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Vážení spoluobčané,

již více než měsíc nám vládne podzim a můžeme říci, že jeho nástup 
byl doslova letní. Až na malé výjimky převládalo krásné slunečné po-
časí, a dokonce i noční teploty se dlouho držely nad +10 °C, což je 
na konec září a začátek října určitě hodně příjemné. Příroda hraje do-
slova všemi barvami, a když pozorujete krajinu z Kostelíka nebo ze 
„Vzácňáku“, je to opravdu pastva pro oči. Je třeba si takové chvíle vy-

chutnávat, protože za chvíli z listnatých stromů listí spadne a příroda 
tuto barevnost postupně ztratí. Toto období podzimu je stejně krásné 
jako jarní měsíce, kdy se příroda obléká do výrazné zeleně a všech-
no kolem začíná kvést. V době, kdy pročítáte tento výtisk, bude před 
námi ještě jeden podzimní měsíc, ale ten spíše bude takový pracovní, 
protože nás čeká velký úklid spadaného listí. V tom už tolik romantiky 
nebude, ale přesto i to má pro někoho jisté kouzlo. Nejlépe asi vy-
stihl půvab podzimu slavný nizozemský malíř a kreslíř Vincent van 
Gogh, který řekl: „Dokud bude podzim, nebudu mít dost rukou, plá-
ten a barev na malování krásy, kterou teď vidím.“
No a co se dělo na podzim v naší obci? Kromě toho, že proběhly vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (jejich vý-
sledky jsou na jiném místě), byly položením asfaltu dokončeny práce 
na hlavní páteřní cestě HPC4. Po jejím zkolaudování bude dílo Stát-
ním pozemkovým úřadem, který byl investorem této stavby, bezplat-
ně předáno do vlastnictví obce Svéradice, která jej bude spravovat. 
Tuto komunikaci budou využívat nejen vlastníci zemědělských po-
zemků ležících kolem ní, ale také cyklisté, motoristé a samozřejmě 
bude sloužit i pro pěší procházky.   
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Na sobotu 2. října naplánoval spolek Svéradická ryba pravidel-
ný výlov Mlýnského rybníka a ukázalo se, že zvolil ten správný 
den. Ráno bylo chladnější, což je pro rybáře dobré, později se 
začalo oteplovat a to zase bylo výhodné pro všechny příchozí. 
Možnost zakoupit si kapra, posedět a trochu se občerstvit vy-
užilo hodně místních občanů a to je vlastě ten hlavní účel celé 
akce. Podpořit místní rybáře, kteří celoročně vynakládají velké 
finance na chov ryb a všechno vlastně obhospodařují brigádnic-
ky ve svém volném čase. Tento spolek je velice aktivní a je dob-
ře, že ho tady v obci máme. Obec jej, tak jako ostatní spolky, 

podporuje a rybáři na oplátku vykonávají pro obec mnohé prá-
ce, na které bychom si museli zjednávat firmy, což by přinášelo 
další výdaje.

V měsíci listopadu proběhne oprava části místní komunikace  
„U statku“ na pozemku p. č. 2805. Bude opravena vozovka od 
odbočky ze silnice III. třídy vedoucí na Slatinu až k vjezdu do 
statku, což je 226 metrů. Stavbu bude provádět firma Silnice 
Klatovy, a. s., která uspěla ve výběrovém řízení. Protože se bu-
dou řešit i vjezdy a přístupy do objektů ležících kolem této ko-
munikace, bude vše náročnější, a to nejen finančně, ale i časově. 
Proto upozorňujeme občany, že po dobu stavebních úprav bude 
provoz po této komunikaci velice omezený anebo dočasně úplně 
zastavený. Prováděcí firma se bude snažit veškeré práce co nej-
více urychlit, aby mohl být normální provoz obnoven co nejdříve.    

Teď něco k zamyšlení. V současnosti je velkým tématem až ne-
únosné zdražování cen elektřiny, plynu i uhlí, což se dříve nebo 
později dotkne každého z nás. Co za tím stojí? Hlavním faktorem 
navyšování cen je raketový růst emisních povolenek; za posled-
ních šest let narostla jejich cena téměř o 1 000 procent. Součas-
ně ruku v ruce s tímto narůstá cena energetických komodit, na-
příklad cena uhlí se od nového roku navýšila o 250 procent. Je 
zde ovšem další velký problém, který bude ceny energií ohrom-
ně ovlivňovat i v dalších letech, a to je zelená politika Evropské 
unie, která se v  ydala na cestu naplnění cílů v rámci nové inicia-
tivy Green deal. Hlavním cílem EU je dosažení klimatické neut-
rality do roku 2050, přičemž do roku 2030 si vytyčila metu snížit 
produkované emise alespoň o 55 procent v porovnání s rokem 
1990. Kdo zažil 50. a 60. léta minulého století, určitě si vzpomíná 

na komunistické heslo „poručíme větru dešti“. A to tak trochu 
připomíná chování současné Evropské unie, která je čím dále, 
tím více „zelená“. Rušení atomových elektráren a zastavení těž-
by uhlí přinese pouze to, že náklady na výrobu energie budou 
nadále stoupat a na výsledný produkt lidé mít nebudou. Nařízení 
typu, že se bude vyrábět pouze tzv. čistá energie za pomoci „vě-
trníků“ či solárních panelů, a to bude dostačující, je naprostá fan-
tazmagorie. Jestli chceme mít rozumné ceny energií, musíme se 
postavit proti tomuto názoru a zachovat – či spíše ještě rozšířit – 
bloky našich jaderných elektráren. A pokud možno oddálit zákaz 
těžby uhlí, protože výroba elektřiny v uhelných elektrárnách je  
v současnosti bohužel nezbytná. Abychom měli levnou elektřinu, 
je třeba razantně zastavit zelené šílenství.  

Do konce letošního roku nám zbývají poslední dva měsíce  
a v těch pravidelně pořádáme tradiční akce – rozsvícení vá-
nočního stromu a vánoční koncert. Ta první akce je naplá-
nována na pátek 26. listopadu, tj. před víkendem, kdy začíná 
adventní období. Při této příležitosti vystoupí pěvecký a chrá-
mový sbor VelkoBor a doufejme, že nebudou chybět dětič-
ky z naší MŠ. Podrobnější program této akce dostanete včas 
do svých poštovních schránek a bude zveřejněn na webových  
i facebookových stránkách obce. V každém případě se opět bu-
dou pro všechny příchozí podávat teplé nápoje – svařené víno, 
grog i horký čaj –, a to zdarma až do vyčerpání zásob. Na neděli 
19. prosince je připraven vánoční koncert, na kterém vystoupí se 
svým krásným programem Volné sdružení horažďovických 
zpěváků a muzikantů. Tento koncert bychom rádi uspořádali 
ve vyzdobeném sále našeho kulturního domu, kde je pro takové-
to vystoupení důstojné prostředí. Doufejme, že se to v letošním 
roce podaří, protože v tom minulém to možné nebylo.  

Na závěr si opět neodpustím trochu politiky, i když vím, že 
mnozí z vás to rádi nemají. Já nikomu svůj názor nevnucuji, pou-
ze ho zde prezentuji bez ohledu na to, že na mě mnohdy čeka-
jí ostré reakce. Osobně jsem velice rád, že v říjnových parla-
mentních volbách voliči v České republice rozhodli o konci vlá-
dy populistů a komunistů. A je moc dobře, že parlament opustili 
přisluhovači dosud vládnoucí formace ANO, sociální demokraté  
a KSČM, kteří za tuto podporu tvrdě zaplatili. Více než 32 let po 
„sametové revoluci“ se ukázalo, že lidé si přejí návrat k demo-
kratickým principům vládnutí, které bude přínosem pro všech-
ny, a nikoli jen pro ty, kteří z toho bohatnou. Zaplať pánbůh, že 
máme u nás opravdu svobodné, demokratické a spravedlivé vol-
by, což zdaleka neplatí ve všech státech ve světě. A buďme rádi, 
že u nás není možné to, co kdysi řekl sovětský diktátor josif  
Vissarionovič stalin (1879–1953): „Volby nerozhodují 
voliči, ale ti, kdo počítají hlasy.“

Užívejte si zbytek podzimu a v této neklidné době, která přiná-
ší neustálé zvyšování cen, buďte pozitivní. Možná to teď zrovna 
nevypadá, ale vše se v dobré obrátí. 

 
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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Listopad 2021:
KÁBOVÁ Zdeňka 1. listopadu 76 let

CHLANDOVÁ Alena 4. listopadu 65 let

MARKOVÁ Valentina 12. listopadu 66 let

STEJSKALOVÁ Marie 14. listopadu 70 let

PUČILOVÁ Ladislava 14. listopadu 66 let

MLÁDKOVÁ Jitka 19. listopadu 65 let

KRLIŠOVÁ Jitka 28. listopadu 78 let

JIŘINCOVÁ Jaroslava 30. listopadu 65 let

prosinec 2021:
HOKROVÁ Anna 7. prosince 71 let

LANGROVÁ Libuše 21. prosince 86 let

BLÁHOVÁ Zdena 24. prosince 69 let

KLEČKOVÁ Eva 25. prosince 76 let

DE GRAAF Pauline Wilhelmina 28. prosince 63 let

ŠTĚCH Jaroslav 29. prosince 80 let

PODROUŽEK Pavel 30. prosince 74 let

Vítáme novou občanku Svéradic: 
Řady občanů naší obce rozšířila 

 
která se 4. září narodila manželům
Václavovi a Kateřině Duškovým.

Společenská rubrika
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Bartolomějská pouť proběhla o po-    
sledním srpnovém víkendu a před  -
pověď počasí nám slibovala chladno  
a déšť. To se naštěstí nepotvrdilo,  

a tak se plánovaný program uskuteč-
nil v plném rozsahu. Nechyběly pou-
ťové atrakce, které letos pan Tříska 
umístil netradičně převážně do spod-
ní části návsi, už od pátku probíhal 
bohatý kulturní i sportovní program  
a s velkým zájmem se opět setkala 
výstava modelů v lahvích pana Ema-
nuela Hody, mezi nimiž jsme mohli vi-
dět i náš svéradický kostelík.

Výlov mlýnského rybníka se 
usku tečnil za hezkého počasí v so-    
botu 2. října, zájemci si mohli koupit 

rybu a připraveno bylo pro všech-
ny také malé občerstvení. Na výlov 
Rybníčku pod Radinou vás rybáři 
zvou na čtvrtek 28. října.

Volby do poslanecké sněmov-
ny parlamentu Čr proběhly ve 
dnech 8. a 9. října, ve volebních 
seznamech bylo zapsáno 269 voli-
čů a volit jich přišlo 193, to je vo-
lební účast 71,75 %.

Již osmý ročník drakiády se po 
loňské přestávce uskutečnil v sobo-
tu 16. 10. na horním hřišti. Počasí 
se vydařilo jen částečně; z objedna-
ného větru a sluníčka dorazilo jen to 
sluníčko. Draků se sešlo celkem 23, 
ale kvůli slabému větru se podařilo 
vzlétnout jen někomu, a to malým 
drakovodičům ještě museli vydatně 
pomáhat rodiče. Za odměnu a ve-
likou snahu byly i letos děti odmě-
něny balíčkem s cukrovinkami a po 
vyhodnocení nejlepšího letce, kra-
savce, superdraka a vozemboucha 

(kde byla letos největší konkuren-
ce) pak všichni účastníci poseděli 
při opékání buřtů. Poděkování pa-
tří všem pořadatelům v čele s Ivo 
Smitkou, který tradičně provedl akci 
slovem i hudbou.

rozsvícení vánočního stromu 
na návsi se uskuteční v pátek 26. 
listopadu. Zazpívá nám chrámový 
sbor Velkobor a vystoupí děti z ma-
teřské školy. Připraveny budou tra-
dičně nápoje pro zahřátí. Ještě před 
rozsvícením stromku proběhne pro-
gram v kulturním domě. Paní Janeč-
ková předvede a také nabídne k pro-
deji své adventní a vánoční výrobky, 
ve vestibulu se budou zdobit perníč-
ky a v sále vás čeká vystoupení dětí 
z tanečního kroužku Cooličky.

Hned následující den, v sobotu 27. li -
stopadu, proběhne svoz velkoob-
jemového a nebezpečného od-
padu. Jako obvykle je možné odpad 
přivážet předem. Nebezpečné odpa-
dy (zbytky barev, laků, ředidel a ji-
ných chemikálií) je zakázáno sklado-
vat ve volném prostoru, ty přivezte 
až v době svozu. Drobné předměty 
také nepřivážejte, ty patří do popel-
nice.

Na obecním úřadě si stále můžete 
zakoupit upomínkové předměty 
vydané u příležitosti setkání ro-
dáků: hrnečky za 120 Kč, magnetky 
s historickou fotografií školy za 20 Kč 
a publikaci k 90. výročí založení ško-
ly za 60 Kč.

ZajímaVosti, události, střípky…

Výsledky hlasování za obec Svéradice:
Název strany/hnutí platné hlasy

celkem v %
ANO 2011 64 33,50
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 37 19,37
PIRáTI a STAROSTOVÉ 26 13,61
Trikolora Svobodní Soukromníci 15 7,85
Česká strana sociálně demokratická 14 7,32
PřÍSAHA Roberta Šlachty 13 6,80
Svoboda a př. demokracie (SPD) 9 4,71
Komunistická strana Čech a Moravy 7 3,66
VOLNÝ blok 2 1,04
Strana zelených 1 0,52
Hnutí Prameny 1 0,52
Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,52
Otevřeme ČR normálnímu životu 1 0,52
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stalo se před lety…

rok 1961 – před 60 lety 
Předseda JZD byl Josef Smitka. Pracovní jednotka činila v roce  

1961 19 Kčs a naturálie. Členům bylo vyplaceno 1 053 175 Kčs 
za odpracovaných 55 430 pracovních jednotek.
Na podzim se začala na některých pozemcích provádět me-

liorace. Celkem bude provedena na 85 ha. Na polích se těž-
kými stroji vyorávali přes metr hluboké příkopy a do nich se 

kladly drenážní trubky. Vývody do příkopů byly upraveny. Na 
lukách byly vybagrovány hluboké strouhy a svahy zpevněny 
a osety travou. Práce vykonávali přidělení odborníci i druž-
stevníci. 
V tomto roce JZD zakoupilo nové stroje – 1 traktor,  

1 nákladní auto, 1 obilní kombajn, 1 bramborový kombajn,  
6 vlečných vozů, 1 motocykl, 1 vysokotlaký lis – vše nákla-
dem 323 000 Kčs. 

rok 1971 – před 50 lety 
V listopadu proběhly volby do národních výborů. V měsí-

ci říjnu proběhla velká předvolební agitace. Agitační dvojice, 
které byly utvořeny, chodí zvát lidi na předvolební schůze. 
Jejich práce přinesla výsledky. Schůze se zúčastnilo 120 ob-
čanů. Byli seznámeni s návrhem poslanců MNV. Jsou to tito 
soudruzi a soudružky: Červený F., Forejt V., Chaluš L., Krliš F., 
Kůrka K., Kopáček K., Klas, Buzín, Stošek, Smitka J., Klečka 
K., Větrovcová A., Průchová.
Do vyšších orgánů (ONV) byl ze Svéradic navržen Forejt 

Václav.
Ve dnech 26. a 27. listopadu byly provedeny volby. Na zá-

věr volební komise oznámila, že všichni navržení kandidá-
ti obdrželi 100 % hlasů. Voleb se zúčastnilo 218 domácích 
voličů a 1 cizí.

Při zasedání nového místního národního výboru byl zvo-
len nový předseda (Forejt Václav), tajemník (Chaluš Ladislav)  
a další funkcionáři. Dále byl schválen volební program a všich-
ni poslanci složili slib.  
Volební program:
1) Výstavba KD, hostince a prodejny
2) Příprava výstavby vodovodu
3) Kanalizace obce
4) Spojovací silnice na Komušín
5) Dokončení oprav ZDŠ

rok 1981 – před 40 lety 
Místní národní výbor oceňuje práci všech složek Národní 

fronty a jejich akce plně podporuje.
Pro zlepšení práce v jednotlivých obcích byly na podzim 

tohoto roku zvoleny občanské výbory. V naší obci byl na 
předsedu občanského výboru zvolen Emil Šrámek. Pod jeho 
vedením se konají pravidelné schůze a usnesení v nich jsou 
konkrétní. Například byl na jednání přizván předseda osvě-
tové besedy s. Pučil, a to vzhledem k problémům v kultur-
ním domě. Je nutné provedení některých prací v rámci údrž-
by. Jedná se o vymalování sálu, nátěry oken a dveří, dopl-
nění zařízení z hlediska zajištění požární ochrany – nákup 
dostatečných hasicích přístrojů a nouzové osvětlení. 
Ukazuje se, že na všechno nebude osvětová beseda fi-

nančně stačit. Tolik prostředků nemá. Proto je nutné ně-
které práce provést brigádnicky. Jen nákup baterií bude 
představovat položku víc jak 6 000 Kčs, dále pojízdný ha-
sicí přístroj 1 500 Kčs. Tyto náklady budou na návrh OB 
uhrazeny podílem jednotlivých složek. Osvětová beseda –  
30 %, TJ Sokol – 45 %, ostatní složky – 25 %.
Kulturní dům slouží zejména k pořádání tanečních zábav. 

Problémy jsou s mladou generací, s naší mládeží, která se 
na zábavách chová velmi vulgárně. Nejenže podlahy jsou 
silně znečištěné, nábytek poškozený, ale dochází i k ublí-
žení na zdraví. Snad je to pod vlivem alkoholu, ale příči-
na je jistě i v tom, že mládež má dostatek peněz, a tak se 
domnívají, že si můžou všechno dovolit. Hledá se vhodné 
řešení, jak tomuto řádění zabránit. Především bude nutné 
ze strany pořadatelské služby zlepšit práci a veškeré pře-
stupky řádně řešit. Také výběru hudebních skupin se musí 
věnovat větší pozornost a neprosazovat a neobjednávat ty 
soubory, které nezaručují, že zábava proběhne v pořádku. 
V prostorách kulturního domu se promítá v letních měsících 

kino. Vzhledem k nízkému počtu návštěvníků je provoz kina 
stále ztrátový.
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Ve středu 18. srpna se hrálo vložené  
15. kolo a naše mužstvo muselo ve vše-
dní den cestovat až do poměrně vzdále-
ného Mýta, kde ho čekal zápas s rezer-
vou divizního Slavoje. Ta v té době byla 
beznadějně poslední, když v předchozích 
zápasech neuhrála ani bod a skóre měla 
vysoce mínusové – 3:24! Domácí celek 
využil toho, že se hraje v týdnu a do hry 
nasadil několik hráčů ze širšího kádru 
„A“ mužstva. I přesto, že jsme vedli 1:0, 
v dalším průběhu rozhodla kvalita a naši 
hráči odjížděli domů s přídělem 1:8.

Po nepovedeném vystoupení v Mýtě 
nás o nadcházejícím víkendu čekal dal-
ší daleký výjezd, vlastně až do pohra-
ničí, konkrétně do Bělé nad Radbuzou. 
Tady jsme sehráli dobrý první poločas, 
ale pak jsme doplatili na to, že jsme ne-
měli nikoho na střídání, a ve druhé půli 
došly našim hráčům síly. Po poločaso-
vém výsledku 0:1 jsme ve druhé čás-
ti obdrželi další čtyři góly a do statisti-
ky si tak připsali další prohru, tentokrát  
v poměru 1:5. A to nás za týden čekala  
v pouťovém zápase velice kvalitní Žáka-
va, tehdy druhý tým tabulky.

V neděli 29. srpna naši hráči nastupo-
vali do tohoto těžkého zápasu s tím, že 
musí konečně zabrat a dokázat před ve-
lice slušnou návštěvou (více než 200 di-
váků), že fotbal hrát umějí. A to se jim 
dokonale podařilo. První poločas ovlád-
li a nad vysoce favorizovanou Žákavou 
vedli 3:1. Druhá půle už byla sice skoro 
celá v režii našich hostů, ale vzhledem 
k tomu, že dali pouze jeden gól, poda-
řilo se v důležitém utkání získat tři cen-
né body.

Za týden jsme odjížděli potvrdit ten-
to úspěch na hřiště plzeňské Košutky,  
a také tento zápas jsme měli solidně 
rozehraný. Po remízovém poločase 2:2 
jsme ve druhé půli vstřelili dva regulérní 
góly, které však pro domnělé ofsajdy ne-
byly uznány. Domácím naopak vstřelený 
gól uznán byl, a tak jsme domů žádné 
body nepřivezli. Až následně jsme zjistili, 

že asistent rozhodčího, který při našich 
gólech nesmyslně zvedl praporek a při-
pravil nás tak o dva góly, byl kmenový 
hráč Košutky!!!! Nepochopitelná delegace 
komise rozhodčích.

V sobotu 11. září bylo v obci „setkání 
rodáků“ a současně se hrál důležitý zá-
pas se Startem Luby. Horko těžko jsme 
v této situaci zajišťovali pořadatelskou 
službu, ale zvládlo se to a zápas se mohl 
uskutečnit. Bohužel do průběhu zápasu 
vstoupila vyšší moc a v důsledku obrov-
ské průtrže mračen se odehrálo pouze 

osm minut. Utkání bylo za stavu 1:0 pro 
nás nejdříve přerušeno a pak definitivně 
ukončeno. Kluby se domluvily na náhrad-
ním termínu, a to na úterý 28. 9., na stát-
ní svátek. V tomto termínu se tedy duel 
rozehrál znovu a naši hráči ho zvládli na 
výbornou. Prakticky celý zápas se ode-
hrál na polovině soupeře a vítězné skóre 
3:0 bylo pro Luby ještě hodně milosrd-
né. Naši hráči zahazovali jednu šanci za 
druhou, a kdyby bývali všechny proměni-
li, byl by asi výsledek dvojciferný.

Osmé kolo jsme odehráli v pro nás hod-
ně vzdáleném Tachově se soupeřem, kte-
rý se netají tím, že se v 1. A třídě nechce 
dlouho zdržovat. Nastoupili jsme pouze  
s deseti hráči v poli a to ještě musel celý 
zápas odehrát trenér Voříšek. Konečný 
výsledek 7:1 pro domácí byl tedy pro nás 
ještě přijatelný a všichni byli rádi, že to 
mají za sebou.

Poslední zářijovou neděli nás doma če-
kala rezerva divizních Rokycan a to je 
soupeř, který nám nikdy moc neseděl. 
Naštěstí v tento den hrálo i jejich „áčko“  
a soupeř přijel prakticky s dorostenec-
kým týmem. Na hřišti se projevila zku-
šenost našich fotbalistů a hostujícím mla-
díkům nedali šanci. Výhra 5:0 byla na-
prosto zasloužená a dala zapomenout na 
týden starou prohru v Tachově.

Namlsaní posledními domácími výhrami 
a hlavně posunem v tabulce jsme v so-
botu 2. 10. odjížděli na hřiště posledního 
Svatoboru Hrádek. A protože po dlouhé 
době byla i sestava skoro kompletní, bylo 
očekávání vysoké. Průběh zápasu byl  
z obou stran nemastný neslaný a dlouho 
to vypadalo, že žádná branka nepadne. 
Nakonec rozhodla velká chyba v naší de-
fenzívě. Nepovedenou „malou domů“ do-
mácí potrestali a tímto gólem tak rozhodli 
o osudu celého zápasu. Obrovská škoda, 
všichni jsme čekali, že domů nějaký bod 
odvezeme.

V následujících dvou kolech na nás če-
kaly zápasy na domácím hřišti. Ten první 
se odehrál v neděli 10. 10. a hostili jsme  
v něm tým Kaznějova. V utkání jsme po-
dle postavení v tabulce favorité nebyli, ale 
to určitě není rozhodující. Bohužel nako-
nec vyhrál lépe postavený tým a je nut-
no říci, že zaslouženě. Utkání rozhodly tři 
góly, které jsme obdrželi během patnácti 
minut druhé půle. Pak už jsme jen stači-
li výsledek zkorigovat na konečných 3:5.

O „posvícenském“ víkendu jsme hosti-
li tým TJ Sokol Mochtín, a protože jsme 
dvě předchozí kola nezískali ani bod, po-
třebovali jsme zastavit černou sérii. A to 
se povedlo, i když k tomu vedla strasti-
plná cesta. V utkání jsme vedli 2:0, 4:1  
a ještě třináct minut před koncem do-
konce 5:2. Po několika střídáních jsme 
však doslova přestali hrát a poslední mi-
nuty jsme se o výsledek vyloženě stra-
chovali. Nakonec jsme udrželi těsnou 
výhru 5:4 a do tabulky si tak připsali ve-
ledůležité tři body. 

shrnutí posledních zápasů
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Dnes se vrátíme 40 let zpátky, do roku 1981, a zavzpomí-
náme, jak naše tehdejší „B“ mužstvo skvěle rozehrálo svoji 
soutěž. V minulém čísle jsme zápas po zápase sledovali je-
jich podzimní tažení v roce 1976, tedy 5 let předtím, a teď 
můžeme také porovnat, jak se změnil kádr. Do bojů podzim-
ní části sezóny 1981/1982 zasáhlo těchto 19 hráčů: Panuška, 
Rute, Krejčí, Raška, Koutenský, Stejskal M., Stejskal F., Smit-
ka V., Smíšek, Surý, Fišer, Třeštík, Kůrka, Augustin, Smitka 
F., Stejskal J., Baier, Vaněček, Jakš.

a teď podroBNě Zápas od Zápasu:

 16. srpnan
s. sVéradice B – šV Velké hydČice 1:0 (1:0)
Branka: Baier
Dobrý výkon v prvním poločase. Po změně stran jsme 
spíše mysleli na udržení výsledku. Utkání muselo být  
v 75. minutě přerušeno pro prudký déšť. Po dvaceti minu-
tách přestávky se zápas dohrával na velmi těžkém terénu 
a skóre se již nezměnilo.

 23. srpnan
tj jaNoVice – s. sVéradice B 1:5 (0:3)
Branky:  Třeštík 2, Baier, Smitka F., Kůrka (PK)
Ve druhém utkání podzimu jsme podali dobrý výkon. Soupeř 
chtěl hrát technickou a kombinační kopanou, ale neměl na 
to. Dopouštěl se v obraně  chyb, kterých jsme zprvu nedoká-
zali využít, ale po prvním gólu Třeštíka to tam začalo padat.

 29. srpnan
s. sVéradice B – Vtj NeZNašoVy 6:1 (2:1)
Branky:  Augustin 3, Stošek, Třeštík, Smitka F.
První poločas nic moc, ale ve druhém jsme se zlepšili a zá-
pas plně ovládli.

 6. zářín
s. sVéradice B – start Vd luBy B 2:0 (2:0)
Branky:  Fišer, Baier
V prvním poločase jsme zahráli velmi dobře a po zásluze šli 
do vedení 2:0. Ve druhé půli však soupeř přidal na důrazu  

procháZky historií FotBaloVého kluBu

V srpnovém vydání jsme okomentovali 
tři úvodní zápasy naší rezervy, po kterých 
měla v tabulce pouze jediný bod.

Ve čtvrtém kole jsme hostili, ještě  
v azylu ve Velkém Boru, „B“ tým Svato-
boru Hrádek a po devadesáti minutách 
nezáživného utkání byl stav 0:0. Podruhé  
v tomto ročníku jsme tak kopali penalty  
a podruhé jsme v nich neuspěli. Takže 
jsme si připsali do tabulky jeden bod, za-
tímco hosté si vezli domů body dva.

O pouťovém víkendu jsme hostili Sokol 
Veřechov a toto derby se nám výrazně ne-
povedlo. Hosté byli po všech stránkách lep-
ší a zcela zaslouženě zvítězili v poměru 4:1.

Za týden jsme hráli opět doma a na-
ším soupeřem byl velice nebezpečný tým  
z Budětic. Naše béčko tentokrát nastoupi-
lo s několika hráči z „A“ mužstva a bylo to 
znát. Na hřišti existovalo pouze jedno muž-
stvo a Budětice mohly být rády, že odjíždě-
ly domů „pouze“ s porážkou 6:0. První ví-
tězství naší rezervy v tomto ročníku.

Další víkend vyrazil tým do Janovic, kde 
jej čekala místní rezerva. Konečně jsme 
zabrali i na venkovním hřišti a po dobrém 

výkonu jsme získali tři body za výhru  
v poměru 5:1. Je však třeba dodat, že do 
utkání opět naskočilo několik hráčů naše-
ho prvního týmu, kteří výrazně pomohli.

Příští duel byl opět domácí a do Svéradic 
přijela jedenáctka z šumavských Velhar-
tic. I když v tomto případě není výraz „je-
denáctka“ na místě, protože soupeř dora-
zil pouze s devíti hráči. Od začátku bylo 
jasné, že v tomto zápase půjde pouze  
o to, kolik branek hosté obdrží. Nakonec 
to bylo „jen“ 8:0 a spokojenost byla asi na 
obou stranách.

Výbornou formu pak jelo „béčko“ potvr-
dit na hřiště posledních Žichovic a všichni 
si mysleli, že to bude jen formalita. Neby-
la. Po hrůzostrašné první půli jsme pro-
hrávali 0:2 a přes zlepšený výkon v dru-
hém dějství se ztrátu dohnat nepodařilo. 
Po slabém výkonu a prohře 1:2 jsme od-
jížděli domů s prázdnou.

O první říjnové neděli přicestoval do 
Svéradic lídr tabulky III. třídy, Sokol Pláni-
ce. Hosté jsou zatím velkým překvapením 
soutěže a předvádějí moderní rychlý fot-
bal. Náš tým nastoupil opět posílený o tři 

hráče „áčka“ a na hřišti to zase bylo znát. 
Vyšel nám začátek utkání a už v polovině 
poločasu jsme vedli 2:0. Mohli jsme přidat 
i další góly, ale vynikající gólman Plánice 
místy předváděl až neskutečné zákroky. 
A protože se mu podařilo vychytat naše 
hráče i ve druhé půli, byl konečný výsle-
dek shodný s tím poločasovým. A tři body 
zůstaly zaslouženě doma.

V sobotu 9. října jsme odcestovali k der-
by zápasu do Velkých Hydčic a kdo čekal 
prodloužení vítězné série, byl hodně zkla-
mán. Domácí vstřelili dva góly hned v prv-
ních deseti minutách a prakticky tak zá-
pas rozhodli. V dalším průběhu se na hřišti 
dlouho nic zajímavého nedělo, až 10, mi-
nut před koncem se Hydčice trefily potře-
tí a uzavřely konečný účet zápasu. Prohra 
0:3 byla nečekaně vysoká, ale zasloužená.

Další zápas čekal „béčko“ opět venku,  
a to za týden v Kolínci. Odjíždělo se s ne-
kompletním kádrem, který museli doplnit 
dva dorostenci, což se na naší hře i na 
výsledku muselo projevit. Domácí byli po 
celý zápas jasně lepší a naše prohra 0:5 
odpovídala dění na hřišti.
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a zatlačil nás do defenzívy. Ovšem trefit se do brány bylo 
pro něj velkým problémem.

 13. zářín
s. Velhartice – s. sVéradice B 0:6 (0:2)
Branky: Stejskal J. 2, Smitka F., Baier, Vaněček, Augustin (PK)
Domácí nastoupili pouze o devíti lidech, ale my jsme první 
poločas hráli velice špatně. Na těžkém terénu za stálého 
deště vázla přihrávka a nedokázali jsme proměnit velké 
šance. Druhý poločas však již byl jen otázkou výše skóre.

 20. zářín
s. sVéradice B – s. hartmaNice 5:1 (3:1)
Branky:  Augustin 2, Baier, Stejskal J., Vaněček
Utkání se hrálo na hřišti v Chanovicích při tradiční pou-
ti před stovkou spokojených diváků. V utkání jsme rychle 
vedli, ale soupeř po naší chybě srovnal z penalty. To ale 
bylo vše, co dokázal. Do poločasu jsme dali dvě branky 
a po změně stran už soupeř neměl šanci. Po šesti kolech 
tak zůstáváme v čele bez ztráty bodu.

 27. zářín
sokol mochtíN – s. sVéradice B 2:1 (2:0)
Branka: Smitka F.
Na škvárovém hřišti v Mochtíně jsme utrpěli první poráž-
ku, a to s posledním týmem tabulky. Oba góly jsme dosta-
li po chybách v obranné činnosti. Domácí hráli obětavě  
a za bojovnost si oba body zasloužili. I když jsme ve dru-
hé půli otevřeli hru a soupeře sevřeli, stačilo to jen na 
zkorigování výsledku.

 4. říjnan
s. sVéradice B – s. malÝ Bor 1:3 (1:0)
Branka: Baier
Do zápasu jsme nastupovali s velkými obtížemi, když ješ-
tě 5 minut před zápasem nás bylo pouze devět. Postupně 
dorazili další hráči a po patnácti minutách jsme byli kom-
pletní. Do poločasu jsme měli převahu, ale dali jsme pou-
ze jeden gól. Po změně stran nás soupeř dokonale „na-
chytal“ a po chybách obrany jsme dostali tři góly.

 11. říjnan
s. NeZamyslice – s. sVéradice B 1:2 (1:1)
Branka: Jakš, Baier
Opět byly potíže se sestavou, a aby nás bylo jedenáct, mu-
sel nastoupit řidič autobusu Franta Stejskal a na lavici byl při-
pravený trenér Koutenský. Fotbal to byl velmi slabé úrovně, 
na což měl vliv neregulérní terén (téměř celé hřiště bylo pod 
vodou) a prudký nárazový vítr. Po nerozhodném poločase 

domácí ve snaze získat oba body, vrhli všechny síly do úto-
ku, čímž otevřeli obranu a inkasovali rozhodující gól.

n18. říjnan
s. sVéradice B – tj klatoVy B 3:0 (1:0)
Branka: Augustin 2 (jedna z PK), Vaněček
V prvním poločase bylo utkání ještě vyrovnané, ovšem  
v tom druhém jsme byli ve stálém tlaku a dobrou kombi-
nační hrou se dostávali do šancí. S koncovkou jsme však 
byli „na štíru“, takže rozhodl gól z PK. Třetí jsme pak  
přidali v poslední minutě. Na výši však nebyl rozhodčí  
(p. Roubal z Horažďovic), který povolil velice tvrdou hru, 
na což málem doplatil Třeštík.

n25. říjnan
s. dlouhá Ves – s. sVéradice B 1:2 (1:1)
Branky: Kůrka, Augustin
K zápasu jsme odjeli s třičtvrtěhodinovým zpožděním  
a bylo nás opět jen jedenáct, a to i s trenérem. Přístup hlav-
ně mladých hráčů je hodně nezodpovědný. Přesto jsme 
utkání začali dobře a ujali jsme se vedení. Do poločasu sou-
peř vyrovnal z penalty. Ve druhém poločase jsme se dostali 
do defenzívy, protože domácí chtěli zvítězit a útočili i v šesti 
či sedmi lidech. Obranu nechali otevřenou a my jsme měli 
velké šance rozhodnout. To se nám na třetí pokus povedlo.

V konečné podzimní tabulce jsme byli na prvním místě se 
ziskem osmnácti bodů a skórem 34:10. To znamená, že jsme 
měli nejproduktivnější útok a druhou nejlepší obranu. I přes 
občasné potíže se sestavou, jak vyplývá z dochovaných po-
známek o utkáních, dokázalo naše „béčko“ vyhrát deset z je-
denácti zápasů a získat tak nečekaný titul podzimního lídra. 
Byl to jeden z nejvíce vydařených „podzimů“ naší rezervy  
v celé její historii.
Jaro 1982 už tak vyvedené nebylo, když náš tým získal pou-
ze 5 bodů za jedno vítězství a tři „plichty“. V konečné tabul-
ce ročníku 1981/1982 přesto obsadil krásné čtvrté místo za 
třetími VTJ Klatovy, druhým Malým Borem a postupujícími 
Velkými Hydčicemi.                                                     vdu



Narodil se 27. listopadu 1922  
v Chanovicích. Celý svůj život za-
světil své rodné vesnici, místnímu 
dřevozpracujícímu podniku (který 
založil jeho otec Jan) a hlavně ko-
pané.

Fotbal začal hrát závodně v Su-
šici za tamní SK, který v té době 
hrál třetí nejvyšší republikovou 
soutěž. Krátkou dobu pak získá-
val zkušenosti i v ligové Vikto-
rii Plzeň. Když překročil „třicít-
ku“, přestoupil do Blatné a na zá-
věr hráčské kariéry pak působil 
jako hrající trenér ve Svéradicích. 
Právě ve Svéradicích pak koncem 
sedmdesátých let a v osmdesá-
tých letech minulého století slavil 
své největší úspěchy jako trenér  
a manažer. Byl postupně u postu-
pů do 1. B, 1. A, krajského přeboru 
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FraNtišek paVloVskÝ (27. 11. 1922 – 16. 11. 1991)

V listopadu tohoto roku, 
konkrétně v úterý šestnác-
tého, tomu bude 30 let, co 
zemřel fotbalový nadšenec, 
hráč, trenér a funkcionář, 
pan František Pavlovský.

i divize. Výraznou měrou se podílel 
i na nejslavnějším období svéradic-
ké kopané, postupu do celostátní 
soutěže, tehdejší II. NFL, což byla 
třetí nejvyšší republiková soutěž.

Souběžně pan Pavlovský praco-
val i pro fotbalový klub v rodných 

Chanovicích, který byl založen  
v roce 1974, a nejdříve se tam za-
čínalo s mládeží. Po deseti letech, 
v roce 1984, bylo založeno i muž-
stvo mužů a už v r. 1989 se sla-
vil postup do krajského přeboru. 
A jedním z tvůrců tohoto „zázra-
ku“ byl právě František Pavlovský 
za podpory svých synů Stanislava, 
Františka a Broňka. 



akce V oBci
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Druhá strana mince tohoto roz-
hodnutí už se nám tak správná ne-
zdála. Zatímco do školní zahrady 
přišla docela slušná návštěva a byla 

obsazena všechna dostupná místa, 
na pokračování programu do naše-
ho „kulturáku“ dorazila už jen nepa-
trná část. Přesuny, nejdříve ke škole 

a potom zase zpět na náves, spous-
ta lidí vzdala. Někteří místní zamí-
řili rovnou domů a to samé uděla-
lo i mnoho „přespolních“; nasedli do 

SETKÁNÍ RODÁKŮ A OBČANŮ 
V sobotu 11. září se v naší obci konalo V. setkání rodáků a občanů svéradic, které bylo pořádáno  
u příležitosti 90. výročí školy. Zastupitelé obce tuto akci připravovali dlouhé měsíce, protože se jed-
nalo o významné výročí a nechtěli jsme v žádném případě nic podcenit. dlouho se diskutovalo, zda 
slavnost celou uspořádat venku, celou v sále kulturního domu nebo to rozložit na dvě části. Vzhledem 
k tomu, že slavnost byla naplánovaná na polovinu září, byla šance tak padesát na padesát, že vyjde 
pěkné počasí. proto nakonec vyhrála třetí varianta a setkání proběhlo jak pod širým nebem, tak  
v sále kd. a bylo to rozhodnutí určitě šťastné, protože program na zahradě školy proběhl za krásného 
slunečného počasí a v době, kdy se další část odehrávala v kulturním domě, přišla prudká průtrž mra-
čen. Zpětně tedy musíme říci, že naše volba byla správná. alespoň tedy co se týká počasí. 

Registrace účastníků U vstupu bylo možné si zakoupit propagační předměty

Rodáci obrželi památeční mašličky Oběd



ročník XIX / říjen 2021 11

akce V oBci

SVÉRADIC
svých aut a odjeli. Z toho lze usuzo-
vat, že kdyby celý program setká-
ní rodáků proběhl na jednom místě 
a lidé se nemuseli přemisťovat, byla 
by zřejmě účast na jednotlivých vy-
stoupeních daleko vyšší.   

Zarážející ale je, a to nás hodně 
mrzí, jak někteří naši občané k této 
akci, která se pořádá jednou za čas 
při důležitých a významných obec-
ních výročích, přistoupili. Jedna sku-
pina spoluobčanů, hodně početná, 
vůbec nepřišla a dala tak najevo, že 
výročí tak významné instituce, jako 

je škola, ji vůbec nezajímá. Jsou 
lidé, kteří prostě ze zásady necho-
dí na žádné akce, ať už se jedná  
o kulturu, sport nebo společenskou 
událost. Každý se samozřejmě roz-
hoduje sám, ale je v každém přípa-
dě hodně smutné, když si tito lidé 
neudělají čas ani na setkání rodáků! 

Další skupinka lidí, naštěstí ne pří-
liš početná, prošla prezencí, pak se 
odebrala na oběd a tím to pro ně 
skončilo. Nějaký program je abso-
lutně nezajímal, prostě se najíst  
a zase zpátky domů.   

Je dobře, že tou nejpočetnější 
skupinou jsou občané, kteří se při-
šli zaregistrovat, naobědvali se, pak 
se přesunuli do areálu školy a pak 
zase zpět do KD. Prostě absolvovali 
celý program nebo z různých důvo-
dů alespoň jeho část. Byla možnost 
zhlédnout čtyři různá vystoupení 
sborů či kapel, a to z různých soud-
ků zábavy. Každý si mohl vybrat to, 
co se mu líbí, a proto byla účast na 
jednotlivých produkcích proměnli-
vá. To se dá pochopit a je to zcela 
normální.                                  

Členové hasičského sboru před odchodem do školy Položení věnce u pamětní desky

Projev starosty a ředitelky MŠ Krátká besídka dětí z MŠ
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A jak vše probíhalo?  
V čase mezi 11:00 a 13:00 probí-

hala ve vestibulu kulturního domu 
prezentace všech účastníků. Tam se 
zaregistrovali všichni účastníci a ro-
dáci byli dekorováni krásnou mašlič-
kou, která jim bude navždy připo-
mínat toto setkání. Poté se všichni, 
kteří měli zajištěný oběd, odebrali 

do hospody U Turků, kde byl serví-
rován řízek s bramborem.  

Na 13:00 pak bylo naplánované ofi-
ciální zahájení celé této akce a če-
kalo se, zda se vzhledem k velkému 
množství obědů podaří tento čas do-
držet. Jelikož se lidé v hospodě dlou-
ho nezdržovali, bylo opravdu mož-
né v danou hodinu slavnost zahájit. 
Velké poděkování patří v tomto smě-
ru personálu hospody U Turků, kte-
rý vše zvládl bravurně, a to jak po 
stránce organizační, tak i po strán-
ce kvality samotného jídla. Všichni 
si skvěle pochutnali a padlo hodně 
pochvalných slov. 

V areálu školy začalo vše přícho-
dem členů místního hasičského sbo-
ru v krásných uniformách, kteří za 
zvuků slavnostního pochodu K defi-
lé, napochodovali ke školní budově 

a pod pamětní desku položili věnec. 
Poté následovala hymna České re-
publiky a po jejím skončení vystou-
pil se svým projevem o historii školy 
starosta obce p. Václav Dušek. Toho 
pak vystřídala současná ředitelka, 
paní Naďa Klasová, která v krátkosti 
promluvila o současném dění v ma-
teřské škole.  

Po skončení této oficiální části při-
šlo první kulturní vystoupení. Nejdří-
ve se v krátkém pásmu představily 
děti z naší školky a poté následovalo 
vystoupení dětského lidového sou-
boru PŠENIČKY z Kasejovic. Vedou-
cí souboru p. Oldřich Ondruška při-
pravil se svými dětskými i dospělý-
mi umělci skoro hodinový program, 
který všechny přítomné nadchl, a po 
skončení je odměnili bouřlivým po-
tleskem. Byla to odměna naprosto 
zasloužená, protože v tu dobu svíti-
lo v areálu ostré slunce, bylo dusno  
a i v tomto náročném počasí to sou-
bor zvládl opravdu profesionálně. 

První fázi setkání rodáků ukončila 
prohlídka provozních prostor školy, 
kterou využilo mnoho návštěvníků. 
Pro každého pak byly u vchodu při-
praveny balíčky se sladkostmi, které 
připravily samy děti.

Program pak pokračoval v sále kul-
turního domu, kde od 15:00 začalo 
vystoupení Babského sboru z Dol-
ního Poříčí. Jejich asi půlhodinová 
produkce měla „šťávu“ a přihlíže-
jící obecenstvo jí ocenilo dlouhotr-
vajícím potleskem, kterým si chtě-
li diváci vyžádat přídavek, ale člen-
ky sboru se obměkčit nenechaly  
a odešly z jeviště. Pro nemoc jim to-
tiž chybělo několik kvalitních zpěva-
ček, bez nichž prý musely vynechat 
několik náročnějších skladeb a pís-
ně pro přídavek už žádné neměly.  
I přesto zanechalo jejich vystoupení 
příznivý dojem.

V programu pak přišla řada na ob-
líbenou dechovou hudbu ze Sušice – 
Solovačku –, která už u nás ve Své-
radicích několikrát vystupovala. Tato 
kapela byla vybrána hlavně z toho 
důvodu, aby starší rodáci i starší ob-
čané naší obce si mohli zazpívat a za-
tančit na známé lidové písně. Právě 
na toto vystoupení mělo podle našich 
předpokladů přijít nejvíce účastníků 

Babský sbor z Dolního Poříčí

Hosté sledují program před budovou školy

Velké poděkování patří  
v tomto směru personálu 
hospody U Turků, který 
vše zvládl bravurně, a to 

jak po stránce organizační, 
tak i po stránce kvality 

samotného jídla. 
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tohoto setkání, ale tato prognóza 
se nepotvrdila. Solovačku sledovalo 
od začátku méně diváků než před-
chozí sbor a to bylo dost nečekané.  
A protože se některým hostům zdá-
lo, že kapela hraje příliš hlučně, za-
čali postupně odcházet. V úplném 
závěru zůstalo jen několik vytrvalců, 
ale ti se výtečně bavili, zpívali a také 
si zatančili. Smutnou skutečností 

byla nízká účast a hudebníci ze So-
lovačky neskrývali své zklamání.

Panovaly obavy, aby se podobná 
situace neopakovala při večerní zá-
bavě. Kapela Fortuna z Horažďovic 
své vystoupení začala přesně podle 
plánu, to znamená ve 20:00, a sál 
byl v tu dobu poloprázdný. Pak se 
jako mávnutím kouzelného prout-
ku začal plnit a během následující 

hodiny byla většina stolů obsazena. 
Nálada se zvedla, začalo se tanco-
vat a parket byl po celý večer plně 
vytížený. Závěr „setkání rodáků  
a občanů obce“ se vydařil a byl 
hezkou tečkou za celým celoden-
ním programem.

Tak zase někdy v budoucnu na 
shledanou.                              vdu

Babský sbor z Dolního Poříčí Dětský sbor Pšeničky

Hosté sledují program před budovou školy Malá výstava fotografií z historie školy Hraje Solovačka
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historické okamžiky zažily 
letos kašperské hory 8. srpna 
v rámci tamní poutě panny 
marie sněžné, kdy se téměř po 
osmi desítkách let vrátily zpět 
do šumavského města zvony 
pro tamní kostel sv. markéty. 

Stalo se tak na základě projektu Zvony 
pro Šumavu a rozsáhlé sbírky z iniciativy 
místního Šumavského kulturního spolku 
a nadace Blíž k sobě. Tři nové zvony ulil 
známý český zvonař Petr Rudolf Manou-
šek ve zvonařské dílně Royal Eijsbouts 
v nizozemském Astenu a zvony opatřil 
originálními reliéfy malíř a sochař Miro-
slav Houště, který je čestným občanem 
Kašperských Hor. Dále zvonař Manoušek 
zrestauroval dva silně poškozené zvony, 
které pocházejí z tamního kostela sv. Mi-
kuláše. Novým zvonům přijel požehnat 
českobudějovický světící biskup Mons. 
Pavel Posád za účasti široké veřejnosti, 
místních i zahraničních hostí, včetně ně-
meckého velvyslance v Praze Dr. Hanse-
-Petera Hinrichsena.

Za posledních 300 let přišel kostel sv. 
Markéty v Kašperských Horách o zvony 
hned několikrát. První konkrétní zprá-
vy o zvonech tohoto kostela jsou teprve 
z 18. století, v souvislosti se zničujícím 
požárem věže, který vypukl 27. 9. 1773 
a trval 5 hodin. Při požáru se roztavily 
všechny zvony včetně hodinových cim-
bálů. Pod tlakem těchto tragických udá-
lostí se Kašperskohorští ihned rozhod-
li pro opětovnou opravu kostela a věže, 
včetně pořízení nových zvonů. Město za-
dalo zhotovení čtyř nových zvonů a dvou 
hodinových cimbálů plzeňskému zvonaři 
Jakubu Vilému Seitzlovi, který byl zna-
menitý kovolitec. Uplynulo sotva šest let 
a velký zvon puknul po horlivém vyzvá-
nění proti bouřkovým mrakům. Byl tedy 
sejmut z věže a v roce 1782 dán na pře-
lití u zvonaře Jana Jiřího Kuhnera v Pra-
ze na Malé Straně. Bohužel všechny tyto 
zvony padly za oběť velkému neštěstí  
v Kašperských Horách, kdy město o ad-
ventu roku 1863 zachvátil velký požár, 
při kterém shořelo 35 domů a 106 rodin 
přišlo o střechu nad hlavou. Tehdy požár 

roztavil i všechny kostelní zvony a klen-
ba sakristie kostela se zřítila pod tíhou 
roztavené zvonoviny. 

Kronikář Engelbert Panni si s lítostí teh-
dy poznamenal: „Našim prarodičům roku 
1775 pořízené krásné zvony navždy nám 
umlkly, po zcela malých kapkách v žáru od-
tával kov našeho melodického vyzvánění, 
které naše prapředky nesčetněkrát svolá-

valo k pobožnostem a modlitbám, které 
znělo našimi radostmi i žaly.“ Při odstra-
ňování následků této velké živelné pohro-
my mělo obecní zastupitelstvo od samého 
začátku na zřeteli jako prioritu obnovení 
bolestně zničených zvonů. Neprodleně se 
proto obrátilo s objednávkou na zvonaře 
Ignáce Hilzera (1810–1880) a jeho dílnu, 
která sídlila ve vídeňském Novém Městě. 
V té době se jednalo o nejvýznamnější a 
největší zvonárnu v celé rakouské monar-
chii. Hilzler byl dokonce nositelem čestné-
ho titulu „c. k. dvorní zvonař.“ Pro město 
Kašperské Hory tehdy odlil celkem 5 zvonů  
a dva hodinové cimbály. 

Ale nejen oheň, především války se 
staly hlavní hrozbou zvonů (zvláště ty ve 
20. století). Válečné běsnění proměňo-
valo tyto posly míru na nábojnice a děla 
– nástroje zkázy. Nedostatek barevných 
kovů za 1. světové války donutil státy 
zabírat zvony v takové míře, jakou do té 
doby historie nepamatovala. Rekvizice 
zvonů začaly v létě 1916 a trvaly až do 
konce války v roce 1918. K provádění re-
kvizic byly určeny speciální armádní jed-
notky, takzvané „glockenkomanda“. Je-
jich úkolem bylo nejen zvony sejmout, 
ale též o tom vyhotovit náležitý protokol. 

V Kašperských Horách byly zvony ode-
brány v listopadu 1916 a říjnu 1917. Lidé 
a široké okolí se tehdy ještě stačili se za-
bavenými zvony důstojně rozloučit, jak 
dokládají zápisy ve farní kronice: „Zvony 
v počtu osmi stály vyrovnané na voze, 
jako by byly připraveny k narukování. 
Byly bohatě okrášleny chvojím, květina-
mi a stuhami, oč se zasloužil pan Alsch 
a místní dívky. Pan děkan Wagner do-
provázen místními profesory a kateche-
tou pronesl řeč na rozloučenou, a pak 
zazněla píseň v podání místního pěvec-
kého spolku. Po ní se vůz pomalu rozjel 
k Sušici na nádraží. S očima plnýma slz 
jej všichni doprovázeli až na kraj města. 
Všeobecný smutek ovládl lid.“

Ani tato „velká válka“, ani těžká doba 
po ní nezlomily vůli obyvatel Kašper-
ských Hor a okolí mít opět své zvony. 
Na pořízení nových zvonů i přes pováleč-
nou bídu a nouzi se konaly sbírky v mís-
tě samém, tak v širokém okolí. Význam-
ně se na nich podílelo i město Kašper-
ské Hory, i přes své značné zadlužení. 
Při organizaci sbírek se velmi angažovali 
místní duchovní, zejména děkani Wag-
ner a Spannbaurer. Zvláštní komise teh-
dy rozhodla nechat ulít nové zvony firmě 
Rudolfa Pernera v Českých Budějovicích. 
Zvonárna Perner v roce 1926 ulila cel-
kem čtyři zvony pro zvonici kostela sv. 
Markéty, které byly slavnostně posvěce-
ny v neděli 1. srpna 1926. 

Bohužel ani z těchto zvonů se kašper-
skohorští občané dlouho netěšili. Po vy-
puknutí 2. světové války musely být bo-
hužel zvony znovu zrekvírovány a opět 
byly nedobrovolně odevzdány pro potře-
by válečného průmyslu. S velkou lítostí a 
slzami v očích museli znova občané měs-
ta sledovat 7. března 1942 snímání zvo-
nů z věže kostela sv. Markéty. Zvony byly 
pak dopraveny po železnici do Hamburku, 
kde je dělníci roztavili jako surovinu pro 
zbrojní průmysl. A tak na dlouhá desetile-
tí přišly Kašperské Hory opět o své zvony, 
které je svým hlasem svolávaly k boho-
službám nebo vyprovázely svým zvoně-
ním při poslední cestě na svaté pole.

 Zvony pro šumavu, 
miroslav kůs andres, stará šumava 

Zpracoval Václav strolený

Zvony pro šumavu



masérské sluŽBy
V posledních letech prováděla ma-

sérské služby ve zdejší provozovně na 
obecním úřadě paní Božena říhová.  
V době covidového lockdownu byla nu-
cena svoji praxi přerušit a v září nám 
bohužel oznámila, že ze zdravotních dů-
vodů končí definitivně. Je to velká ško-
da, protože paní říhová dělala svoji 
práci velice svědomitě a my, její zákaz-
níci, jsme se na ni mohli kdykoliv spo-
lehnout. Každému při domlouvání ter-
mínu vyšla vstříc a byla vždy ochotná 
se dohodnout tak, aby to vyhovovalo 
oběma stranám. Bohužel její rozhodnu-
tí musíme respektovat a nezbývá než jí 
za vše, co pro zdraví našich občanů vy-
konala, upřímně poděkovat. 

Bude velice těžké sehnat náhradu, 
ale budeme se snažit, aby tato služba  
v naší obci opět byla. 

VaNdalismus Na hřišti
Vy, co chodíte pravidelně na zápasy 

našich mužstev, jste se určitě všim-
li „očouzené“ omítky po levé straně 
pod prvním oknem. Jak k tomu došlo, 
víme, kdo to udělal, zatím nevíme, to 
řeší Police ČR. 

Tato událost se stala o naší Bartolo-
mějské pouti, konkrétně ze soboty na 
neděli. Při pátečním exhibičním zápa-
se na památku našeho dlouholetého 
trenéra Míry Rambouska bylo v tomto 
prostoru vytvořeno pietní místo a za-
páleny svíčky. Po skončení pátečního 
programu byly svíčky zhasnuty a znovu 

rozsvíceny během sobotních fotbalů. 
Po skončení zápasu našeho „béčka“ se 
ještě několik hodin posedělo v klubovně  
a před odchodem domů se opět všech-
ny svíce pozhasínaly. Ráno však čekalo 
našeho správce Jardu Soukupa velké 
a velice nemilé překvapení. Již z dálky 
viděl tmavý kouř před kabinami, a když 
přišel blíže, spatřil malé dílo zkázy. 
Část zdi až pod okno byla úplně černá 
a sklo v okně žár nevydrželo a prasklo. 
Temné čmouhy byly i nad oknem a na 
podhledu střechy. Bylo štěstí, že okna 
máme plastová, být dřevěná, s  největ-
ší pravděpodobností by požár zachvátil 
celou budovu.  

Okamžitě bylo nahlášeno Policii ČR 
vandalství a ta ještě během dopoledne 
přijela na místo sepsat zápis. Vypadá 
to, že někdo v noci svíčky zapálil, od 
nich pak chytnuly plastové obaly a pak 
podstavec, na kterém svíce stály. Kdo  
a z jakého důvodu svíčky zapálil, se 
zpětně zřejmě již nedozvíme a policie 
zřejmě případ odloží jako nevyřešený. 

Jen těžko lze chování toho dotyčné-
ho jedince pochopit, ale že někdo jde  
v noci zapálit svíčky určené pro pie-
tu, je jen těžko představitelné. Spíše 
se přikláníme k tomu, že šlo o úmysl 
poškodit náš majetek.
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iNFormace Z oBce / oBecNího Úřadu

mš sVéradice hledá topiče/údržbáře s nástupem od 1. 11. 2021 
na pracovní smlouvu. Úvazek 0,15, tj. 6 hodin týdně. 
Pracovní náplň: obsluha a kontrola kotle na plynná paliva, běžná údržba 
kotelny, organizační výpomoc při různých akcích, drobné údržbářské práce 
v prostorách mateřské školy a školní zahrady.
Bližší informace přímo v mateřské škole nebo na telefonu 725 862 372.

plasty – vývoz vždy sudý čtvrtek, 
1x za 14 dnů; 

papír – vždy druhý a čtvrtý čtvrtek 
v měsíci (když je prvního v měsíci v 
pátek, sobotu či neděli, tak to prostě 
vychází, že se vývoz uskuteční až po 

3 týdnech, a proto jsou kontejnery 
na papír dost často přeplněné);

sklo – vývoz je 1x za měsíc,  
vždy ve stanovený den, a záleží na 
nás, zda si výsyp objednáme (podle 
naplněnosti kontejnerů);

malé koVy – 1x za 3 měsíce (ter-
mín vždy určí vývozce).

Tyto údaje jsou platné do konce roku 
2021. V případě, že firma Marius Pe-
dersen učiní od 1. 1. 2022 nějaké 
změny, budeme vás včas informovat.

separoVaNÝ materiál – VÝVoZy materiálu
I přesto, že každý rok zveřejňujeme v Našich novinách, kdy a jak často se vyváží separovaný odpad, čelíme neustále 
dotazům, kdy se bude vyvážet papír či plasty, sklo nebo kovy. Takže pro všechny, kteří si to nepamatují a nemají to 
doma zapsané, znovu zveřejňujeme údaje o termínech vývozu:
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Naše VesNice
Svéradice

kulturNí a spoleČeNské akce

 sobota 20. listopadu
20:00 hod. 
Brutus – vystoupení známé rocko-
vé kapely
 KD Svéradice (pořádá hospoda U Turků) 
 pátek 26. listopadu
18:00 hod. 
roZsVíceNí VáNoČNího stromu
- Pěvecký a chrámový sbor 
  VELKOBOR
- Vystoupení dětí z místní MŠ

od 16:00 hod. 
Ve VestiBulu kd doproVodNÝ 
proGram
- ukázky výroby a prodej vánočních 
  vazeb – paní Janečková
- zdobení napečených vánočních perníčků
- taneční vystoupení tanečního kroužku  
(Michaela Novotná)
 náves, předsálí a sál kulturního domu

sVéradice

chaNoVice

 sobota 6. listopadu
09:00 – 12:00 hod. 
sVatomartiNskÝ jarmark
- Farmářský a řemeslný jarmark 
s kulturním programem
 Mírové náměstí Horažďovice   

 neděle 28. listopadu
18:00 hod. 
roZsVíceNí VáNoČNího stromu
- tradiční rozsvícení a požehnání vánoč-
ního stromu, Volné sdružení horažďo-
vických zpěváků a muzikantů, vánoční 
LASER SHOW
 Mírové náměstí Horažďovice

15:00 hod. 
poseZeNí s písNiČkou – 
pošumaVská muZika
 KD Horažďovice 

 sobota 13. listopadu
20:00 hod. 
hasiČská Veselice –  
hraje skupiNa jurop
 KD Chanovice
   
 sobota 20. listopadu
17:00 hod. 
oBec a její lidé 
23. ročník fotografické soutěže z území 
mezi města Blatná, Horažďovice a Nepomuk
 KD Chanovice 

o víkendu 13. a 14. listopadu se bude podávat 

SVATOMARTINSKÁ HUSA
V nabídce je následující menu:

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme lidem, že hojně využívají  
možnost víkendových obědů v naší 
hospodě, které jim evidentně chut-
nají, a upozorňujeme, že budeme 
vařit až do konce listopadu 2021.

POZVÁNKA – HOSPODA U TURKŮ

1) Pečená celá husa s nádivkou, mix zelí a knedlíků k odnesení domů
2) Pečené husí stehno, nádivka, mix zelí a knedlíků 
3) Husí kaldoun – polévka
Závazné objednávky je nutné uplatnit do neděle 1. 11. 2021! 

 neděle 19. prosince
15:00 hod. 
VáNoČNí koNcert 
Volné sdružení horažďovických  
zpěváků a muzikantů 
 sál kulturního domu

horaŽďoVice


