naši obec velice přínosný. Firma Vodaservis, s. r. o., z Ledče nad 
Sázavou navázala na loňskou činnost firmy PROTOM Strakonice  
a rozjela etapu nazvanou „doplnění technologie úpravny vody“. 
Tyto práce se převážně odehrávají uvnitř objektu, a tak vrátivší se 
zimní počasí nemělo na jejich provádění a ani na celkovou kvalitu 

ročník xix duben 2021

č. 110

Naše VesNice
Svéradice

  Z OBSAHU

ZÁZRaČNÁ sÍLa MeDU str. 13

PROcHÁZKY HisTORiÍ FOTBaLOVÉHO KLUBU str. 9–10

MYsLiVecKý sPOLeK – ROK 2020 str. 5–6



Naše vesNice svéradice2

vliv. Když půjde vše podle plánu, mělo by k předání hotového 
díla dojít na konci června, popřípadě během července tohoto 
roku. V létě by už do našich domácností měla proudit voda z no-
vého vrtu, jejíž kvalita bude velice přísně hlídána nově instalova-
nými technologiemi.

Byla zahájena administrativní a technická příprava rekonstrukce 
a přestavby objektu na návsi č. p. 47. V minulém vydání jsem 
vás informoval o pracích, které proběhnou v tomto roce, ale 
na rok 2021 plánujeme provést rozsáhlejší úpravy, a to hlavně 
vnitřních prostorů. Během několika následujících měsíců bude 

vypracována kompletní projektová dokumentace, která je ne-
zbytná pro předložení žádosti o dotaci. Celé toto dílo by bylo 
převážně financované z dotačních prostředků a z rozpočtu obce 
by se použila nezbytně nutná část, tj. 20 % uznatelných nákla-
dů. Plánujeme, že by se do tohoto objektu v budoucnu přesu-
nula knihovna. Dále tam vzniknou další dvě místnosti, z nichž 
ta větší by se dala využívat jako klubovna pro mladé, popřípa-
dě jako společenská místnost pro místní spolky. Samozřejmě že 
bude nezbytné v budově vybudovat nové sociální zařízení a ma-
lou kotelnu pro vytápění plynem či elektrokotlem.

Teď bych rád upřesnil informace, které zazněly v únorovém 
čísle ohledně vybudování páteřní cesty HPC 4. V měsíci dub-
nu proběhlo výběrové řízení na tuto stavbu a dle posledních 
informací od investora (Státní pozemkový úřad) byla k realiza-
ci vybrána firma COLAS CZ Horšovský Týn, a. s., která před-
ložila nejvýhodnější nabídku. Ještě se čeká, zda některá z po-
ražených firem výběrového řízení nepodá námitku, a když se 
tak nestane, může vítězná firma zahájit práce na tomto díle. 
Předání staveniště vybranému zhotoviteli by mělo proběhnout 
v pondělí 3. května 2021. Na samém začátku dojde k odbag-
rování značného množství zeminy, kterou z velké části tvoří 
kvalitní orná půda. Bylo by určitě škoda tuto ornici vyvézt na 
skládky, proto se chceme s prováděcí firmou domluvit a zatím 
ji uskladnit na pozemcích obce. Posléze pak bude možné ji vy-
užít pro různé vyrovnávací práce na veřejných prostranstvích, 
v parku, na tréninkovém fotbalovém hřišti a také je možnost, 
že část bude nabídnuta našim spoluobčanům.

Obec odkoupila v loňském roce část pozemku od pana Petra  
Pleyera, po pravé straně při vjezdu do obce od Slatiny, kde 
poté vznikl nový pozemek p. č. 493/17. V těchto místech plá-
nujeme vybudovat podobné sezení se stříškou, jako je u Mlýn-
ského rybníka. Mělo by sloužit k odpočinku pro ty, již se vra-
cejí z pěší procházky, popřípadě pro projíždějící cyklisty nebo 
prostě pro všechny, kdo se chtějí v těchto místech zastavit  
a trochu posedět. Je to historické místo, kde leží „boží muka“ 
pocházející z roku 1851. Ta původně stála při staré cestě na 
Slatinu, která vedla parkem, a na současné místo byla přemís-
těna v roce 1924 při stavbě nové silnice. Pod křížem je v zemi 
položený náhrobník s erbem a letopočtem 1744, patřící údajně 
francouzskému důstojníkovi, který zde padl ve válce o dědictví 
rakouské (1740–1748).

V dalším odstavci bych se pár slovy zmínil o nedávno skonče-
ném nouzovém stavu a podivném „lockdownu“, ve kterém jsme 
několik týdnů trávili svůj život. Měl nouzový stav nějaký větší 
význam, který by nějak ovlivnil šíření či nešíření covidu? Ne-
měl. Vše by se vyřešilo používáním pravidel protipandemické-
ho zákona, který byl sice přijat poslaneckou sněmovnou pozdě, 
ale přesto včas, aby mohl být v pravou chvíli použít. Vláda po-
užívala nouzový stav jako „zaklínadlo“ pouze proto, aby moh-
la nekontrolovaně a hlavně bez výběrového řízení objednávat 
předražené roušky, respirátory, antigenní i PCR testy. A nařízení 
nosit roušky, resp. respirátory i v případech, kdy jsme na ven-
kovních prostranstvích sami a nikdo kolem nás není, tak to už je 
absurdita prvního řádu. Ono i celkově povinné nošení roušek ve 
venkovním prostoru je hodně diskutabilní. Například v Americe 
není v některých státech (např. Texas) tato povinnost nařízená a 
zvláštní je, že v porovnání se státy, kde tato povinnost platí, mají 
méně nakažených a pandemie tam ustupuje. Proč tomu tak je, 
na to od vyhlášených odborníků odpověď nedostaneme. Nebylo 
by proto lepší zkusit žít opět normálně?

Závěrem bych zmínil téma, které tady v poslední době hodně 
rezonuje, a to je rasismus ve sportu a údajný boj proti němu. 
V Americe vzniklo hnutí Black Lives Matter, které má údajně 
bránit a hájit práva všech černochů. Pochybná idea tohoto hnutí 
bohužel pronikla i do kolektivních sportů a na znamení jeho pod-
pory si hráči, zejména ve Velké Británii, před každým zápasem 
poklekávají. Jak to pak vypadá v praxi, to jsme všichni viděli na 
případu fotbalisty Slavie Praha, Ondřeje Kúdely. Nebudu rozebí-
rat detaily, protože jsme o tom skoro měsíc slýchali každý den, 
ale právě tady je vidět, že bez jakýchkoliv důkazů může být za 
rasistu označen každý, na koho nějaký zamindrákovaný člověk 
černé pleti ukáže. Žijeme v divné době a nevíme, kdy to kon-
čí. Ale alespoň jeden člověk to ví; známý americký herec a reži-
sér Morgan Freeman (mimochodem černoch) řekl: „Rasismus 
skončí, až o něm černoši přestanou mluvit.“

Přeji všem krásné, slunečné 
a hlavně pohodové nejbližší měsíce.

Václav Dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.30–11.30 13.00–17.00
STřeDA 07.30–13.00
PáTeK 07.30–11.00
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ÚTeRÝ 07.00–15.00
STřeDA 07.00–15.00
ČTVRTeK 07.00–15.00
PáTeK 07.00–13.00
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květen 2021:

ŠTĚCHOVÁ Božena  4. května  75 let

HRABEC Václav  6. května 71 let

KLAS Václav 7. května  76 let

HAMBÁLKOVÁ Vratislava 13. května 72 let

KOPÁČKOVÁ Anna 20. května 82 let

KALABZOVÁ Jindřiška 28. května 66 let

červen 2021:

ŠILHAN Václav 2. června 72 let

ZEMANOVÁ Marta 3. června 77 let

DIVIŠ Pavel 5. června 66 let

KANDROVÁ Marie 11. června 83 let

KREJČOVÁ Jaroslava 12. června 65 let

HLÍNA Ladislav 19. června 69 let

JIŘINEC Josef 26. června 68 let

3ročník XVIII / duben 2020

Pracovní doba obecního úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.00–13.00 17.00–18.00

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–14.00

PONDĚLÍ 07.00–14.00  17.00–18.00

ÚTERÝ 07.00–15.00

STŘEDA 07.00–16.00

ČTVRTEK 07.00–15.00

PÁTEK 07.00–14.00

 OBSAH

strana 1 - Úvodní slovo starosty

strana 3 - Obsah + společenská rubrika 

strana 4 - Zajímavosti, události...

strana 5 - Akce v obci – MDŽ 

strana 7 - Akce v obci – masopust

strana 8 - Fotbalový klub

strana 9 - Naše kronika

strana 10 - Šumavští cestáři – dokončení

strana 11 - Koronavir COVID-19

strana 13 - Oselce a výroční valné hromady

strana 14 - Informace z obce

strana 15 - 10. zasedání OZ – návrh usnesení

strana 16 - Malá vzpomínka

Spolecenská rubrika
květen 2020:

ŠTĚCHOVÁ Božena 4. dubna 74 let

KOLLÁR Ladislav 5. dubna 84 let

HRABEC Václav 6. dubna 70 let

KLAS Václav 7. dubna 75 let

HAMBÁLKOVÁ Vratislava 13. dubna 71 let

KOPÁČKOVÁ Anna 20. dubna 81 let

KALABZOVÁ Jindřiška 28. dubna 65 let

červen 2020:

ŠILHAN Václav 2. června 71 let

ZEMANOVÁ Marta 3. června 76 let

DIVIŠ Pavel 5. června 65 let

KANDROVÁ Marie 11. června 82 let

KREJČOVÁ Jaroslava 12. června 64 let

DE GROOT Jan Hendrik W. 12. června 63 let

HLÍNA Ladislav 19. června 68 let

JIŘINEC Josef 26. června 67 let

Svéradice 104 ok.indd   3 28.4.2020   9:30:58

vítáme nové občánky Svéradic:
V dubnu rozšířili naše řady 

dva noví občánkové.
Aleně Homolkové (Löffelmannové) 

se narodil syn Lukáš 
a Zuzaně Šmrhové pak syn Jakub.
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sčítání lidu, domů a bytů stále 
probíhá, v důsledku protiepidemic-
kých opatření byla prodloužena mož-
nost sečíst se online až do 11. květ-    
na 2021. Sčítání zabezpečuje Český 
statistický úřad a účast občanů je 
povinná. Pokud jste se ještě nestih-
li sečíst, máte zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a ode-
vzdat listinný sčítací formulář, pří-
padně můžete stále využít možnosti 
online sčítání.

Zápis do mateřské školy ve Své-
radicích se uskuteční od 2. 5. do 16. 5.  
2021 předáním dokumentů prostřed   - 
nictvím mailu či datové schránky, 
listinnou formou nebo po domluvě 
osobně. Veškeré potřebné informa-
ce naleznete na webových strán-
kách www.obecsveradice.cz/koralek 
nebo zavolejte na telefon 376 514 348  
či 725 862 372.

Zajištění odpadového hospo-
dářství je jedním z nejdůležitějších 
úkolů obce. Začátkem tohoto roku 
vstoupil v platnost nový odpadový 
zákon, který kromě jiného zvyšuje 
poplatek za skládkování 1 tuny od-
padu z 500 Kč na 800 Kč (ten se 
bude postupně zvyšovat až na 1850 
Kč). V souvislosti s tím připravujeme 

novou vyhlášku o odpadech, kte-
rá by měla platit od ledna příštího 
roku. Zda bude zvýšen poplatek za 
odpad i pro naše občany, o tom roz-
hodne zastupitelstvo.
V minulém roce obec přistoupila k re-   
gulaci množství odpadových ná-
dob na směsný komunální odpad 
tím, že bylo omezeno vydávání 
známek podle počtu členů domác-
nosti. Dalším důležitým krokem ke 
snížení nákladů za odvoz popelnic 
bylo zavedení vážení odpadu svo-
zovou firmou. K lepšímu hospoda-
ření s bioodpady přispělo zapůj-
čení kompostérů všem občanům, 
kteří o to projevili zájem, a na  
stanoviště tříděného odpadu byly 
přidány kontejnery na kovy. Toto 
vše se projevilo na snížení obje-
mu směsného komunálního odpadu  
a zvýšení objemu odpadu tříděného.
Za uplynulý rok jsme za likvidaci všech 

odpadů zaplatili celkem 369 449 Kč  
a příjmy byly 191 892 Kč, z obec-
ního rozpočtu jsme tedy dopláceli 
177 557 Kč. V tabulce na této strán-
ce jsou porovnány příjmy a náklady 
roků 2018 a 2020.

svoz velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu, který se 

původně měl uskutečnit 6. břez-
na, byl na poslední chvíli zrušen. Za 
obecním úřadem se ale v tu chví-
li již vytvořila hromada odpadu, tu 
přemístili zastupitelé do přistave-
ného kontejneru a ten byl vyvezen.  
V těchto dnech nám firma Marius  
Pedersen oznámila nový termín svo-
zu - sobota 19. června

Očkování psů proti vzteklině je 
odloženo na podzim, dle konzulta-
ce s veterinárním lékařem si vakcína 
svoji účinnost do té doby zachová. 
Pokud budete přesto chtít očkování 
uskutečnit v obvyklém květnovém 
termínu, MVDr. Matějku kontaktuj-
te telefonicky, přijede vám psa na-
očkovat.

anketní šetření s názvem Jak 
se vám žije na Horažďovicku?  
probíhalo v loňském roce od čer-
vence do listopadu. Jeho cílem bylo 
zmapovat názory obyvatel v obcích 
správního obvodu ORP Horažďovice 
na kvalitu života a informovat oby-
vatele o realizaci komunitního plá-
nování sociálních služeb. Na Horaž-
ďovicku jsou lidé nejvíce spokojeni 
s kvalitou životního prostředí, s do-
stupností zdravotních služeb, s mož-
ností sportovního vyžití a s dopravní 
obslužností. Nespokojenost občanů 
převažuje zejména v oblasti mož-
nosti zaměstnání a nabídky práce  
a také v oblasti možnosti získat by-
dlení. Celá zpráva o vyhodnocení 
této ankety je zveřejněna na webo-
vých stránkách obce a podrobnosti 
najdete na str. 16.

Všem přeji hezké jaro, hodně zdraví, 
radosti a štěstí.

Jindřiška Doláková

ZaJÍMaVOsTi, UDÁLOsTi, sTřÍPKY…

Příjmy 2018 2020

místní poplatek 144 966,00 137 000,00

za zpětný odběr tříděného odpadu a elektro 28 228,00 54 892,00

Příjmy celkem 173 194,00 191 892,00

Náklady 2018 2020

za odvoz popelnic 305 939,00 160 147,00

za odvoz kontejnerů na tříděný sběr 56 948,00 124 158,00

za odvoz bioodpadu 32 118,00 38 073,00

za odvoz nebezpečného odpadu 16 940,00 11 530,00

za likvidaci velkoobjemového odpadu 40 038,00 35 541,00

Náklady celkem 451 983,00 369 449,00
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sPOLKY V OBci

Myslivecký spolek měl naplánováno 
několik výborových a členských schů-
zí. Schůze se v běžné podobě neu-
skutečnila ani jedna. Myslivecká cha-
ta zůstala pro všechny akce tento rok 
zcela uzavřená. Na druhé straně byla 
na chatě vybudována vlastní přípojka 
elektřiny, nový přístřešek na palivové 
dřevo a byly objednány masivní stoly.

Myslivecký spolek dostal dotaci 2x 
20 000 Kč od obce Svéradice. Tyto pe-
níze byly použity na výše uvedené vy-
lepšení chaty. elektrická přípojka stála 
19 500 Kč, přístřešek 5 600 Kč a objed-
nané stoly 25 400 Kč. Počet brigádnic-
kých hodin spojených s vybudováním 

přípojky byl celkem 108 a přístřešku 
40. Hlavně vykopání přípojky byl velmi 
nesnadný úkol, protože v okolí chaty je 
skalnaté podloží.

V dubnu se jako každoročně usku-
tečnila brigáda pro VOD Svéradice na 
sběr kamene. Tentokrát sběr pro běhl 
společně s MS Horažďovice. Kámen 
byl sebrán od Komušína po levé stra-
ně směrem na Horažďovice, až po od-
bočku na Mečíchov. Kámen sbíralo asi 
40 lidí.

Naplánovaný byl i sběr kamene pro 
ZD Kadov. Na základě zpřísnění epide-
miologických opatření se tato brigáda 
neuskutečnila. Na podzim se při dodr-
žování opatření uskutečnily tři naháň-
ky a jeden hon na bažanty.

Rybářské a lovecké akce byly povole-
ny. Při naháňkách jsme narazili pouze 

 MYsLiVecKý sPOLeK – ROK 2020

Tradičně něco z myslivecké mluvy: hlasy zvěře
Troubí – jelen (i los), ale také brou-
ká, mrmlá, huká.
cinká – los při klusu svými spárky. 
Hvízdá – jelen sika, muflon, kamzík, 
svišť, medvědice.
Meká – muflonka. 
Vrní, skučí, skolí – liška, postřelená 
pak kvílí; kamží – liščata.
Vyje a skolí – vlk; skučí a štěkají – 
vlčata.
Přede, kviká, vrčí, funí, prská – 
rys; mňouká – rysice.
Mručí, vřeští, brečí – vydra. 
chrochtá, funí, mlaská – prase; 
klektá – kňour; kvičí – selata.
Mrouká, naříká, vřeští – zajíci; 
pískají – zajíčata.
Píská – i orebice, dravci a sluka, 
ta i kvorká.

Křičí – dravci.
Káchá – kachna. 
Kodrcá – bažant; erká – bažantí 
slepice; tikají – bažantí kuřata.
Čiřikají – koroptve.
Puká, trylek, výlusk a broušení – 
jsou zvuky tetřeva; kvoká – 
jeho slepice. 
Zapískne, zaškrtne – tetřívek; 
pšouká, bublá, kvoká – jeho 
slepička.
Pípá – jeřábek; syká, trylkuje – 
v toku.
Dudá, bubnuje – drop.
Hudruje – krocan.
Vrkají – hrdličky, holub; houkají – 
hrdličky zahradní. 
Čokají, mroukají, mlaskají 
a sviští – veverky.

Před rokem jsem všem na konci článku přál jménem Mysliveckého spolku 
pevné zdraví. Nenapadlo mne, o jak vážné přání půjde a co nás v průběhu 
roku všechno ještě čeká. Rok 2020 byl zcela odlišný a jiné bude i hodnocení.
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na lišky. Divoká prasata se nám nepo-
dařilo vyhledat. Divočáky jsme objevili 
až po obeznání v Hrašticích. Byla ulo-
vena 4 selata, jejich váha se pohybo-
vala mezi 40 a 46 kg. O týden pozdě-
ji bylo uloveno ještě jedno sele, které 

se do naší honitby dostalo postřele-
né z vedlejšího MS. Bylo obeznáno  
v trní u Vysokého. V kukuřici se povedl 
odstřel jednoho divočáka a v noci při 
svitu měsíce se podařilo odstřelit dru-
hého. Za myslivecký rok jsme celkem 

ulovili 7 kusů černé, 4 kusy mufloní  
a 14 kusů srnčí zvěře. Bylo odstřeleno 
asi 25 kusů škodné, především lišek. 
Bažantů se odchovalo 80 kusů ve Sla-
tině a 30 kusů ve Svéradicích.

Myslivecký ples, který se měl ko-
nat tradičně 25. prosince, byl zrušen. 
Všech 110 bažantů bylo vypuštěno při 
honu. V případě konání plesu by šlo  
30 kusů bažantů do tomboly a 20 na 
výměnu za sele z jiného MS. Sele mělo 
skončit také v tombole.

Kachny už MS po několik let neod-
chovává, protože úspěšnost dochování 
ve volné přírodě je skoro nulová. Ne-
proběhl tedy ani jeden kachní hon.

Přikrmování zvěře provádí každý člen 
v týdenních intervalech sám. Po delší 
době byla zima mrazivější. Srnčí zvěř 
brala ve velkém zejména jadrné krmi-
vo. Získaný oves od VOD je téměř vy-
krmený. Nutno podotknout, že v loň-
ském roce byla úroda žaludů. Rozhra-
baný sníh a listí z dubů bylo možné 
spatřit v celé honitbě.

Musíme doufat, že ten letošní 
rok už bude lepší a brzy se vrátí-
me k normálnímu životu.

Myslivecký spolek přeje všem 
v tuto zvláštní dobu hlavně 

hodně zdraví a dobré nálady.
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Před sedmdesáti lety, 1. ledna 1951, 
3 roky po komunistickém puči, začíná 
na našich hranicích s tehdejší Spolko-
vou republikou Německo a neutrálním 
Rakouskem výstavba tzv. železné opo-
ny. Byl to obludný systém ostnatých 
drátů, betonových stěn, minových polí, 
stěn vysokého napětí (3–6 tisíc voltů), 
strážních stanovišť a samostřílů, který 
na desítkách kilometrů odděloval naše 
území od svobodného světa. Překáž-
ky zabraňovaly emigraci občanů Čes-
koslovenska na Západ, tehdejší pro-
pagandou však byly popisovány jako 
zábrana proti infiltraci nepřátelských 
agentů.
Neprodyšnost československých hra-

nic byla jednou z priorit tehdejšího pro-
moskevského režimu a za účelem jejich 
hlídání bylo vynaloženo nemálo peněz  
a lidských zdrojů. Součástí hranice bylo 
i vybudování strážních věží, většinou ne 
zděných, ale železné a převážně dře-
věné konstrukce, a další infrastruktury, 
která čítala pomocné budovy pro po-
hraniční stráž, různá terénní stanoviště, 
případně cvičiště pro psy a cesty tyto 
objekty spojující. V některých oblastech 
byly dokonce pokládány miny.
Československé hranice začaly být 

střeženy vojskovým způsobem po úno-
rovém komunistickém puči. Dne 6. říj-
na roku 1948 přijalo nedemokraticky 
ustavené Národní shromáždění nebla-
ze proslulý zákon 231/48Sb. na ochra-
nu lidově demokratické republiky, kte-
rý mj. kvalifikoval „neoprávněné opuš-
tění území republiky a neuposlechnutí 
výzvy k návratu“ jako trestný čin. Na 
vydání cestovního pasu neměli občané 

dle zákona č. 53/1949 Sb. právní ná-
rok. V březnu 1949 bylo zároveň přija-
to vládní usnesení, podle něhož nemě-
ly být cesty do zahraničí k soukromým 
účelům vůbec povolovány, o výjimkách 

rozhodovalo ministerstvo vnitra a v le-
tech 1950–1953 ministerstvo národní 
bezpečnosti.
Takzvané ženijně-technické zabezpe-

čení, stejně jako použití palných zbra-
ní a na volno vypouštěných psů stálo  
v období komunistické diktatury život 
minimálně 306 lidí. O život přišlo i 654 
příslušníků jednotek PS, z toho však jen 
10 při přestřelkách s uprchlíky, ostatní 
zemřeli při různých nehodách či si sáh-
li na život.
V červenci roku 1951 byl vydán zá-

kon o ochraně státních hranic, jenž za-
hrnoval i zřízení Pohraniční stráže. Dne  
14. července 1951 ministr národní bez-
pečnosti upravil právo příslušníků Po-
hraniční stráže použít zbraň. Nařízení 
přikazovalo hlídkám PS překazit pokusy 
lidí o útěk přes hranici za použití palné 

zbraně, pokud by nereagovali na jejich 
výzvu k návratu. Tajné rozkazy ministra 
vnitra z téhož roku ustanovily na území 
okresů sousedících s Bavorskem a Ra-
kouskem vytvoření hraničního pásma, 
které sahalo až 12 km od hranic, a za-
kázaného pásma ve vzdálenosti zhruba  
2 km od hranic.
Další rozkazy se týkaly vystěhová-

ní nevhodných obyvatel. Přesídlení se 
týkalo 448 rodin. Od roku 1952 probí-
hal proces likvidace domů a ruin v za-
kázaném a od roku 1957 i v hraničním 
pásmu. Celkem bylo srovnáno se zemí 
na 50 000 budov. Zřízením hraničního 

pásma bylo přímo či nepřímo postiženo  
300 měst a obcí.
Například známá šumavská obec Prá-

šily a další obce v blízkém okolí byly  
v roce 1952 začleněny do vojenské-
ho výcvikového prostoru Dobrá Voda  

Budování železné opony – r. 1951
Jsou výročí, která si rádi připomínáme a slavíme je, protože jsou pro nás významná  
a měla nějaký společenský či politický prospěch. ale jsou i výročí, která je třeba také 
připomenout, ale spíše jako připomínku něčeho, co by se už nikdy nemělo opakovat.

Od roku 1952 probíhal 
proces likvidace domů  

a ruin v zakázaném a od 
roku 1957 i v hraničním 

pásmu. Celkem bylo 
srovnáno se zemí na 

50 000 budov. Zřízením 
hraničního pásma bylo 

přímo či nepřímo postiženo 
300 měst a obcí.
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Termín začátku mistrovských soutě-
ží se neustále oddaluje a co je úplně 
špatně, je, že během března a části  
dubna se vlivem vyhlášeného lock-

downu nedalo ani trénovat. Kdyby 
vláda alespoň zveřejnila nějaké sta-
tistiky, že během sportování pod ši-
rým nebem dochází k silnému šíření 
„čínské chřipky“, tak by se snad zá-
kaz pohybu sportovců na hřišti dal 
alespoň trochu pochopit. Ale prostě 
od stolu zakázat všechny sportovní 
aktivity je jen další z řady nesmysl-
ných opatření našich vládních cha-
otů. Ale my to nezměníme a našim 
hráčům tedy nezbývalo, než tyto ne-
smysly dodržovat a na jarní sezónu 
se připravovat například sledováním 
televize. Částečné rozvolnění přišlo  
v 15. týdnu a to byl, po více než 5 tý-
dnech, důvod ke svolání prvního tré-
ninku. Doufejme, že současná ome-
zení platná pro trénování budou po-
stupně zrušena a fotbalisté se budou 
moci připravovat v plné intenzitě.
V pátek 9. dubna proběhla v Su-

šickém kině volební valná hroma-
da OFS Klatovy, na které náš fot-
balový klub s hlasem rozhodujícím 

zastupoval sekretář Václav Dušek. 
Všichni účastníci valné hromady se 
museli prokázat dokladem o nega-
tivním výsledku antigenního testu na 
COVID 19, starým max. 3 dny.
Na předsedu OFS byl pouze jeden 

kandidát, a to dosavadní předseda, 
pan Jan Červený. Ten nakonec svůj 
post těsně obhájil, když pro něho 
hlasovalo 27 z přítomných 45 dele-
gátů. O práci v osmičlenném výkon-
ném výboru pak mělo zájem celkem 
14 kandidátů. Do výkonného výbo-
ru se po tajném hlasování většinou 
hlasů dostali: Mgr. Gajdůšek David 
za SK Klatovy 1898, Krulich Vratislav 
za TJ Sušice, Mgr. Kalivoda Karel za 
FK Nýrsko, Petržilka Jiří a Korbel Jo-
sef, oba za FK Horažďovice, Mgr. Ba-
lín Josef za TJ Start Luby, Ing. Bár-
ta Zdeněk za TJ Měcholupy a Ing. 
Dušek Václav za FK Svéradice, který 
je tak historicky prvním členem VV  
z našeho klubu. Místopředsedou OFS 
Klatovy pak byl zvolen pan Karel  
Kalivoda.
Současně byla tajnou volbou zvole-

na i trojčlenná revizní komise, která 
bude pracovat ve složení: předseda 
Havlík Václav (TJ Sokol Měčín), čle-
nové Ing. Holeček Václav (TJ Svato-
bor Hrádek) a Frýzek Jiří (TJ Žicho-
vice). Přejeme tímto novému vedení 
OFS Klatovy v nadcházejícím čtyřle-
tém cyklu hodně úspěchů a správné 
rozhodování.
Ještě jedna důležitá informace pro 

naše příznivce: Martin Heimlich, ka-
pitán „A“ mužstva a současně trenér 
„B“ týmu, začal studium trenérské 
UeFA B licence. Tak mu držme palce, 
ať vše zvládne!

start nového ročníku 
stále v nedohlednu

a celá oblast byla vysídlena; obce  
a osady byly zlikvidovány. V Prášilech 
zůstalo 50 obyvatel (před druhou svě-
tovou válkou zde žilo přes 1000 oby-
vatel). V centru obce Prášily byl v roce 
2001 odhalen pomník na památku  
32 obcí a osad Prášilska, které byly 
během padesátých let zničeny voj-
skem Československé lidové armády. 
Pomník stojí na místě původního piet-
ního místa obětem první světové války.
Na památku jsou na něm uvedeny 

názvy zmizelých obcí a osad v oko-
lí Prášil:

· Dolní Ždánidla · Untersteindlberg 
· Formberg · Gruberg · Gsenget · 
Höhal · Horní Ždánidla – Obersten-
dlberg · Hůrka – Hurkenthal · Mühl-
spren · Nová Studnice – Neubrunn · 
Paseka – Holzschlag · Prostřední Pa-
ště – Mittelwaid · Přední Paště – Vor-
derwaid · Pustina – einöde · Rovina 
– ebene · Seckerberg · Seeberg · 
Skelná – Glaserwald · Slunečná – 
Sonnenberg · Souš – Zusch · Stará 
Hůrka – Althurkenthal · Staré Hutě 
– Althütten · Starý Brunst – Alt-
brunst · Stodůlky – Stadeln · Trem - 
meln · Údolí Žen – Frauenthal · Vel-
ký Bor – Grosshaid · Vysoké Láv-
ky – Hohenstegen · Zadní Chalupy 
– Hinterhäuser · Zadní Paště – Hin-
terwaid · Zelená Hora – Grübnerg 
· Zelenohorská Huť – Grünberger-
hütte · Zhůří – Haidl am Ahorenberg

Je v zájmu nás všech, aby se 
tato doba již nikdy neopakovala!
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PROcHÁZKY HisTORiÍ FOTBaLOVÉHO KLUBU
Rok 1971 – před 50 lety
Sportovci uspořádali 22. ledna „sportovní ples“ a o ně-

kolik dnů později výroční členskou schůzi Sokola. Před-
sedou byl opět zvolen Karel Kůrka. Na této schůzi bylo 
rozhodnuto, aby se po desetileté přestávce vrátil do 
funkce trenéra pan František Pavlovský.

Rok 1981 – před 40 lety
Hospodaření klubu v roce 1981 – 
závěrečná zpráva

K 31. 12. 1981 činilo veškeré jmění tělovýchovné jed-
noty 1 092 557 Kčs. Letošní hodnota majetku TJ je  
o 520 tis. Kčs větší než ke stejnému datu v roce 1980, 
a to z důvodu, že okresní výbor ČSTV Klatovy provedl  
v TJ přehodnocení majetku, a to v souvislosti s prová-
děnými úpravami a rekonstrukcemi v minulých letech. 
Výdaje za rok 1981 dosáhly výše 207 570 Kčs a příjmy  
180 915 Kčs. Největší příjmy měla TJ Sokol z kulturní čin-
nosti – 118 661 Kčs.

V roce 1980 Svéradice postoupily do krajského přebo-
ru, a tudíž sezóna 1980/81 byla v této soutěži premiéro-
vá. A jak si naše mužstvo vedlo?
Podzimní část se moc nepovedla a do jarní sezóny roku 

1981 se vstupovalo ze 13. pozice a se ziskem 11 bodů  
a skórem 14:19. Málo bodů a malá střelecká potence 
(průměr ani ne jeden vstřelený gól na zápas) nás na-
směrovaly do bojů o záchranu. Ale vzhledem k tomu, že 
jsme v krajském přeboru byli nováčkem, bylo by udrže-
ní se v této soutěži považováno za velký úspěch. Muž-
stvo se však vzepjalo k vynikajícím výkonům a nako-
nec v 15 jarních zápasech získalo neskutečných 22 bodů,  
a to znamenalo posun v tabulce až na 4. místo a nejlep-
ší výsledek v historii klubu. Tak si všechny jarní zápasy 
můžeme připomenout.

svéradice – Postřekov 3:2 (Krejčí 2, Čadek)
J. Domažlice – svéradice 1:1 (Krejčí)

svéradice – Nýřany 3:1 (Dušek, Felegy, Nižňanský)
chodov – svéradice 0:4 (Dušek, Krejčí, Nižňanský, Stix)
svéradice – RH Háje 6:2 (Krejčí 3, Stix, Mička, Pavlovský B.)
svéradice – UD Tachov 0:0
Lok. cheb – svéradice 0:1 (Čadek)
svéradice – sokolov 3:0 (Dušek 2, Krejčí)
Ostrov – svéradice 0:1 (Dušek)
svéradice – RH Domažlice 1:0 (Krejčí)
ČsaD Plzeň – svéradice 3:2 (Dušek 2)
svéradice – ZČe Plzeň 3:5 (Krejčí 2, Dušek)
Tlučná – svéradice 4:2 (Krejčí, Dušek)
svéradice – sn. Plzeň 2:2 (Dušek, Čadek)
Rokycany – svéradice 1:2 (Šafr, Dušek)

KONeČNÁ TaBULKa ROČNÍKU 1980/1981

Před nadcházejícím ročníkem 1981/1982 proběhla v kraj-
ských soutěžích reorganizace a krajský přebor byl rozdělen 
do dvou skupin po 13 účastnících. Náš tým, posílený úspěš-
ným jarem, vstupoval do soutěže s cílem pohybovat se  
v první polovině tabulky. A to se mu po celý podzim dařilo.
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Postřekov – svéradice 1:0
svéradice – ZČe Plzeň 2:1 (Krejčí, Dušek)
svéradice – start Plzeň 3:1 (Dušek, Felegy, Mička)
ČsaD Plzeň – svéradice 5:1 (Mička)
svéradice – Tlučná 5:1 (Mička 2, Dušek 2, Krejčí)
sokolov – svéradice 3:2 (Mička, Krejčí)
svéradice – Ostrov 1:0 (Bondor)
chodov – svéradice 1:0
svéradice – Mar. Lázně 2:2 (Mička 2)
Horš. Týn – svéradice 1:1 (Dušek)
Karlovy Vary – svéradice 3:3 (Dušek, Pavlovský, Krejčí)
svéradice – sn. Plzeň 3:0 (Jakšík, Krejčí, Dušek)
svéradice – Plzeň-Letná 2:2 (Mička 2)

Horní řada (zleva):
Benedikt, Pavlovský S., Marek F., Pavlovský B., Smitka V., Štálík, Šafr, Felegy, Dušek, Opalecký, Palečko, 
Nový, Pavlovský F, Štěch
Dolní řada (zleva):
Smitka J, Macháček, Kovalčík, Čadek, Mička, Stix, Nižňanský, Krejčí, Kozlík, Löffelmann K.

TaBULKa PO PODZiMNÍ ČÁsTi ROČNÍKU 1981/1982



Kácení máje je oslava mládí a jara. Každoroční stavění máje 
na počátku května a její kácení na konci téhož měsíce je jed-
nou z nejrozšířenějších tradic českého venkova. Kácení máje 
mělo vždy svá pravidla a provázely jej určité ceremoniály. Do 
druhé světové války bylo kácení máje velmi slavnostní záleži-
tostí v obci, kterou doprovázely výjevy s žertovnými šarvát-
kami mezi hajným a zloději stromu. Když nadešel den kácení 
máje, které se odehrávalo většinou o poslední májové neděli, 
prováděla mládež ještě před vlastním kácením obchůzku po 
vsi. V čele průvodu kráčela bíle oděná královna, doprováze-
ná skupinou nejrůznějších masek. Nechyběli  
v ní dřevorubci nesoucí dřevěné nástroje, 
myslivec, sedlák, žid, cikán flašinetář atd.
Kácení máje mělo zvlášť působivý charak-

ter. Před máj nejprve předstoupil žid a dá-
val posunky najevo, že by chtěl máj koupit. 
Potom začal vyjednávat s myslivcem, který 
většinou přijížděl na koni. Když se dohodli 
na ceně, myslivec přivolal dřevorubce a ode-
šel společně s židem někam stranou, aby od 
něho inkasoval „litkup“ (zapíjení uzavřené 
koupě). Mezitím se dřevorubci chopili své 
práce a začali kácet máj. Počínali si při ní ale 
velmi nešikovně. Tu se náhle objevil drážník 
s brusem a nabídl jim, že jim nářadí nabrou-
sí. V té chvíli se také objevily ženy dřevorub-
ců s obědem, který tvořily buřty plněné pi-
linami, shnilá řepa, syrové brambory a další 
pochutiny. Za své kuchařské umění dostaly ženy odměnu ve 
formě výprasku. Za všeobecného zmatku se pak vrátil mys-
livec, který hnal dřevorubce dál do práce. Když se nakonec 
podařilo máj skácet, tak ihned, jak dopadl k zemi, se všichni 
přítomní hnali k jeho ozdobnému vršku, aby si ho mezi sebou 
vybojovali. Ten, komu se to podařilo, byl potom obyčejně bo-
hatě obdarován.
V blízkosti máje se po celou dobu pohyboval také „hloupý 

August“, který se svými žertovnými kousky snažil rozesmát 
přihlížející diváky. Mladík, převlečený za kostelníka, pak ob-
cházel s měšcem přítomné a vybíral od nich peníze. Když 
byl potom skácený máj vydražen, přivedl myslivec májovou 
královnu. Byla to dívka oděná do bílých šatů se zlatou ko-
runkou na hlavě a v rukou nesla čerstvý zelený stromek oz-
dobený barevnými fábory a cigaretami. Myslivec pak spolu  
s brusičem nůžek odvedl májovou královnu za doprovodu ka-
pely, jásotu dřevorubců a jejich žen do kostela. Ještě před 

vlastním ukončením májového věnečku byl vydražen také 
stromek májové královny. Pak se všichni přítomní odebrali do 
hospody, kde se veselili při muzice a dobrém pití až do pozd-
ních nočních hodin.
Slavnost pořádaly ve třicátých letech i německé spolky a ne 

zřídka do ní začleňovaly nové prvky, např. divadelní scénky, 
průvod maskovaných postav z pohádek, ale i tradiční dětské 
hry a místní tance krojované mládeže. Dále přijížděl k máji 
kočár s májovou královnou, jejímž partnerem se stal mláde-
nec, který si vybojoval vršek máje.

Způsobů kácení máje a jak s ním nalo-
žit existuje vícero, podle kraje. Zelený vršek 
máje symbolizoval život, který vzejde ze spo-
jení muže a ženy. V Bavorsku je znám „stuž-
kový tanec“, při němž se dívky a chlapci drží 
stužky přivázané k věnci a při každé otáčce 
se k sobě přibližují blíž a blíž. Jinde se dra-
žil kmen nebo věnec zavěšený pod vrcholem 
máje, případně na něm připevněné předmě-
ty. Dražbu kmene během 20. století částečně 
nahradila tombola, v níž poražená máje před-
stavovala hlavní výhru, někdy dokonce výhru 
jedinou. Na Šumavě byl s Letnicemi spojen 
starý zvyk, kdy chlapci posadili děvčata do 
vozíku a běželi s ním o závod k májce. Někde 
se konaly „májové půjčky“ či „dražby“ děv-
čat chlapcům. Vydražená dvojice spolu mu-
sela rok zůstat, což často skončilo svatbou.

V takzvaných „májových táborech“ se za starých časů kona-
ly svatební běhy o nevěstu a označoval se tak odchod novo-
manželů do nového domova. Krásným zvykem, který téměř 
vymizel, jsou tzv. královničky. Jejich smyslem bylo zasvěce-
ní neposkvrněných dívek čisté jarní přírodě. Dívky se ozdo-
bily čerstvě natrhanými květinami a zvolily ze svého středu 
tu nejkrásnější za královnu, pak zvonily na dveře a prosily 
o dobroty, které si pak rozdělily na louce. Dnes již málokdo 
věří, že panenská čistota dívek či přírody v sobě skrývá tak 
čarovnou moc, že je schopná zajistit bohatou úrodu. Přesto 
však na silné moci jara něco je a je hezké zastavit se v hek-
tickém shonu a pobavit se na lidových slavnostech.

(České zvyky a obyčeje, Rok v starodávných 
slavnostech našeho lidu – Miroslav Kůs Andres)

Zpracoval Václav strolený
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Naše KRONiKa

Rok 1951 – před 70 lety
Výstavba v JZD
Dne 1. ledna přijali členové JZD rozhodnutí, že do kon-

ce léta vybudují společný kravín a vepřín na ustájení 
dobytka. První práce stavební byla adaptace staré stá-
je v č. p. 19 „u Štekerů“ na vepřín, kam dne 17. dubna 
byla dodána zakoupená selata v počtu 42 ks – svedeno 
bylo 6 prasnic, 1 zakoupena jako kontrolovaná.
Bez zkušenosti dali se do práce členové družstva, 

zvláště Vojta Červený, zkušený zedník, a jeho pomocní-
ci Karel Smitka a Karel Mráz.
Jako druhá stavba byla započata drůbežárna – její vý-

stavba trvala 6 neděl, takže dne 17. června jsme mohli 
usadit v drůbežárně 300 ks kuřic chovu „vlašek“.
Jako třetí stavba byla provedena adaptace dvou stodol 

v č. p. 60 a 63 a stáje č. 63 a byl vybudován kravín pro 
64 dojnic. Práce byly skončeny v srpnu 1952, a tak dne 
10. 8. 1952 byly svedeny krávy a ustájen ostatní doby-
tek. Do nové stáje kravína bylo svedeno 64 krav, do stá-
je v č. p. 22 „u Karhánků“ mladý dobytek v počtu 41 ks, 
takže v den svozu bylo ustájeno celkem 105 ks hovězího 
dobytka a 11 koní – ve stáji v č. p. 51 „u Mrázů“.
Tak byl položen základ k vybudování nové socialistické 

vesnice. Nové družstvo si vedlo znamenitě. Mezi členy 
byla vzájemná shoda, i když někdy si vyměnili názory 
živěji, ale vše v zájmu a prospěchu družstva.

Rok 1961 – před 60 lety
Matriční úřad – zrušení
Ke zdejšímu matričnímu obvodu patřily i sousední 

obce Slivonice a Komušín. Z těchto obcí bylo nutno jez-
dit na matriční úřad po silnici přes Horažďovice, proto-
že polní cesty jsou pro motorová vozidla nesjízdná. Pro-
to zmíněné obce požádaly, aby byly přiděleny do mat-
ričního obvodu do Horažďovic. Tím se matriční obvod 
rozpadl a matriční úřad byl od 1. 7. zrušen. Obce Slatina 
a Svéradice byly připojeny k matričnímu obvodu do Vel-
kého Boru. Matriční knihy byly předány do Horažďovic 
a do velkého Boru.

Rok 1971 – před 50 lety
Výročí založení KsČ
V naší obci jsme také důstojně oslavili 50 let vzniku Komu-

nistické strany. Byla uskutečněna veřejná schůze, kde byl 
přítomen s. Voldřich za ONV. Schůze se zúčastnila i mládež. 
Všichni přítomní se zájmem vyslechli slavnostní projev.
Na jaře proběhla další jednání o připravované výstavbě 

kulturního domu u předsedy ONV s. Mračka. Tohoto jed-
nání se zúčastnili soudruzi: Turek, Smitka, Stošek, Forejt, 
Štěch a Voldřich. Výsledkem této schůzky byli všichni po-
těšeni, neboť obdrželi příslib na léta 1972–75. Od ONV 
byla přislíbena finanční částka 3 x 200 000 Kčs. Dále pak 
soudruzi navštívili tajemníka OV KSČ Galatíka a předali 
mu závazek obce na počest 50. výročí KSČ.
Dne 27. dubna se zase jednalo o kulturním domě. Bylo roz-

hodnuto stavět na 3 etapy: POHOSTINSTVÍ – SáL – PRO-
DeJNA. Finanční prostředky společně zajistí ONV, MNV, JZD 
a JeDNOTA. Náklady si vyžádají částku cca 3 800 000 Kčs.

Rok 1981 – před 40 lety
Volby MNV
V roce 1981 končí pětileté funkční období Federálního 

shromáždění, České a Slovenské národní rady a Národ-
ních výborů všech stupňů. Ve dnech 5. – 6. června byly 
uskutečněny volby do všech zastupitelských sborů.
V naší vesnici byla zhodnocena práce za uplynulé vo-

lební období, které bylo velmi úspěšné. Vždyť např.  
v akci Z bylo vytvořeno dílo v hodnotě 4 385 000 Kčs při 
finančních nákladech 2 336 000 Kčs a bylo odpracováno 
28 145 brigádnických hodin.
Do MNV ve Velkém Boru bylo zvoleno celkem 31 po-

slanců, kteří zastupují občany z 6 vesnic. Z toho ze Své-
radic 8 poslanců: Forejt Václav (technik JZD), Smitka  
Josef (ved. TS JZD), Stošková Marta (ředitelka ZDŠ), 
Kozlík František (opravář JZD), Jiřincová Jarka (proda-
vačka), Podlešáková Božena (pracovník KPP JZD), Větro-
vec Václav (opravář JZD) a Šrámek emil (technik JZD).
Na prvním plenárním zasedání byl schválen volební 

program na celé volební období.
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ZaJÍMaVÉ TÉMa

Med v dávnověku brali jako symbol 
pevného zdraví i jako potravinu vyvo-
lených. Objevuje se i v řecké myto-
logii. Melissa (řecký výraz pro včelu) 
byla jedna z víl, která medem krmila 
Dia. Med byl i nektarem Afroditiným. 
Už před 5 000 lety využívali egyptští 
lékaři léčivé účinky medu, používal se 
ale i v tradiční čínské medicíně a in-
dické ajurvédě.
Podle historických nálezů byli první-

mi včelaři, kteří se chovem včel za-
bývali, Sumerové. Je pak následovali 
egypťané, řekové a římané. Již ko-
lem roku 2 600 př. n. l. se objevu-
je první chvála medu pro jeho mno-
hostranné využití v medicíně (masti, 
léky na kašel, na vředy, odvšivovací 
prostředek), v kosmetice jako přísada 
do mýdel i jako obchodní artikl.
Pro své vlastnosti se mu začalo říkat 

superpotravina. Například ve spojení 
se skořicí dodává tělu vysokou dáv-
ku antioxidantů, minerálních látek  
a vitamínů. Posiluje imunitu, zklid-
ňuje podrážděný žaludek, snižuje 
cholesterol. Nebo ve spojení s čo-
koládou sníží riziko vzniku srdečních  
a nádorových onemocnění, cukrov-
ky, obezity nebo vysokého tlaku. Ve-
likou službu nám prokáže v čaji, ať 
už černém, zeleném, oolong nebo 
červeném. Je prospěšný jak při na-
chlazení, kašli, oparech, osteoporóze  

a dalších, tak i při nedostatku ener-
gie. Konzumovali ho běžci na staro-
věkých olympijských hrách a i dneš-
ní sportovci ho do svého jídelníčku 
zařazují pravidelně. Med obsahuje 
přírodní nerafinované cukry a tělo je 
snadno vstřebává. Hojně se med po-
užívá při pečení, vaření, do krémů, 
pomazánek i salátů.

Velmi častou surovinou je také v kosme-
tice – přidává se  do pleťových i tělových 
krémů, do mýdel, šamponů, koupelí, 
používá se při masážích, zábalech nebo 
jako peeling. Pro svoje antibakteriální  
a hydratační vlastnosti, kdy pleť a po-
kožku těla zjemňuje, vyhlazuje i omla-
zuje, jsou výrobky obsahující med stá-
le více vyhledávané. Kosmetické účin-
ky medu znala a hojně využívala  
i egyptská královna Kleopatra.

Jak už víme, v přírodě se zatím ne-
našlo nic podobného medu ani se 
něco takového nepodařilo vyrobit. 
Podle současných vědeckých výzku-
mů je med a včelí produkty pro zdra-
ví a imunitu absolutní špičkou. Ne-
jsou však využívány tak, jak by mohly 
být a měly. Pokud všechno shrne-
me, med pozitivně ovlivňuje nervo-
vou soustavu, trávicí procesy, léčbu 
onemocnění jater, žaludečních vředů, 
srdečních chorob, vysokého krevního 
tlaku či onemocnění horních cest dý-
chacích. Zpomaluje kornatění tepen, 
dobře působí na popáleniny, odřeni-
ny, otevřené rány a mnoho dalšího.
Kvalitní včelí med je cukr, který mů-

žeme jíst bez výčitek, sladkost, která 
prospívá našemu zdraví. Byl uznáván 
v dávných dobách, je velmi ceněn  
i dnes. Ale pozor: Různé druhy medu 
mohou na každého jinak působit.  
U někoho mají účinky výrazné, dru-

hý je zaznamenat nemusí. Ale třeba 
při alergiích na pyl je dobré jíst med  
z okolí (nejdále tak 70 km), aby si tělo 
a jeho imunitní systém na stopy pylu 
zvyklo. Ani med však není všemocný 
všelék. Je dobré používat selský ro-
zum a konzumovat jej v přijatelném 
množství. Ve spojení se zdravým jídel-
níčkem je pak darem z nebes.

Zpracovala Blanka Vlčková

ZÁZRaČNÁ sÍLa MeDU

MeD – zmínky o něm jsou již v bibli. Například 
v druhé knize Mojžíšově se píše: „Bude-li Hospodin 
laskav na nás, uvedeť nás do země té a dá ji nám, 
a to zemi takovou, která oplývá mlékem a strdím 
(medem, pozn. autorky).“ Josefovi, vládci egypta, 
poslal otec izrael med jako léčivý dar. 
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V současné době probíhá admini-
strativní jednání a technická přípra-
va na likvidaci ostudné polorozpadlé 
stavby bývalého teletníku na pozem-
ku p. č. 497/9. Vše pokračuje po-
dle plánu, a jakmile příslušný odbor 
při MěÚ Horažďovice vydá povolení  
k demolici, provede odstranění stav-
by firma STAPRO Bohemia, s. r. o., 
pana Jakuba eliáše. Tím pádem se 
uvolní prostor pro budoucí výstavbu 
rodinných domků nejenom na tomto 
pozemku, ale i na přilehlých parce-
lách p. č. 513/13, popř. 511. Dle in-
formací zástupců firmy NIKA, a. s., 
která tyto pozemky vlastní, budou 

okamžitě podniknuty další potřebné 
kroky, tj. rozparcelování pozemků, 
jejich zasíťování a vybudování pří-
stupových komunikací.
Vše by mělo proběhnout pokud 

možno v relativně co nejkratším ter-
mínu, ale předcházet tomu musí pří-
slušný schvalovací proces. A to určitě 
není otázka několika dnů nebo týdnů, 
ale spíše měsíců. Ale již během těch-
to procedur dojde pravděpodobně ze 
strany vlastníka k nabídce staveb-
ních parcel a případní zájemci budou 
moci postupně uzavírat kupní smlou-
vy. Cena za metr čtvereční zatím není 
určena, ale pevně věříme, že bude 

srovnatelná s cenami, za kterých do-
chází k prodeji pozemků v okolních 
obcích našeho regionu. Rozloha par-
cel je zatím plánovaná na 10 arů, ale 
protože se nejedná o konečný doku-
ment, je možné připravit i parcely vět-
ší – zatím je zde prostor k diskuzi.
Pro ilustraci přikládáme k článku in-

formativní výkres umístění přepoklá-
daných parcel a investor nás součas-
ně požádal, abychom již teď a tou-
to cestou oslovili případné zájemce. 
Ti můžou svůj předběžný zájem na-
hlásit ústně, popřípadě písemně na 
obecní úřad, který zatím povede evi-
denci zájemců o stavební parcely.

sTaVeBNÍ POZeMKY

SITUACe M1:500
LOKALITA POD „KOSTeLÍKeM“ SVéRADICe
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ČeZ DisTRiBUce – 
DůLežiTÁ iNFORMace
S platností od 1. 1. 2021 v přípa-

dě oznamování plánovaných odstávek 
elektřiny nebudou již pracovníci firmy 
ČeZ Distribuce vylepovat papírová ozná-
mení, firma přechází na elektronický 
způsob oznamování. Každý zákazník si 
může sjednat zasílání upozorňování na 
plánované odstávky ke svému odběrné-
mu místu e-mailem nebo prostřednic-
tvím SMS zdarma na www.distribuce.
cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace  
k dispozici také na stránkách www.
cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nej-
později 15 dnů před konáním odstávky.
Obec vás o plánovaných odstávkách 

bude informovat na svých webových 
stránkách, kde bude vložen tzv. banner, 
který bude automatizovaně zobrazovat 
aktuální upozornění na nejbližší pláno-
vané odstávky elektřiny v katastru naší 
obce.
Podrobné informace o této změně 

jsme všem našim občanům zaslali pro-
střednictvím obecního Informačního 
zpravodaje.

KONTeJNeRY Na BiO, 
KONTeJNeRY Na PLasTY
Po dobu zimních měsíců jsme měli  

v obci rozmístěny 3 kontejnery na BIO 
odpad, ale to se změnilo na začátku 
dubna. Od 1. dubna je v obci k dispozi-
ci celkem 8 kontejnerů, a to je o jeden 
více, než tomu bylo v loňském roce. 
Sedm je umístěno na stanovištích, na 
kterých byly již v předcházejících obdo-
bích, a nově je nádoba na BIO před Ko-
várnou.
Jejich vyprazdňování bude opět zajiš-

ťovat svozová firma Marius Pedersen,  
a. s., a bude to pravidelně každých 14 
dnů v pátek ráno. Protože se stále stává, 
že do kontejnerů se hází i to, co tam ne-
patří, znovu připomínáme, že jsou určené 

jen pro následující materiál: odpady ze 
zahrady, jako je posekaná tráva, listí, 
malé větvičky a drny, a dále trus bý-
ložravých hospodářských zvířat, sta-
rá zemina i hlína z květináčů, piliny, 
hobliny, kůra, plevel, spadané ovoce, 
košťály a třeba i celé rostliny.

Je možné do nich házet i biologic-
ky rozložitelné odpady z domácnos-
ti, jako např. zbytky a slupky ovoce 
a zeleniny, zeleninovou nať, jádřince, 
pecky z ovoce, vaječné a ořešné sko-
řápky, čajové sáčky, papírové kapes-
níky, zbytky vlasů a vousů, popř. i po-
pel ze dřeva. 
Nic JiNÉHO DO TĚcHTO NÁDOB 
NePaTřÍ!!!!!
Bude provedena (možná už byla) vý-

měna nádob na plasty. Jeden ze zvo-
nů (spodní výsyp) z hlavního třídicího 
stanoviště bude (byl) nahrazen dvěma 
nádobami s víkem o velikosti 1100 lit-
rů. Zvony na plasty jsme měli na tomto 
místě dva, ale nikdy se zcela nenaplnily  
a většinou minimálně jeden z nich zůstá-
val poloprázdný. Důvod je jednoduchý. 
Pro lidi je jednodušší nadzvednout víko 
a vhodit do nádoby celý pytel odpadků 
než plasty postupně vhazovat kruho-
vým otvorem do zvonových kontejne-
rů. A v případě, že je nádoba s odklápě-
cím víkem plná, tak se nechá odpad le-
žet opodál, popřípadě se narvaný pytel 
opře o kontejner, než „namáhavě“ vha-
zovat plastový odpad postupně do zvo-
nu. Je to bohužel realita, a proto jsme 
se rozhodli navýšit počet kontejnerů  

s víkem na úkor, pro některé lidi, ne-
praktických zvonů. Jak to vypadá, když 
se u nádob nechá odpad v igelitovém 
pytli, který pak někdo „jen tak“ pro po-
bavení vysype na zem nebo prokouše 
volně pobíhající pes, si můžete prohléd-
nout na přiložené fotografii.
Z toho důvodu zvažujeme instalaci ka-

mery, popřípadě fotopasti, abychom 
mohli identifikovat a postihovat ty, kte-
ří nemají zájem udržovat pořádek v naší 
obci.

ÚKLiD OBce

Po několika měsících, kdy vládlo po-
časí, které přineslo spoustu sněhových 
i dešťových přeháněk, jsme se konečně 
dočkali jarních teplot a slunečných dnů. 
Lidé se konečně dostali k úklidu svých 
zahrádek, prořezání ovocných stromů  
a údržbě travních porostů.
Jarní úklid ale potřebují i obecní ve-

řejná prostranství (travnatá, asfaltová, 
betonová), místní komunikace a ostat-
ní plochy. Na tyto práce má obec v po-
sledních letech své pracovníky, kte-
ré v rámci různých sociálních progra-
mů z větší části financuje Úřad práce. 
Po složitých jednáních se nám podaři-
lo pracovníky zajistit i pro letošní rok  
a jsme moc rádi, že od 19. dubna ofi-
ciálně Jarda Pučil ml. a Dáša Augusti-
nová opět nastoupili jako zaměstnan-
ci obce. Jejich hlavní pracovní náplní je 
úklid všech obecních pozemků v intravi-
lánu obce, což v konečném součtu ne-
jsou zrovna malé plochy. Nedá se pro-
to vše zvládnout k úplné spokojenosti 
všech, a proto tímto apelujeme na obča-
ny, aby si občas udělali úklid před svými 
domy sami. Každý si určitě může udělat 
několikrát za rok čas na úklid přilehlé 
části chodníku, popřípadě části komu-
nikace; stačí na to vždy jen pár minut. 
Abychom měli trvale uklizenou vesni-
ci, nespoléhejte jen na naše pracovníky  
a občas pomozte.

iNFORMace Z OBce / OBecNÍHO ÚřaDU
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S jakou oblastí života jsou občané v regionu spokoje-
ni? Nejčastěji jsou spokojeni s místem, kde žijí. Z této 
oblasti vyzdvihují zejména přírodu a okolní krajinu, klid 
a klidné prostředí a také polohu obce, její vzhled a péči 
o ni. S čím naopak spokojeni nejsou či jaké sociální 
služby postrádají? Nespokojenost občané vyjádřili s ne-
dostatkem pracovních příležitostí, poukazovali na pro-
blémy s některými spoluobyvateli a také na nedostatky 
v možnostech zajistit si nákupy.

Sociálními službami, které obyvatelé Horažďovicka 
nejčastěji postrádají, jsou zejména služby pro seniory, 
kteří žijí sami bez rodiny, dále služby pro nezaměstnané 
a také služby pro děti a mládež, které nevyužívají stan-
dardní nabídku volnočasových aktivit.

To jsou některé z otázek této ankety, jejíž výsledky  
naleznete na webu města Horažďovice (www.mesto- 
-horazdovice.cz) v záložce Komunitní plánování sociál-
ních služeb, Anketa. Realizátoři projektu děkují všem ob-
čanům, kteří se do ankety zapojili a vyjádřili svůj názor!

Pokud Vás sociální oblast zajímá a rádi byste přispě-
li svými zkušenostmi nebo návrhy do diskuze o rozvoji 
těchto služeb na Horažďovicku, jste srdečně zváni  
na setkání u „kulatého stolu“, které se bude konat dne 
4. 5. 2021 v zasedací místnosti MěÚ Horažďovice od  

10 hod. Vzhledem k přetrvávající epidemiologické  
situaci může být setkání realizováno on-line formou  
(videokonferencí).

Bližší informace zájemci obdrží po přihlášení na se-
tkání, které je třeba provést do 27. 4. 2021 na e-mail 
lenka. cervenkova@cpkp.cz nebo telefonicky na čísle  
722 466 185. Aktuální informace budou také uvedeny 
na webové stránce města Horažďovice, v záložce Ko-
munitní plánování sociálních služeb, Pracovní skupiny. 
Jakékoliv dotazy ráda zodpoví Lenka Červenková  
z Centra pro komunitní práci západní Čechy na výše 
uvedených kontaktech.

Na setkání budou představeny závěry z mapování  
sociální situace v regionu a probírány silné a slabé 
stránky sociální oblasti na Horažďovicku. Setkání je  
určeno zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, 
poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, spolkům 
a dalším institucím a občanům z řad široké veřejnosti.

Anketa i setkání se konají v rámci projektu „Aktuali-
zace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb na Horažďovicku“, který je podpořen  
finančními prostředky z eSF a ze státního rozpočtu ČR  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost,  
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152. Projekt  
realizuje Centrum pro komunitní práci západní  
Čechy v partnerství s městem Horažďovice.

Za celý tým cpKP ZČ Vám přejeme pevné 
zdraví, klidné jaro a těšíme se na setkání 

při diskuzích o sociálních službách v regionu!

Jak se vám žije na Horažďovicku?
To je název ankety, která probíhala 
v rámci komunitního plánování sociál-
ních služeb v uplynulých měsících 
na celém území Horažďovicka. 

HOsPODa U TURKů
upozorňuje občany, že opět zahajuje přípravu víkendových obědů. 
až do odvolání se bude pravidelně vařit v pátek, sobotu a neděli.

ZaČÍNÁMe V PÁTeK 30. 4. 2021


