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Vážení spoluobčané,
do schránek jste právě dostali srpnové číslo, které má každý rok 
stejnou přezdívku, „pouťové“. Není to proto, že by celý obsah novin 
tvořily informace o pouti, ale jednoduše proto, že o nadcházejícím 
víkendu se koná v naší obci největší církevní a společenská událost  
v roce, a to je Bartolomějská pouť. Že pouť přináší starosti, stres 
anebo na druhé straně radost či hezké chvíle, o tom vlastně píšu ka-
ždý rok, a proto nechci tyto věty neustále opakovat. Prostě je tady 
opět po roce naše slavná pouť, a proto si ji užijte každý podle svého. 

Pro zpříjemnění těchto významných dní jsme pro vás připravili boha-
tý církevní, kulturní a sportovní program. Je jen na vás, zda půjdete 
na nějakou z připravených akcí, anebo si pouť budete užívat podle 
svého. Doufejme, že matka příroda si slunečné počasí nechala na 
poslední srpnový víkend a dešťové kapky, kterých je letos nebývale 
mnoho, odsunula na podzimní měsíce.
Letos zažíváme opravdu léto, které jsme tady už hodně dlouho ne-

měli. Minulá léta byla hodně suchá a dní, kdy pršelo, by snad spočítal 
každý, kdo umí počítat do deseti. No a letos je to úplně naopak, letos 
bychom stejným způsobem mohli počítat dny, kdy nepršelo. Na jedné 
straně je dobré, že prakticky na našich zahrádkách nemusíme zalé-
vat, ale na druhé straně ovoci i zelenině chybí sluníčko a vše dozrává 
později. Deštivé počasí se bohužel dotkne i velmi zdravé pochoutky, 
včelího medu. Podle včelařů se letošní počasí postaralo i o nejmenší 
snůšku medu za posledních dvacet let. Aktivitu včel negativně ovliv-
ňovaly zima, vítr a déšť. Mnozí včelaři nemají tak med na prodej, pro-
tože sotva stočili množství, které pokryje jejich vlastní spotřebu.
Letošní pro někoho hodně nezvyklé počasí výrazně ovlivnilo také 

sklizeň obilí. Četnost srážek sice pomohla k tomu, že většina porostů 
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je v dobrém stavu, je narostlá a slibovala velkou úrodu. Ale 
„díky“ tomu, že prakticky prší obden, je práce kombajnů na po-
lích velice omezená a žně nabírají značné zpoždění. Už teď ze-
mědělci odhadují, že jsou ve skluzu nejméně tři týdny, a to se 
může ještě prohloubit. V tuto chvíli je jasné, že aktuální sklizeň 
obilí se hodně protáhne a práce budou pravděpodobně probíhat 
ještě nějaký týden v září.
Teď bych několik vět věnoval probíhající stavbě páteřní cesty 

HPC 4. Stavba v současné době pokračuje podle plánu a dle slov 
stavbyvedoucího začne firma COLAS CZ Horšovský Týn, a. s.,  
na přelomu srpna a září s pokládkou asfaltu. Poté bude cca 

dva až tři týdny „silnice“ pro jakoukoliv dopravu zcela uzavřena  
a současně dojde k jejímu zkolaudování. Po kolaudaci bude tato 
stavba převedena na obec, která ji bude mít ve svém vlastnic-
tví. Věříme, že v blízké budoucnosti se podaří vybudovat podob-
ný projekt i na sousedním katastrálním území a dojde k napo-
jení na vybudovanou HPC 4. Existuje plán, podle nějž by se síť 
cyklostezek vedoucí ze sousedního strakonického okresu mohla 
v budoucnu propojit s tímto projektem.
Jistě jste si všimli, že na parkovišti u fotbalového hřiště byla 

vybudována vrtaná studna, která dodává vodu do automa-
tického závlahového systému, jenž slouží k zalévání trávníku 
hlavního hřiště. Tento projekt byl realizován za přispění dotace  
z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Hřiště bylo několik 
desetiletí zaléváno vodou z nedalekého Stašína, ale současný 
pronájemce rybníka, p. Tichý ml., nám odběr vody zakázal. Mi-
nulé roky sportovcům dovolil alespoň omezené čerpání, ale le-
tos odběrné potrubí zabetonoval a tím ukončil jakoukoliv spolu-
práci. V tomto roce trávník nevyschnul jen díky častým a boha-
tým dešťovým srážkám, jinak by tam už v tuto chvíli byla místo 
hřiště suchá pustina.
O prvním červencovém víkendu proběhla v naší obci již pra-

videlná slavnost Vítání léta – pivní slavnosti. Počasí nám přá-
lo, a tak se na odpolední a večerní program přišlo podívat té-
měř 300 lidí. Nejdříve nám zahrála dechová kapela NEKTARKA 
ze Strakonic a vzhledem k častému potlesku se její vystoupení 
návštěvníkům muselo líbit. A protože se u nás líbilo i muzikan-
tům, byla spokojenost oboustranná. Během vystoupení této ka-
pely proběhlo vylosování tomboly, která byla opravdu bohatá,  
a ceny, včetně televizoru HITACHI, si domů odneslo 66 spokoje-
ných výherců. Večerní program pak obstarala skupina Olympic 

Revival Band z Hradce Králové. A kdo se na toto vystoupení tě-
šil, nebyl určitě zklamaný. Provedení nejznámějších hitů skupi-
ny Olympic bylo opravdu profesionální a skoro nebylo poznat, 
že se nejedná o originál. A že se divákům písničky opravdu lí-
bily, dokazuje neskutečné množství tančících, kteří nevydrželi 
sedět a vyrazili na asfaltový parket. Kapela se po dvou hodi-
nách rozloučila ještě dvěma přídavky a její vystoupení skončilo 
za velkého potlesku. Poté následovala noční diskotéka našeho 
rodáka, Karla Zbírala z Blatné, který také současné zajišťoval 
ozvučení kapely Olympic. Celá akce skončila dlouho po půlno-
ci. Letošní slavnosti byly úspěšné a v současnosti již připravu-
jeme program pro ty příští, které by měly proběhnout v sobotu  
11. června 2022.
V závěru bych více vět než jindy věnoval blížícím se parla-

mentním volbám, o kterých se bližší informace dozvíte v rubri-
ce Informace z obce / obecního úřadu na str. 13. Končí čtyřleté 
období, ve kterém nám vládne kolace ANO a ČSSD za podpory 
komunistů. Až do roku 2017 byla tato strana s „krví na rukách“ 
mimo politické rozhodování v naší zemi. Až trestně stíhaný pre-
miér Babiš pootočil kolem dějin a dopustil, aby „rudí“ měli opět 
podíl na moci. Tomuto člověku nejde vůbec o dobro České re-
publiky, ale pouze o to, aby mohl neomezeně vládnout, a to do-
slova za každou cenu. Důsledky jeho vlády vidí každý, kdo je vi-
dět chce. Historicky nejvyšší schodek státního rozpočtu, který 
se neustále navyšuje do takových výšin, že tyto dluhy budou 
splácet ještě vnuci našich dětí. To, že nezvládl „covidovou pan-
demii“ mohl v přímém přenosu sledovat celý svět. Ovládli jsme 
nejvyšší příčky v počtu úmrtí na 100 000 obyvatel. A rošády na 
ministerstvu zdravotnictví tak trochu připomínaly nějaký neko-
nečný, komerčně neúspěšný seriál. Na druhé straně mu musí-
me přiznat obrovskou péči, kterou věnoval svojí firmě Agrofert, 
jejíhož vedení se nikdy nevzdal. Do této firmy každoročně pu-
tují obrovské dotace, o kterých se ostatním firmám v ČR může 
jen zdát. Je to jenom náhoda? Pan Babiš spoléhá na to, že nej-
víc hlasů ve volbách dostane od lidí důchodového věku, a pro-
to jim neustále dává různé dárky a slibuje navýšení důchodů. 
Je smutné, že jeho voliči věří jeho informacím, že právě za jeho 
vlády se důchody navýšily nejvíce. Je to však obrovská lež, což 
si každý může snadno ověřit. Když porovnáme průměrnou výši 
důchodu s průměrným hrubým platem, zjistíme, že např. v roce 
2013, kdy byl ministrem financí pan Kalousek, to dělalo 43,8 %. 
No a za této vlády toto číslo kleslo až na 38,6 %. Na rozdíl od 
premiéra čísla nelžou!
Všechno můžeme změnit 8. a 9. října tohoto roku a já věřím, 

že současná vládní koalice má své dny sečteny. Další 4 roky vlá-
dy hnutí ANO bychom už těžko přežili, i když mi možná ano, ale 
našim dětem a vnukům by se to už podařit nemuselo.
A co by mělo být hlavním motem nové vlády, to už před 

mnoha lety řekl význačný americký prezident Ronald Reagan  
(6. 2. 1911 – 5. 6. 2004): „První povinností vlády je chránit lidi, 
ne řídit jejich životy.“

Přeji krásné prožití pouťového víkendu i zbytku léta 
a příjemné vykročení do podzimních měsíců.

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

PONDĚLÍ 07.00–17.00
ÚTERÝ 07.00–15.00
STřEDA 07.00–15.00
ČTVRTEK 07.00–15.00
PáTEK 07.00–13.00
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Září 2021:
KANDR Václav 4. září 88 let
ŠULCOVÁ Marie 6. září 74 let
SMITKOVÁ Marie 8. září 84 let
VĚTROVCOVÁ Jaroslava 9. září 61 let
HOKR Josef 12. září 71 let
JIŘINCOVÁ Hana 13. září 75 let
VĚTROVEC Václav 17. září 79 let
HAUSNEROVÁ Ludmila 17. září 79 let
TICHÁ Božena 19. září 64 let
FOREJTOVÁ Miroslava 20. září 85 let
KANDR Václav ml. 23. září 61 let
OPALECKÝ Miroslav 27. září 62 let
ZDEŇKOVÁ Václava 27. září 77 let

říjen 2021:
ŠIMÁNEK František 2. října 71 let
VLČKOVÁ Blanka 10. října 61 let
BLÁHA Miroslav 11. října 74 let
MLÁDEK Jaroslav 12. října 68 let
VLČKOVÁ Jiřina 14. října 65 let
VLČEK Karel 22. října 62 let
BREJCHOVÁ Božena 23. října 93 let
FIŠEROVÁ Blanka 26. října 65 let
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Vítání léta – pivní slavnosti se 
uskutečnilo v neděli 4. července. 
Pořadatelé měli na stavění stanů 
a všechny ostatní přípravy k dis-
pozici celou sobotu a přišly vhod 
i dva volné dny hned po akci. Ten-

tokrát jsme si mohli poslechnout 
nám všem známé jihočeské písnič-
ky dechové kapely Nektarka, při 
skladbách Olympicu tančili mladí 
i staří, celý den bylo možno vybí-
rat z velkého množství nápojů i ob-
čerstvení a diskotékou Petra Zbíra-
la byl celý den završen. Počasí na 
sobotní slavnost vyšlo, i když jsme 
se obávali deště, který hrozil těsně 
před začátkem vystoupení Nektar-
ky. Ten se nám nakonec vyhnul, 
kolem půlnoci však přišel liják, kte-
rý zbývající návštěvníky rozehnal 
do jejich domovů. 

Nohejbalový turnaj se uskutečnil 
na multifunkčním hřišti dne 10. čer - 
vence za účasti 10 týmů. O znovu-
obnovení této tradice se zaslouži-
li pořadatelé turnaje – občerstvení 
Na hřišti a Vlasta Beránek –, vel-
kou pomocí při přípravě a organi-
zaci celého dne přispěl také Vác-
lav Dušek ml. Zájem nohejbalistů 
byl velký, počasí se vydařilo, při-
praveny byly zajímavé ceny, a tak 
turnaj přinesl nespočet zajímavých 

sportovních soubojů. Celkovým ví-
tězem turnaje se pak stal Brabčák 
team Sušice. Po celý den dění na 
hřišti zprostředkovával moderá-
tor Ivo Smitka, který i po skonče-
ní celého turnaje hudbou zpříjem-

nil účastníkům i divákům jejich po-
sezení.

letošní ročník automobilového 
závodu rally Pačejov se bude ko-
nat o prvním říjnovém víkendu a je  

opět součástí Mistrovství České 
republiky v rally. Nebudou chybět 
ani účastníci Mistrovství ČR v rally 
historických automobilů, kteří pré-
miově absolvují obě etapy. Z toho 
důvodu bude dne 2. října uzavřena 

silnice Komušín – Horažďovice 
předměstí a přes naši obec bude 
vedena objížďka na trase Komušín 
– Svéradice – Babín – Horažďovice 
předměstí v obou směrech.

Ve dnech 8. a 9. října proběhnou 
volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu čr, volební míst-
ností bude tradičně vestibul kultur-
ního domu.

Podzimní svoz velkoobjemové-
ho a nebezpečného odpadu se 
uskuteční tentokrát až 27. listopa-
du.

očkování psů proti vztekli-
ně proběhne v náhradním termí-
nu koncem září nebo počátkem říj-
na, přesné datum bude ještě včas 
upřesněno.

Před námi je tradiční bartolo-
mějská pouť s bohatým progra-

mem, na všechny připravené akce 
jste srdečně zváni. Přeji vám všem 
příjemně strávený zbytek letošní-
ho léta.

jindřiška doláková

zajímaVosti, události, stříPKY…
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stalo se Před letY …

rok 1966 – před 55 lety
ŠKOLA
Škola byla v tomto roce opět dvojtřídní. Druhou učitelkou 

byla s. Köhlerová z Horažďovic. Škola byla opět zvelebena. 
Na zahradě z iniciativy JZD a MNV vyrostla chata pro potřeby 
školky i školy. Na budově školy byly opraveny komíny, střecha 
asfaltována. V zadní části školy byl opraven brizolit. Rovněž ve 
vnitřním vybavení doznala škola dalšího zlepšení. Na škole je 
nyní televizor, rovněž tak ve školce, dále je tam magnetická 
tabule, kamera a promítačka a další pomůcky. SRPŠ koupilo 
do II. třídy stolek a dvě křesílka. Kamera byla pořízena z pro-
středků SRPŠ a promítačku zakoupilo JZD. Funkcionáři druž-
stva vycházejí škole všemožně vstříc. Pionýři zase vycházejí 
vstříc opětovně JZD, a to hlavně na podzim při sběru bram-
bor po přeorávce. Zvláště v loňském roce, kdy v době mimo 
vyučování sebrali 174 q brambor a vyhráli soutěž v okrese  
a v kraji se umístili na třetím místě.
Ve škole opět vzorně pracoval s. Chaloupka Jan, jako vedou-

cí včelařského kroužku. Pod jeho vedením kroužek dosahoval 
značných úspěchů a získával vítězství v soutěžích. Reportáž  
o práci kroužku přijel udělat redaktor Týč z Pionýrských novin.
Ve škole dále pracoval kroužek tělesné výchovy pod vede-

ním s. Kašové. Členové kroužku se zúčastnili okresního srazu 
pionýrů, kde 5 závodníků (Smitka Vl., Smíšková Hana, Vlna 
Jiří, Průcha Frant. a Benediktová Božena) získalo 7 medailí  
(4 zlaté a 3 stříbrné).
Pěvecké trio školy (Harášková, Smíšková, Benediktová) pod 

vedením učitelky Köhlerové získalo první místo v okresní sou-
těži STMP.
Celý tento rok byl pro školu velmi úspěšný. U příležitosti Dne 

učitelů byl ředitel školy vyznamenán radou ONV v Klatovech 
čestným uznáním a finanční odměnou.

rok 1976 – před 45 lety
ProdejNa

Začátkem roku byly za pomoci členek ČSŽ (Českého sva-
zu žen) provedeny poslední úpravy nové prodejny Jednota. 
V krátkém časovém termínu bylo převezeno zboží ze staré 
samoobsluhy do nových prostor prodejny, a tak plánované 
datum otevření, tj. 10. ledna, bylo dodrženo. Občané, hlavně 
však ženy, si nijak nepolepšili, protože tato nová prodejna není 
zavedena jako samoobslužná. I když se dvě nové prodavač-
ky, paní Bláhová a paní Buzínová, osvědčily jako rychlé pra-
covnice, stává se přesto, že v časných ranních hodinách stojí  
v prodejně dlouhá řada netrpělivých zákazníků. Sortiment 

zboží je však velmi rozšířen. Přispělo k tomu zařízení mrazicí-
ho pultu i dalších mrazicích prostor. Tím byla prodejna oboha-
cena o různé druhy masa, mražených polévek, ryb a osvěd-
čil se i prodej nanuků. Ceny některých druhů zboží, jedná se 
hlavně o základní potraviny, se ani vlivem nepříznivé sklizňové 
situace i stálého zdražování dovážených výrobků z ciziny na 
našem trhu nezměnily. Jedná se například o: 1 kg cukru kost-
ka – 8 Kčs, 1 kg cukr moučka – 7,30 Kčs, 1 kg mouka selská – 
4,20 Kčs, 1 ks mouka výběr – 4,90 Kčs, 10 dkg káva – 16 Kčs,  
10 dkg kakao – 7 Kčs, rum 1 lt – 33,50 Kčs, 1 lt mléka –  
1,90 Kčs, bochník chleba – 7,80 Kčs.
V prodejně byla za rok 1976 tržba v celk. výši 1 300 000 Kčs.

KNihoVNa
12. ledna byla slavnostně otevřena místní lidová knihovna. 

Hlavní knihovník je s. Löffelmann, učitel ZDŠ Horažďovice. 
Knihovna je zařazena do takzvaného střediskového systému. 
V roce 1976 bylo vypůjčeno 3 159 knih a počet čtenářů dosáhl 
počtu 50. Knihovna je vybavena četbou zábavnou a poučnou.

rok 1986 – před 35 lety
VolbY do zastuPitelsKých sborů

Uplynulo pětileté volební období a vyvrcholila příprava voleb 
do zastupitelských sborů. Volební komise složená z občanů 
naší obce přivítala první voliče 23. května v odpoledních ho-
dinách. Patřili mezi ně pracující ze závodů, kteří se vraceli po  
15. hodině autobusem ze zaměstnání. Dobrou náladu i atmo-
sféru při volbách navodila i kapela, která přišla před volební 
místnost (kulturní dům) zahrát několik hezkých písniček.
Předsedkyně volební komise s. Marie Löffelmannová a další 

členové s. Zdeněk, Opalecký a Kandr mohli v druhý den vo-
leb, tj. 24. května, oznámit: „Volby skončily, odvolilo 99,80 %  
našich občanů!“ K volbám se nedostavil a odvolit odmítl  
Lojza Faměra.
14 dnů po volbách, v úterý 7. října, se konala ve vestibulu 

KD veřejná schůze národního výboru, kde byl zvolen občan-
ský výbor: předseda – Emil Šrámek (č. p. 22), místopředse-
da – Smitka Josef (č. p. 10), členové – Opalecká, Větrovec, 
Pučil, Jiřincová, Podlešáková, Kandr, Hrabec, Kozák, Hokrová 
A. a Šulcová M.
Občanský výbor do příštích let plánuje hodně projektů. Nej-

větší akcí má být vybudování ŠKOLY V PřÍRODĚ, kde bude 
místní rozsáhlá brigádnická pomoc. Investorem celé akce 
bude MNV. Měla by to být montovaná stavba, která je 3x tak 
drahá, než je tradiční stavba. Předpokládá se, že každý občan 
odpracuje víc jak 100 brigádnických hodin po dobu 3 let.
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A jak si v těch dosavadních naše 
mužstva vedla? Nejdříve se bude-
me věnovat 1. A třídě a našemu 
prvnímu mužstvu.
To v prvním kole přivítalo na „do-

mácím“ hřišti ve Velkém Boru tým 
Slavoje Žihle. Zápas se neodehrál 
ve Svéradicích proto, že koncem 
července a začátkem srpna probí-
hala rekonstrukce a údržba hlavní 
hrací plochy. Jako náhradní hřiště 
jsme proto zvolili dobře známé hřiš-
tě ve Velkém Boru, kde jsme již hráli  
v době budování nových kabin a kde 
se nám dařilo. Samotný duel se Žih-
lí skončil naším vítězstvím v poměru 
4:2. Sice jsme brzy prohrávali 0:1, 
ale poté přišlo zlepšení a po gólech 
Mičkala (2x), Káby a Jíry jsme zápas 
zaslouženě otočili.
Další zápas jsme odehráli v Křimi-

cích, na hřišti velmi silného nováčka 
soutěže, který se netají postupovými 
ambicemi. Utkání, k němuž jsme od-
jeli pouze s jedenácti hráči a v němž 
jsme po celých devadesát minut byli 
horším týmem, jsme nezvládli a pro-
hráli v poměru 1:4. Jedinou naši 
branku vstřelil Roman Kába.
Ve třetím kole, v neděli 15. srp-

na, jsme v „domácím“ prostředí ve 

Velkém Boru hostili v malém derby 
tým TJ Sušice a viděli jsme utkání 
velmi dobré úrovně. Šance střída-
la šanci, ale díky výkonu gólmanů 
na obou stranách skončil západ re-
mízou 1:1, když náš gól vstřelil Ma-
rek Hájek. Došlo na pokutové kopy 
a tam jsme kupodivu byli přesnější, 
což znamenalo, že nám do tabulky 
přibyly 2 cenné body.
Hned o tři dny později, ve středu 

18. srpna, se hrálo vložené 15. kolo  
a my jsme v pracovní den muse-
li jet až do dalekého Mýta, kde nás 
čekal souboj s domácí rezervou 
účastníka divizní skupiny A. Vzhle-
dem k tomu, že uzávěrka srpno-
vých novin byla právě v tento den, 
rozebereme tento zápas a i ten ná-
sledující s Bělou nad Radbuzou až  
v říjnovém vydání.
Naše rezerva rozehrála svoje mis-

trovské soutěže nového ročníku na 
hřišti v Běšinech a po celý zápas 
držela s domácími vyrovnaný výsle-
dek. O osudu zápasu rozhodla na-
konec nešťastná branka v naší síti 
pět minut před koncem, která Bě-
šinám stačila k hubené výhře 1:0. 
Další zápas čekal „B“ mužstvo za 
týden na domácí půdě, na hřišti ve 

Velkém Boru, kde jsme hostili re-
zervu Bolešin. Byl to zápas se sil-
ným soupeřem, který skončil v zá-
kladní době 1:1, a v následných 
pokutových kopech byli úspěšněj-
ší hosté v poměru 3:1, což zname-
ná, že jsme do tabulky získali prv-
ní bod.
V sobotu 14. srpna odjel náš zálož-

ní tým do pošumavských Hartmanic 
a odehrál tam velice slušný poločas, 
který skončil remízou 2:2. Ve druhé 
půli jsme však už neskórovali, a pro-
tože domácí přidali ještě dva góly, 
tak jsme odjížděli domů s porážkou 
2:4 a bez bodového zisku.

První srpnový, nebo chcete-li poslední červencový, víkend se 
rozjely mistrovské soutěže nového ročníku 2021/2022. Vzhledem 
k tomu, že fačr chtěla předejít komplikacím, které provázely 
poslední dva ročníky, je začátek soutěží opravdu historicky velice 
brzký. V plánu je sehrát všech 15 kol v případě „áčka“, respektive 
13 kol v případě „béčka“ do konce října 2021. z tohoto důvodu nás 
teď, o nadcházejícím pouťovém víkendu, čeká již šestý zápas 
„a“ mužstva a pátý „b“ týmu.

Nový ročník mistrovských soutěží zahájen
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dnes se vrátíme až do roku 1976 a při-
pomeneme si podzimní zápasy tehdejší-
ho „b“ mužstva a jeho umístění v tabul-
ce okresní iii. třídy sk. b. Každý zápas 
je doplněn o krátký dobový komentář.

Tehdy byla III. třída rozdělena na dvě skupiny a ta 
„naše“ měla následující složení: Sokol Soběšice, Made-
ta Nezdice, Sokol Velký Bor, Sokol Hartmanice, Sokol 
Hradešice, TJ Kašperské Hory, Sokol Myslív, Sokol Ne-
zamyslice, Sokol Nalžovské Hory, ŠV Žichovice, ŠV Vel-
ké Hydčice, Sport Horažďovice B, Sokol Milčice a Sokol 
Svéradice B.

Bylo by dobré si také připomenout všechny hrá-
če, kteří tehdy do podzimních bojů zasáhli: Panuška,  
Lahoda, Rute, Veringer, Stejskal F., Jiřinec J., Kou-
tenský, Kozlík, Smíšek V., Hokr V., Hokr J., Smíšek 
M., Štěrba, Jakš, Stejskal J., Bukovan K., Vondrášek,  
Löffelmann, Zimmerman, Šulc V.

a teď jedNotliVÉ záPasY:

 15. srpnaii 
s. sVÉradice b – sokol sobĚšice 6:2 (1:1)
Branky: J. Stejskal 2, Jakš 2, Smíšek M., Stejskal F.
Utkání se nám opravdu vydařilo, hráli jsme velmi dob-
ře a soupeři téměř nic nedovolili. Špatně pískal roz-
hodčí Hlaváč z Pačejova; nařídil proti nám přímý 
trestný kop z malého vápna!!

 21. srpnaii 
madeta Nezdice – s. sVÉradice b 2:4 (2:2)
Branky: Smíšek M. 2, Smíšek V., Jakš
Hrálo se na velmi špatném terénu, za stálého deště; 
mužstvo podalo vynikající výkon.

 29. srpnaii 
s. sVÉradice b – sokol VelKý bor 11:0 (6:0)
Branky: Stejskal F. 4, Rute 2, Jakš 2, Smíšek M., 
Smíšek V., Koutenský

ProcházKY historií fotbaloVÉho Klubu

Fotografie A mužstva z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kde můžeme vidět některé hráče půso-
bící v „béčku“ roku 1976. Stojící třetí zleva je františek Kozlík, ve stejné řadě šestý zleva je míra Vondrá-
šek a druhý zprava Vilda rute. Mezi hráči v podřepu je první zprava Pepík stejskal. V pozadí jsou lavičky, 
které dnes zakrývá krytá tribuna.
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Drtivá převaha po celý zápas, nově založené muž-
stvo z Velkého Boru nedokázalo založit souvislou 
akci; F. Stejskal nedal penaltu.

 4. záříii 
sokol hartmaNice – s. sVÉradice b 1:2 (1:1)
Branky: Jakš, Rute
Mužstvo podalo bojovný výkon.

 12. záříii 
s. sVÉradice b – sokol hradešice 3:1 (1:1)
Branky: Štěrba 3
Střelecký den Zdeňka Štěrby, F. Stejskal opět ne-
proměnil penaltu.

 19. záříii 
tj KašPersKÉ horY – s. sVÉradice b 2:0 (1:0)
Velký zápas odchytal brankář Lahoda, který  
na velmi těžkém terénu kryl množství těžkých  
střel a zachránil mužstvo od větší porážky. 
Vondrášek a Jakš nastřelili břevno.

ii26. záříii 
s. sVÉradice b – sokol mYslíV 1:1 (1:0)
Branka: Kozlík
Gól jsme dostali z trestného kopu. Rozhodčí 
Roubal z Horažďovic připustil dost tvrdou hru.

 3. říjnaii 
sokol NezamYslice – s. sVÉradice b 1:1 (1:1)
Branka: Zimmerman
Obdržený gól byl opět z trestného kopu. Neměli 
jsme gólmana, proto chytal hráč z pole, Rute, 
a své role se zhostil velmi dobře.

 10. říjnaii 
s. sVÉradice b – sokol NalŽ.horY 3:1 (3:1)
Branka: Smíšek V. 2, Kozlík
Z naší strany velice špatný druhý poločas.

 16. říjnaii 
šV ŽichoVice – s. sVÉradice b 2:1 (1:1)
Branka: Kozlík
Branku jsme dali z trestného kopu. Dohrávali jsme 
v deseti, odstoupil V. Šulc. Podali jsme špatný vý-
kon. V. Smíšek nastřelil břevno.

 24. říjnaii 
s. sVÉradice b – šV VelKÉ hYdčice 2:2 (1:2)
Branka: Hokr J. 2
První branku jsme dostali z penalty, po hrubé  
chybě obrany.

 30. říjnaii 
sport horaŽďoVice b – s. sVÉradice b 1:0 (1:0)
Druhý poločas jsme sehráli velmi dobře a vybojo-
vali s jedním z favoritů soutěže rovnocenné  
utkání.

 6. listopaduii 
s. sVÉradice b – sokol milčice
NEHRÁNO – špatně určený čas začátku utkání 
z Klatov. Utkání bude sehráno před prvním jarním 
kolem.

Přestože náš tým měl sehráno o zápas méně, pat-
řilo mu v polovině soutěže krásné 6. místo se zis-
kem 15 bodů a skórem 34:16. Za zmínku stojí počet 
obdržených branek. Po Myslívu mělo naše béčko 
druhou nejlepší obranu a mohlo to být ještě daleko 
lepší, nebýt několika zbytečně obdržených gólů. 
Nejlepším střelcem týmu byl Venca Jakš ze Zaboří, 
který skóroval 6x. Určitě stojí za zmínku, že  
na konci soutěžního ročníku 1976/1977 patřilo 
„béčku“ dokonce místo čtvrté, se ziskem 35 bodů  
a skórem 79:37.



letošní ročník tradičního memori-
álu, který se každoročně koná na 
počest dvou význačných osobnos-
tí fotbalového dění v našem regio-
nu, se uskutečnil v sobotu 17. čer-
vence 2021 ve sportovním areálu 
v chanovicích. 

Akce byla zahájena v 13:00 ho-
din projevy předsedy klubu TJ Pfei-
fer Chanovice pana Šebka a staros-
ty obce Chanovice Petra Kláska. Ná-
sledovalo předání květin paní Marii 
Smitkové a na dálku i paní Pavlov-
ské, když je za ni převzal syn, Standa 
Pavlovský. Poté byl memoriál oficiál-
ně zahájen.

K prvnímu zápasu proti sobě na-
stoupily domácí Hvězdná garda Cha-
novice a Stará garda Svéradice. V řa-
dách obou mužstev nastoupilo něko-
lik významných fotbalistů let minulých 
a samotná úroveň tohoto duelu byla 
hodně vysoká. Ve vyrovnaném zápa-
se šli domácí do dvoubrankového ve-
dení, ale hosté přidali, během něko-
lika minut vyrovnali a v závěru moh-
li dokonce vítězství strhnout na svoji 
stranu. Ale domácí gólman čaroval,  

a proto došlo na zahrávání pokuto-
vých kopů. V těch měli lepší mušku 
hráči Svéradic, a tak si do pomyslné 
tabulky memoriálu připsali za první 
zápas 3 body.

Ve druhém zápase nastoupily proti 
sobě žákovské týmy a i tady se bylo 

na co dívat. Duel přinesl spoustu za-
jímavých momentů, mnoho šancí  
a také 4 góly. Více branek vstřelili 
mladíci reprezentující barvy Svéradic 
a odnesli si 3 body za vítězství 3:1.

Po krátké přestávce se slušně za-
plněným tribunám představily první 
týmy Chanovic (1. B třída) a Svéradic 

(1. A třída). Oběma týmům chybě-
lo několik hráčů základního kádru, 
ale i přes tento handicap jsme vidě-
li oboustranně dobrý fotbal, a co je 
hlavní, okořeněný celkem devíti góly. 
V první půli šli do vedení hosté, ale 
domácí třemi brankami za sebou 

skóre otočili a do kabin se tedy šlo za 
stavu 3:1. Začátek druhé půle patřil 
našim fotbalistům, kteří se snažili po-
tvrdit roli favorita a díky zlepšenému 
výkonu vyrovnali stav zápasu na 3:3. 
Přestřelka pak pokračovala i nadále. 
Domácí nejdříve opět odskočili o gól, 
ale my jsme znovu dokázali během 
krátké doby vyrovnat. Chanovice pak 
znovu odskočily a my jsme i přes ob-
rovskou snahu reagovat nedokázali.

Hlavní zápas Memoriálu Františka 
Pavlovského a Josefa Smitky tak vy-
hráli domácí fotbalisté, a proto až do 
příštího roku zůstává putovní pohár  
v jejich rukou.

Turnaj se odehrál za slušného zá-
jmu veřejnosti a potvrzuje se, že 
jeho pořádání má smysl. Jeho mís-
to v letním fotbalovém kalendáři je 
stálé a bude do něj patřit i v dalších 
letech.
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memoriál františka Pavlovského a josefa smitky



řádky a slova na této stránce bu-
dou bohužel velice smutné. Po ví-
kendu, kdy se konal memoriál fP 
a js, se k nám donesla zpráva, kte-
ré jsme se dlouho zdráhali uvěřit. 
Ve věku 56 let odešel předčasně 
do fotbalového nebe dlouholetý 
fotbalista, úspěšný trenér a, mů-
žeme říci, i velice schopný mana-
žer, pan miroslav rambousek.

Sportovní kariéra Míry začala v roce 
1976 v Českých Budějovicích, kde hrál 
za žáky a později i dorosteneckou ligu. 
A že hrál opravdu výborně, dokazuje  
i jeho jednorázová nominace do fotba-
lové reprezentace do 17 let. Následně 

působil jako hráč Českého Krumlova, 
Čtyř Dvorů a Blatné. V roce 1988 se 
oženil a na několik let zakotvil v Cha-
novicích, kde působil jako hráč (po-
mohl vykopat krajský přebor), tre-
nér (slavil s týmem postup do divize)  
a v neposlední řadě působil také i jako 
fotbalový rozhodčí. Kromě Chanovic 
působil také v Nepomuku, Horažďo-
vicích a naposledy u nás, ve Svéradi-
cích. K nám přišel v roce 2010 a vý-
razně se podílel na záchraně v 1. B tří-
dě. V dalších letech vytáhl mužstvo do 
1. A třídy a pak ještě jednou dokonce 
mezi krajskou elitu. S týmem se roz-
loučil v roce 2017 a svůj odchod ko-
mentoval slovy: „Bylo to krásné an-
gažmá, dvakrát jsme slavili postup, 
hrajeme nejvyšší krajskou soutěž, ale 
sedm let strávených u jednoho muž-
stva je strašně dlouhá doba.“
Po Mírovi zůstala ve Svéradicích 

spousta dobře odvedené práce a bez 
diskuzí ho můžeme zařadit mezi fotba-
lové legendy našeho klubu. Až s od-   
stupem let si uvědomujeme jeho 
obrovský přínos a jednoznačně ho 

můžeme počítat mezi nejúspěšnější 
trenéry, kteří za 58 let existence klubu 
tady ve Svéradicích působili.
Je těžké se smířit s realitou, že Míra 

už není mezi námi, ale bohužel k živo-
tu patří i tyto smutné okamžiky a s tím 
se prostě nic nenadělá. 

míro, budeš nám hrozně chybět,  
ale jsme všichni pevně přesvěd-
čeni, že i tam nahoře sleduješ  
fotbalové dění a budeš nám 
držet palce.

VzPomíNKa

měsíc červenec nám přinesl ještě 
jednu smutnou zprávu. Po dlouhé  
a těžké nemoci zemřel ve věku 
73 let náš dlouholetý hráč, trenér 
a velký fotbalový fanoušek, pan 
františek Koutenský.

František pochází z nedalekého Zabo-
ří a patřil mezi několik šikovných fot-
balistů, kteří z této obce v našem klu-
bu působili. Koncem šedesátých let 
minulého století zde působil společně 
s Dibou a Mírou Augustínem a patři-
li k oporám tehdejšího mužstva. Fran-
ta dlouhé roky odváděl poctivou práci 
na pozici pravého beka, a to dokonce 
i v pokročilém věku, kdy často vypo-
máhal, když bylo potřeba. Na sklon-
ku hráčské kariéry převzal jako trenér 
svéradické béčko, ale současně stá-
le ještě působil jako hráč. Jako trenér 

působil s různými přestávkami až do 
druhé poloviny devadesátých let, kdy 
bylo béčko dočasně zrušeno. V té 
době však začala svoji činnost rozši-
řovat místní „stará garda“ a kdo jiný 
ji mohl „koučovat“ než osvědčený  
a mnoha trenérskými úspěchy ověn-
čený Fanda Koutenský.

V tomto mužstvu se sešel se svými 
kamarády z dřívějších let a společně 
vytvořili opravdu nevídanou partu, a to 
nejen na hřišti, ale i při mnoha nezapo-
menutelných posezeních při pivě a har-
monice.
Když po letech stará garda svoji čin-

nost výrazně omezila, František skončil 
s aktivní pomocí našemu fotbalu. Ale na 
Svéradice nezanevřel a i nadále jsme ho 
mohli u nás vídat, když se svými kama-
rády ze Zaboří navštěvoval domácí mis-
trovské zápasy našich mužstev.
Jeho odchod nás velice zasáhl a je 

naší povinností alespoň zpětně poděko-
vat za vše, co František Koutenský pro 
fotbal ve Svéradicích udělal. Patřil mezi 
takzvané „srdcaře“ a takových lidí už  
v dnešní době není moc.

čest jeho památce.

Naše VesNice SVéRADICE10



ročník XIX / srpen 2021 11

ŠKOLA

 V duchu znova usedáme do škol-
ních lavic se spolužáky a kamarády, 
ale i prvními láskami. A do těchto 
vzpomínek se vynořují tváře, někdy 
jako z mlhavého oparu, jindy s jas-
nými konturami, tváře a jména těch, 
kteří nás také denně školními léty 
provázeli. Byli to naši učitelé, kteří 
nás vítali s úsměvem, kdy jsme se 
zvědavostí i trochou bázně vstupo-
vali do první třídy, po celá následují-
cí léta nám předávali své vědomosti 
a snažili se rozvíjet naši dovednost. 
Přáli všem úspěšný start do skuteč-
ného života v okamžicích loučení  
s jednotlivými ročníky poslední třídy 
na naší škole. Jejich tváře z blednou-
cích či zažloutlých fotografií na nás 
pohlížejí i po létech s vlídností. Vzpo-
mínáme na ně s vděčností a rádi. Dnes již všichni víme, 
že to s námi vždy mysleli dobře, neboť si byli vědomi 
svého životního poslání – vychovat dobrého člověka. 
Mnozí z nich již nejsou mezi námi i jména se pomalu 
vytrácejí z paměti. Kéž by se tak vrátila ta krásná doba 
školních let…

U nás na vsi byla jenom obecná škola a byla jedním 
z vrcholů trojúhelníku kostel, fara a škola. Byla již zdě-
ná, měla tuším již tři třídy, pana řídícího, dva učitele 
a pana školníka, který se ve škole vyskytoval jenom  
v době, kdy už měl nakrmeny krávy a prasata a na-
chystáno „futro“ na večerní krmení. Do školy jsem to 
měl dva kilometry, chodil jsem pěšky s koženou, hrana-
tou brašnou na zádech, v ní slabikář, tabulku, houbičku  
a dvě jablka a krajíc chleba s máslem, ve druhé třídě ve 

futrále pero, náhradní špičku, tužku, 
gumu, štětec, misku na barvy, vo-
dové barvy a dva kluci ze třídy měli 
i struhátko na tužky. Na jaře a na 
podzim mne občas svezla do ško-
ly paní učitelka, která tam dojíždě-
la na kole z vedlejší vesnice, a já se 
jí vešel na nosič. V první třídě jsme 
byli jak v Jiříkově vidění, samé no-
voty. Kamínkem jsme kouzlili na ta-
bulku první písmenka, okoukaná ze 
slabikáře a koktali „máma má málo 
masa“ nebo po čase už plynule čet-
li „Zajíc seče otavu...“. V nábožen-
ství nám pan katecheta (učitel nábo-
ženství, který nemusel být knězem) 
vtloukal do hlavy katechismus, a tak 
jsme brzy uměli modlitby a desate-
ro, jako když bičem mrská. Němčinu 

jsme neměli rádi, a tak Hácha s Hitlerem na stěně utr-
žili nejednu ránu houbou na utírání tabule.

Třída byla myslím tak pro třicet dětí, lavice pro dva  
a jedna v rohu, oslovská, jenom pro jednoho. Tam use-
dali zlobilové nebo ti, co nestihli nebo zapomněli úkoly. 
Na lavici před každým žáčkem byl zabudován kalamář  
a pan školník jej denně doléval a maminky ob den čistily 
skvrny od inkoustu na rukávech nebo kalhotách. Rákoska 
byla na svém místě v šuplíku katedry vedle třídní knihy. 
Používala se poměrně často, i panem farářem, který vy-
střídal pana katechetu, a exekuce probíhala tak, že provi-
nilec nastoupil na stupínek a vyzván: „natáhni ruku“, což 
žáček se zaťatými zuby udělal a obdržel na dlaň několik 
ran, které sice bolely, ale nebyly nic moc. Vím to z vlast-
ní zkušenosti, protože jsem jich schytal nepočítaně.    

Kouzlo časů minulých, obecná škola…
První školní den, vzpomínky na dětství, mládí a rodná místa provázejí každého 
z nás celým životem. Některé vyvolávají pocity veselí a radostné pohody, jiné prchavý 
úsměv, mnohé nás vedou k tichému a vážnému zamyšlení. Všechny ale – pro některé 
již z dob dávných, pro druhé z nedávno minulých – znějí v našem nitru hlasem školní-
ho zvonku, který nám dnes již nostalgicky připomíná tuto dobu mládí, prožívanou 
v důvěrně známém a vlídném prostředí školy. 
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šKola / PozVáNKa Na NejbliŽší aKce V obci

Ve čtvrté třídě jsme se dokonce sázeli, kdo jich obdrží 
nejvíc. Pan učitel se o tom nějak doslechl a celou sou-
těž nám utnul: „Výplaty budou v kabinetě a výherce na-
jde odměnu na vysvědčení tam, kde jsou oznámkovány 
mravy.“

Větší exekuci jsem za celých pět let obecné školy za-
žil jen jednou, a to když spolužák donesl v květnu pytlík 
s chrousty a uprostřed hodiny je vypustil. Bylo jich ne-
spočítatelně a hurónský řev přilákal pana ředitele i pana 
školníka. Kamarád pak dostal v kabinetu deset ran na 
holou a stal se tak hrdinou na příští rok. Rodiče pova-
žovali tento způsob výchovy za normální a my, kteří se 
podrobili výchovným metodám, jsme to doma rozhodně 
neřekli, protože by hrozilo nebezpečí, že dostaneme ješ-
tě přidáno.

dle vzpomínek pana jaroslava Kašíka 
zpracoval Václav strolený

Začátkem srpna jsme do všech domácností 
rozeslali pozvánky s programem, takže byste  
měli být všichni informováni, co se bude tento 
den odehrávat.
V případě, že někdo z vás nějakým nedopatře-
ním pozvánku nedostal, ozvěte se a my samo-
zřejmě pozvánku doručíme. Je to akce nejen 
pro rodáky, ale také pro všechny občany/
občanky Svéradic, a proto jste srdečně zváni 
i bez písemné pozvánky!

Sobota 11. září 2021 − 13:00 hodin

setKáNí rodáKů a občaNů    obce sVÉradice
u PříleŽitosti Výročí 90    let zaloŽeNí šKolY

BARTOLOMĚJSKÁ    POUŤ
Pátek 27. srpna
18:00 hod. 

VZPOMÍNKA 
NA MÍRU RAMBOUSKA
ČALOUN TÝM – HEROUT TÝM
Fotbalová exhibice k uctění památky 
vynikajícího fotbalisty, trenéra a manažera

20:00 hod. 

KapeLA WaGABUND 
Vystoupení oblíbené regionální kapely ze 
Šťáhlav, která se postará o dobrou večerní 
a noční náladu
 sportovní areál
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PozVáNKa Na NejbliŽší aKce V obci

sobota 16. října − 14:00 hodinSobota 11. září 2021 − 13:00 hodin

Tradiční soutěžní klání v pouštění draků, 
které se uskuteční na tréninkovém fotbalovém hřišti.
Po skončení akce budou vyhlášeny vítězové jednotlivých
kategorií, všem účastníkům předány diplomy a sladká odměna.
Na závěr proběhne společné opékání špekáčků.

setKáNí rodáKů a občaNů    obce sVÉradice
u PříleŽitosti Výročí 90    let zaloŽeNí šKolY

BARTOLOMĚJSKÁ    POUŤ
Sobota 28. srpna
10:00 hod. 

SVÉRaDICE/PAČeJOV – 
BAVOROV/pRACHATICE B
Mistrovský fotbalový zápas dorostu – OP

17:00 hod. 

FK SVÉRaDICE B – SOKOL VEŘECHOV
Mistrovský fotbalový zápas 3. kola okresní III. třídy

21:00 hod. 

POUŤOVÁ ZÁBAVA 
hraje kapela aNča baNd
 KD Svéradice (pořádá hospoda U Turků)

Neděle 29. srpna

09:30 hod. 

POUŤOVÁ MŠE SVATÁ
 kostelík sv. Bartoloměje

10:00 – 16:00 hod. 

VÝSTAVA – MODeLY V LAHVÍCH
Pan Emanuel Hoda ze Strakonic přijede potřetí 
a představí svoje nejhezčí starší výrobky 
a nebudou chybět ani modely úplné nové.
 vestibul kulturního domu

16:00 hod. 

FK SVÉRaDICE – FK ŽÁKAVA
Mistrovský fotbalový zápas 5. kola krajské 1. A třídy

 farma eliáš nabízí dětem o pouťové neděli, 
29. srpna, projížďky na poníkovi – na starém 
nohejbalovém hřišti od 10:00 hodin.
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Naše VesNice SVéRADICE

VolbY do ParlameNtu čr
V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 proběhnou u nás 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Opět po čtyřech letech budou mít občané mož-
nost zvolit si svoje zastoupení a rozhodnout o tom, kdo 
v naší republice bude vládnout v příštím volebním ob-
dobí. Parlamentní volby jsou ty úplně nejdůležitější  
a lidé by si měli uvědomit, že nejít k volbám není v dneš-
ní době statečnost, tak jako za totality, ale spíše na-
opak. Politika je věc veřejná, a protože od roku 1990 
můžeme volit opravdu svobodně, měl by si každý uvě-
domit, že právě ty dva dny voleb jedenkrát za čtyři roky 
jsou nesmírně důležité. Každý hlas rozhoduje a je pak 
trochu úsměvné, že na výsledek nejvíc nadávají ti, kteří 
k volbám nešli nebo šli, ale protestně volili nějakou půl-
procentní stranu.
V naší obci bude volební místnost, tak jako každé vol-

by, ve vestibulu kulturního domu a místní voliči ji budou 
moci navštívit v pátek 8. 10. od 14:00 do 22:00 hodin. 
Druhý volební den, tj. v sobotu 9. 10., bude otevřeno od 
8:00 hodin a místnost se uzavře po obědě v 14:00 hodin.
Výsledky voleb pak budou zveřejněny na naší úřední 

desce.

uPozorNĚNí Pro občaNY – zemiNa
V minulém vydání Našich novin jsme vás informovali, že 

na pozemek k Rybníčku p. č. 3567 bude navezena ornice 
ze stavby „hlavní páteřní cesty HPC4“. Každý, kdo kolem 
prochází nebo projíždí, může vidět, že je tam nashromáž-
děna ohromná halda zeminy. Plánuje se, že většina se 
použije na vyrovnání terénu na tomto pozemku, ale jinak 
pro všechny občany platí, že si každý může naložit a od-
vézt zeminu pro vlastní potřebu. Stačí nahlásit na obecní 
úřad přibližné odebrané množství a zajistit si vlastní od-
voz. Tato možnost platí do konce října, pak bude zbylý 
materiál zpracován.

mulčoVáNí KostelíKa
V posledních letech narostla mezi akáty na Kostelíku tak 

vysoká tráva, že bylo prakticky nemožné, kromě vyseče-
né cesty, volně se v tomto prostoru pohybovat. Většina 
z nás si určitě pamatuje, jak tyto plochy vypadaly, když 
je každodenně spásávalo stádo ovcí. Celý tento prostor 
vypadal jako krásně střižený fotbalový trávník a byla ra-
dost procházet se touto oblastí. Postupem času však chov 
ovcí už nebyl tak rozšířený, a když už někdo nějaké měl, 
staral se o ně doma a do těchto prostor už pouštěny ne-
byly. Takže oblast Kostelíka postupně zarůstala a stala 
se takřka neprůchodnou. Nabízelo se proto jediné řeše-
ní, sehnat někoho, kdo by zvládl zarostlý prostor nejen 
zmulčovat, ale také ho zbavit různých křovin, keřů a ná-
letových stromků. Tuto nezáviděníhodnou práci nakonec 
skvěle zvládl pan Kříský z Čečelovic, který zatím „vyčistil“ 
přibližně jednu polovinu tohoto pozemku a ve své práci 
bude pokračovat i na podzim. Počítáme s tím, že mulčo-
vání budeme provádět každý rok, aby tato krásná krajina 
zůstala zachována i pro příští generace.

tašKY Na seParoVaNý odPad
Na obecním úřadu jsou stále k dispozici pro občany taš-

ky na separovaný odpad – kovy (šedá), papír (modrá), plast 
(žlutá) a sklo (zelená). Všichni ti, kteří si je v loňském roce 
nevyzvedli, můžou tak učinit kdykoliv v pracovní době úřa-
du. Tašky na plast, papír a sklo jsou v sadě, tašku na kovy 
je možné si odnést i jednotlivě. Všechny tašky jsou pro naše 
občany zdarma!



zastupitelstvo obce svéradice:

  1. schvaluje program 18. zasedání ZO;

  2. volí návrhovou komisi: Boček Pavel a Němec Petr;

  3. určuje ověřovatele zápisu: Vlčková Blanka a Haasová 
Růžena;

  4. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 17. zasedání ZO 
ze dne 25. 06. 2021;

  5. revokuje usnesení č. 13 ze 17. zasedání ZO ze dne 
25. 6. 2021 a ve věci nového ÚP:

i. projednalo
 

prověření možností dalšího vymezení ploch 
umožňujících FVE v připravovaném územním plánu;

ii. schvaluje
 

pokyn zastupitelstva pro zpracování územního plánu, 
který spočívá v prověření možností vymezení ploch 
FVE, a to na pozemcích dle grafické přílohy tohoto 
usnesení;

iii. pověřuje
 

určeného zastupitele, konkrétně starostu p. Václava 
Duška, k pořizování územního plánu k realizování 
přijatého usnesení;

  6. na základě žádosti AUTOMOTO klubu Pačejov  
v AČR souhlasí s objížďkou Komušín – Svéradice – 
Babín – Horažďovice – Horažďovice předměstí  
a opačně z důvodu uzavírky silnice II/139 Komušín – 
Horažďovice předměstí a opačně v termínu sobota  
2. 10. 2021;

  7. na základě Protokolu o otevírání nabídek, posouzení 
a hodnocení nabídek k projektu Obnova části místní 
komunikace U statku, Svéradice, přijímá nabídku 

firmy Silnice Klatovy, a. s., Vídeňská 190,  
339 01 Klatovy, IČ: 45357307, ve výši 961 998,16 Kč  
a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo;

  8. schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
IČ: 117D8210A7801 od poskytovatele Ministerstvo  
pro místní rozvoj ČR na projekt Obnova části 
komunikace U statku, Svéradice, ve výši 769 598 Kč;

  9. ve věci akce Vodní nádrž Svéradice na p. č. 2790/14  
a 2790/15:

  a) souhlasí s cenovou nabídkou firmy EGYprojekt,  
spol. s r. o., Částkova 74, 301 46 Plzeň, IČ: 63509687, 
na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni: 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně 
vyhotovení soupisu prací;

  b) odmítá cenovou nabídku firmy TNT Consulting, s. r. o., 
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, na zpracování žádosti 
o dotaci, výběrového řízení a administrace dotace na 
projekt „rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže“;

10. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci 
malé vodní nádrže na p. č. 2790/14 a 2790/15 z pro - 
gramu Ministerstva zemědělství Podpora opatření na 
rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce;

11. projednalo žádost o příspěvek na opravu střechy  
od paní Jany Hájkové, Svéradice 18;

12. schvaluje Plán rozvoje sportu obce Svéradice na roky 
2021–2026;

13. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu 
Kabina Národní sportovní agentury na realizaci vrtané 
studny a instalaci betonové nádrže na pozemku  
p. č. 110/2 v k. ú. Svéradice;

14. souhlasí s návrhem firmy Textil Eco, a. s., Dřevařská 
1418/17, Boskovice 680 01, IČ: 28101766, na navýšení 
poplatku za vývoz kontejnerů na šatstvo a textilie na 
1200 Kč bez DPH za rok.

Návrh usnesení pro 18. zasedání zo svéradice – 23. 08. 2021
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usNeseNí
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Naše VesNice
Svéradice

KulturNí a sPolečeNsKÉ aKce/ KoNtrola Kotlů

 sobota 11. září
13:00 hod. setKáNí rodáKů a občaNů obce
akce u příležitosti 90. výročí založení školy ve Svéradicích
dětský sbor PšeNičKY – vystoupení souboru z Nepomuka 
 areál školy
babsKý sbor z horního Poříčí
 KD Svéradice
soloVačKa – oblíbená dechovka ze Sušice
 KD Svéradice
fortuNa – večerní zábava s oblíbenou kapelou z Horažďovic
 KD Svéradice
 úterý 28. září
09:00 hod. VýloV mlýNsKÉho rYbNíKa
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté pohoštění.
 hráz Mlýnského rybníka
15:00 hod. sVatoVáclaVsKá mše sVatá
 kaple sv. Bartoloměje

sVÉradice

chaNoVice

 neděle 19. září
chaNoVicKá PouŤ – tradiční církevní a společenská 
akce, taneční zábava, sportovní utkání, výstavy a další akce.
Pořádají farnost a obec Chanovice, místní instituce a spolky
 sobota 2. října
10:00 hod. deN místNí PotraViNY – 14. ročník potra-
vinářského dne
 skanzen Chanovice
13:00 hod. chaNoVicKý PleNÉr 2021 – výstava 
výtvarných prací studentů ISŠŽ v Plzni (výstava potrvá 
do 30. 12. 2021)
 zámecký areál Chanovice

Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb., 
§17 odst. 1, písmeno h) povinná 1x za 3 roky.
U kotlů plynových se doporučuje provést alespoň 1x za 
rok servisní prohlídku, čištění. Kontrola spalinové cesty 
je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS, s. r. o.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykoná-
vat kontroly na tyto značky kotlů: Atmos, Buderus, Rojek, 
Dakon, OPOP, Haas & Sohn, Viadrus, Verner, Euroteplo – 
Vulkán, Satan, Mijava.

 sobota 23. října
20:00 hod. VYstouPeNí KaPelY ac/cz – pořádá hospoda 
U Turků
 KD Svéradice

hromadNá KoNtrola Kotlů Na tuhá PaliVa a PlYN
PROBĚHNE V OBCI VE DNECH 21. 9. – 22. 9. 2021

V tyto dny platí snížené ceny 
s dopravou zdarma
Kontrola kotle na tuhá paliva:
1350 Kč včetně DPH a dopravy
roční servisní prohlídka kotle na plyn:
1550 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění:
600 Kč včetně DPH a dopravy


