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Vážení spoluobčané,

za necelý týden tady máme opět Vánoce, svátky, na které se většina  
z nás velice těší, ale je tady i početná skupina, která se spíše těší na to, 
až bude „po všem“.  No a pak je tady ještě další skupina lidí, které něja-
ké svátky nezajímají, a prostě tyto dny prožívají docela obyčejně. Zá-
leží, jako to má každý z nás nastavené. Jedno je jisté, svátky vánoční 
jsou nejvýznamnější křesťanské svátky a věřící je prožívají úplně ji-
nak než ateisté. V každém případě by měly být Vánoce svátky klidu  

a pohody a kdy jindy bychom měli projevovat vzájemnou úctu, ohle-
duplnost, laskavost či lásku k bližnímu svému. Sice by to mělo platit po 
celý rok, ale bohužel realita je úplně jiná. To potvrzují i slova našeho 
slavného divadelního a filmového herce, pana Jana Wericha: „Vánoce 
mají jednu výhodu, že se chováme aspoň dva dny slušně.“ Já pevně 
věřím, že těch dnů, kdy se v roce chováme slušně, je daleko víc, a to 
i navzdory současné době, která nás víc rozděluje, než spojuje. Sluš-
nost by jednoznačně měla patřit k normálnímu životu.  Krásné a požeh-
nané Vánoce všem.

V pátek 26. listopadu se na naší návsi rozsvítil vánoční strom, který 
tam bude zářit až do Tří králů. Jeho výzdobou jsme, podobně jako kaž-
dý rok, pověřili firmu Elektroslužby Václav Burda z Horažďovic a může-
me říci, že ta se svého úkolu zhostila velice dobře. Každému, kdo přijíž-
dí do naší vesnice, a to jak od Blatné, od Velkého Boru či ze Slatiny, se 
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naskytne krásný pohled na náš zářící a pulsující strom. Podrobnosti 
o této akci najdete na dalších stránkách našich novin.

V neděli 5. prosince se v hospodě U Turků uskutečnila Mikulášská 
nadílka, jejíž organizaci si vzala na starost ve všech směrech aktiv-
ní paní Michaela Novotná ze spolku Pacienti. Se svátkem svatého 
Mikuláše, 6. prosince, je spojena tradice, kdy v jeho předvečer na-
vštěvuje muž s bílým vousem (Mikuláš) v doprovodu čerta a andě-
la domácnosti s malými dětmi.  A těm, co byly hodné, dává sladké 
dárečky, a pro ty, co po celý rok zlobily, má třeba uhlí nebo bram-
bory. Všichni si to ze svého dětství dobře pamatujeme a máme na 

to hezké, ale také i nepříjemné vzpomínky. Tentokrát však Mikuláš, 
čert a anděl byli na jednom místě a děti v hojné míře přišly za nimi. 
Celá akce byla výborně zorganizovaná a vše proběhlo v báječné 
atmosféře, bez strachu či stresu a podle dárečků bylo patrné, že 
všechny děti byly v letošním roce hodné.  

V minulých týdnech se v obci začala šířit zpráva, že obec na 
několika pozemcích v katastrálním území Svéradice odsouhlasila 
výstavbu fotovoltaické elektrárny.  Nevím, kdo tyto nepodložené 
zprávy začal šířit, ale zato vím, jak by se tomu dalo předejít. Ti, co 
podobné drby roznášejí, rozhodně nechodí na veřejná zasedání za-
stupitelstva obce a jejich informace jsou typu „jedna paní povída-
la“.  Přitom stačí, když už na zasedání ZO nechodím, ověřit si tyto 
informace na úřední desce, popřípadě osobně přímo na obecním 
úřadě. Proto ve stručnosti vysvětlím, co se vlastně událo. Největ-
ší vlastník pozemků v našem regionu, firma NIKA, a. s., požádala 
obec, zda by bylo průchodné na některých pozemcích v katastru 
naší obce umístit fotovoltaické panely. A protože se jednalo o úze-
mí mimo intravilán obce, což byla mimochodem naše podmínka, 
schválili jsme na veřejném zasedání zastupitelstva změnu územní-
ho plánu. A je třeba zdůraznit, pouze změnu územního plánu, ne 
výstavbu. K samotné realizaci pak vede ještě dlouhá cesta a jed-
notlivé postupné kroky by znovu muselo schvalovat zastupitelstvo. 
Ale k těmto dalším krokům už nedojde, protože Plzeňský krajský 
úřad, resp. jeho odbor životního prostředí, stavbu na těchto po-
zemcích nedoporučil, lépe řečeno nedal k nim souhlas. Jedná se 
totiž o ornou půdu a na té se podle platné legislativy fotovoltaika 
nedoporučuje. V současnosti tedy platí, že změna územního plánu 
není na pořadu dne a vše se vrací na začátek.

Prosinec je vždy doba, kdy se připravuje a také schvaluje rozpo-
čet na následující rok. Ten na rok 2022 byl předložen jako vyrov-
naný a na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 
v pátek 10. prosince, jako takový byl i schválen. Letošní rok byl po 
stránce výdajové velice náročný, ale i přes nákladné investice se 
nám podařilo udržet rozpočet „na uzdě“ a mohli jsme si dokonce 
dovolit provést ještě spoustu jednorázových údržbářských a rekon-
strukčních prací. A protože jsme to zvládli, jsme připraveni investo-
vat do zvelebení naší obce i v roce příštím. Máme v plánu pokračo-
vat v údržbě místních komunikací, a proto jsme připravili technic-
kou dokumentaci na rekonstrukci dalších dvou obecních vozovek. 
V rámci tohoto projektu jsme již požádali Ministerstvo pro místní 
rozvoj o poskytnutí finančních prostředků. Také bychom rádi po-
kračovali v rekonstrukci objektu č. p. 47 (na návsi), kde plánujeme 
provést sanační práce a snížit podlahy ve vnitřním prostoru. Sou-
časná výška bohužel nevyhovuje přísným regulím a při současném 
stavu bychom nedostali stavební povolení na další přestavbu. Na 
tyto práce chceme získat finance z Programu stabilizace a obnovy 
Plzeňského kraje pro rok 2022.  

V plánu také máme obnovu venkovních i vnitřních omítek na kapli 
svatého Bartoloměje na Kostelíku. Na tento projekt máme přislíbe-
nou finanční pomoc ze dvou zdrojů a zatím to vypadá, že je vše na 
dobré cestě. Tento objekt si pravidelné zvelebení určitě zaslouží, 
protože jde o hodně navštěvovanou dominantu naší obce, která je 
praktiky pořád na očích. 

V rozpočtu si necháváme rezervu i na možné opravy či menší re-
konstrukce některých obecních objektů. V tuto chvíli nelze odhad-
nout, zda se nějaké problémy, popřípadě krizové situace vyskyt-
nou, ale počítat s tím musíme.    

Poslední řádky dnešního úvodu musí opět patřit Vánocům, kte-
ré doslova buší na dveře, a tak si je připomeňme jedním krásným 
citátem a jednou básní, kterou složila svéradická rodačka paní Ma-
rie Vojtová. Tak nejprve ten citát. Americká spisovatelka, aktivistka  
a lektorka Helen Keller (1880–1968) řekla: „Snad slepý je člověk 
ten, který nemá Vánoce ve svém srdci.“

A na závěr básnička:
Zas venku padá bílý sníh,
A my starší rozjímáme,
a v domech všude je shon i smích,
na své blízké vzpomínáme,
i vánoční hvězda září,
pro ty máme taky dar,
Štědrý den je v kalendáři.
v balíčku svíček pár…
Dětské oči smějí se,
copak skrývá hezká krabice?

Užívejte si poslední dny letošního roku a do toho nastávajícího 
vstupte s optimismem a vírou, že vše špatné se v dobro 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 07.00–16.00
ČTVRTEK 07.00–15.00
PáTEK 07.00–13.00
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leden 2022:
AUGUSTINOVÁ Marie 6. ledna 73 let
SOUKUPOVÁ Marie 6. ledna 66 let
MRÁZOVÁ Růžena 8. ledna 75 let
SOUKUP Jaroslav 9. ledna 68 let
PETROVÁ Helena 13. ledna 74 let
OPALECKÁ Božena 16. ledna 85 let
PUČIL  Jaroslav 19. ledna 70 let
DUHANOVÁ Jaroslava 21. ledna 64 let
ŽIGMUNDOVÁ Alena 26. ledna 67 let
KLASOVÁ Miloslava 30. ledna 73 let

Únor 2022:
HRABCOVÁ Jitka 3. února 70 let
ZDENĚK Karel 6. února 81 let
LÖFFELMANNOVÁ Marie 13. února 77 let
KŘEN Vladimír 19. února 64 let
OPALECKÁ Marie 19. února 61 let
ČERVENÁ Růžena 22. února 81 let
VĚTROVEC Miroslav 23. února 65 let
ŠULC Václav 25. února 78 let

Vítáme nového občánka Svéradic: 
Dne 23. ř íjna 2021 se rodičům 

Lucii a Vítu Henželovým 
narodil syn Matěj.

Společenská rubrika
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Výlov rybníčku pod radinou proběhl v sobotu  
28. října a počasí bylo jako stvořené pro podzimní vý-
lov. Kdo se přišel podívat, mohl si tradičně zakoupit 
nějaký kousek z úlovku, připraveno bylo také malé 
občerstvení.

Vánoční strom na návsi byl tentokrát rozsvícen v pá-   
tek 26. listopadu. Již druhým rokem nám adventní at-
mosféru pomohl naladit pěvecký sbor Velkobor. Paní 
Janečková přichystala krásné adventní a vánoční vaz-
by, tradičně bylo možné ozdobit si perníčky a nově 
bylo připraveno milé taneční vystoupení dětí.

Také o letošních Vánocích u vás doma může sví-
tit betlémské světlo. Na Štědrý den ho v době od 
10.00–10.30 hodin bude rozdávat paní Marie Šulcová 
u kapličky sv. Anny na návsi.

Vánoční prázdniny v mateřské škole proběhnou 
od čtvrtka 23. prosince do pátku 31. prosince. Provoz 
MŠ bude zahájen v pondělí 3. ledna 2022.

Myslivecký ples, tradičně pořádaný 25. prosince, 
ani sportovní ples, plánovaný na 8. ledna, se v uve-
dených termínech neuskuteční, spolky uvažují o jejich 
přesunutí na pozdější termín. Vše se bude plánovat 
podle momentální situace.

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 23. prosince  
a v pátek 31. prosince bude obecní úřad uzavřen.  
V posledním letošním týdnu si své záležitosti můžete 
vyřídit v úředních hodinách v pondělí a ve středu od  
8 do 11 hodin.

Vývoz popelnic bude naposledy v tomto roce v pon-   
dělí 20. prosince, v příštím roce pokračuje ve stá- 

vajícím režimu, tedy jednou za čtrnáct dní vždy v pon-
dělí v lichém týdnu. Další svoz navazuje v novém roce 
po čtrnácti dnech, tedy v pondělí 3. ledna 2022. Le-
tošní známky zůstávají v platnosti do konce února 
příštího roku. Poplatek za odpad se v roce 2022 zvy-
šuje na 500 Kč za osobu trvale hlášenou v obci nebo 
za nemovitost trvale neobydlenou.

Hnědé kontejnery na bioodpad byly v tomto roce 
naposledy vyvezeny v pátek 17. prosince, v zimním 
období jsou v obci umístěny jen tři – na stanovišti  
u školky, pod Rafandou a za obecním úřadem. Vyvá-
žet se budou jen po jejich naplnění.

Od ledna bude v naší obci poskytovat masérské služ-
by paní Soňa Zídková, jezdit bude jednou měsíčně  
a poprvé můžete její služby využít ve čtvrtek 20. led- 
na. Zájemci se mohou objednat v kanceláři obecní-
ho úřadu buď osobně, nebo na telefonu 376 514 367.

tříkrálová sbírka, kterou v naší obci pravidelně za-
jišťuje Oblastní charita Horažďovice, ani tentokrát 
neproběhne s malými dětskými koledníky, kteří vás  
v uplynulých letech navštěvovali. Pokud budete mít 
zájem se do sbírky zapojit, bude to možné, vše bude 
probíhat pravděpodobně jako v letošním lednu; bližší 
informace budou ještě upřesněny.

Masopustní průvod by se měl uskutečnit 26. února, 
pokud to situace dovolí.

Na závěr roku 2021 bych chtěla popřát všem pohodo-
vé prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2022 
plný radosti, štěstí a lásky. 

Jindřiška doláková  

zaJíMaVosti, události, střípky…
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stalo se před lety…

rok 1951 – před 70 lety 
lákáNí lidí do Jzd
Dosažené výsledky hospodaření JZD přesvědčily mnohé 

soukromé zemědělce o správnosti nastoupené cesty. Koneč-
né závěry menšinového družstva byly uspokojivé. Pracovní 
jednotka měla hodnotu 45 Kčs, 25 haléřů a družstevníci do-
stali naturálií tolik, že byli spokojeni. Rodina družstevníka Kar-
la Mráze dostala 16 q žita, 14 q pšenice, 42 q brambor, tedy 
takové množství, které nikdy uskladněno neměli.

akce oNV V HoraŽĎoVicícH
Zemědělský referát ONV vyslal do obce skupinu pracov-

níků, aby přesvědčili i ostatní zemědělce, kteří jsou mimo 
družstvo, pro vstup do družstva. Pracovníci ONV získali 
nejprve střední a velké rolníky. Tím většina půdy byla druž-
stevní. Drobní zemědělci byli posledními, kteří se rozhodli 
také přistoupiti do družstva. Nově přistoupivší členové však 
zcela o výhodnosti společného hospodaření přesvědčeni 
nebyli. Mimo družstvo zůstali: A. Polánka č. p. 40, K. Hokr 
č. p. 106, V. Zoubek č. p. 24 a J. Chaloupka č. p. 13. Ostat-
ní členové byli členy družstva.
Pro neplnění dodávek byli potrestáni Okresním lidovým 

soudem František Smíšek č. p. 1 a František Biskup č. p. 58  
trestem na svobodě od 5 do 6 let a konfiskací majetku.
Jiní zemědělci, Karel Korbel č. p. 55, Josef Turek č. p. 5, 

Václav Turek č. p. 3, František Větrovec č. p. 35, A. Červe-
ná č. p. 20, od 1 roku do 2 let a značnými pokutami jako 
výstraha.

rok 1966 – před 55 lety 
V lednu byly Svéradice obohaceny opět o jednu zajíma-

vost. Československý rozhlas Plzeň začal pravidelně vysí-
lat pořad „Jak ve Svéradicích, jak u Vás“.  Pořad připravo-
val redaktor Nohejl ve spolupráci se s. Kašem a s. Smit-
kou. Pořad byl vysílán jednou týdně, a to vždy v úterý.  
V jednom týdnu to byla přímá reportáž s. Nohejla a v dal-
ším týdnu pětiminutové zpravodajství, které připravoval  
s. Kaše. Cílem pořadu bylo ukázat život vesnice před 13. sje- 
zdem KSČ. Pořad měl velký ohlas v širokém okolí i v někte-
rých družstvech v rámci kraje. V rámci pořadu byla přímým 
přenosem vysílána ze Svéradic reportáž z výroční schůze 
JZD, v dalším přímém přenosu to byla beseda funkcioná-
řů družstva se zástupci zemědělců z Domažlicka a Plzně-
-jihu, kteří reagovali na pořad v rozhlase. Na duben jsme 
ve spolupráci s Čs. rozhlasem plánovali koncert na návsi, 

který měla sehrát Posádková hudba z Plzně. Nepříznivé po-
časí nedovolilo tento koncert uskutečnit na návsi a z akus-
tických důvodů byl přeložen do sálu v Chanovicích. Druž-
stevníci odjeli do Chanovic autobusem. Tento koncert byl 
natáčen a 1. května byl vysílán Čs. rozhlasem pod názvem 
„Hrajeme družstevníkům ze Svéradic“. Trval celkem 10 mi-
nut. Vysílání pořadu ze Svéradic skončilo v červnu. Závě-
rečná beseda se však uskutečnila v září.
V tomto roce byly od října zavedeny ve většině závodů  

a zařízení tzv. volné soboty. Celostátně byla zkrácena pra-
covní doba na 44 hodin týdně. Každá sudá sobota je tedy 
volná. Zavedení volných sobot se zatím nevztahuje na ško-
ly. První období je poznamenáno menšími i většími nesrov-
nalostmi v zásobování, prodeji i ve službách. Otázka vol-
ných sobot se postupně vžila a je nutno celou věc hodnotit 
kladně. Rovněž většina občanů tuto věc kladně hodnotí.

rok 1971 – před 50 lety 
V prosinci začala demolice sálu U Zoubků za účelem vý-

stavby nového kulturního domu. Byla svolána brigáda na so-
botu, které se zúčastnilo 25 občanů. Do konce roku byla 
ještě několikrát svolána brigáda. Prováděla se demolice stěn 
sálu. Tato práce se neobešla bez potíží. Ani dva traktory ne-
mohly strhnout silné zdi. Na pomoc pak přijel pásový trak-
tor DT 54. Vhodný kámen z demolice se ponechal do zá-
kladů nové stavby a ostatní materiál se odvážel na rumiště. 
Při další dobrovolné brigádě se prováděly přípravy na práci 
bagru na návsi, kde se budou hloubit stoky pro kanalizační 
roury o průměru 100 cm. Kanalizace bude zavedena až ke 
škole. Tato akce si vyžádá náklady 93 000 Kč. Finance po-
skytne ONV Klatovy. 
V tomto roce se po dlouhé době začala rozvíjet výstavba 

rodinných domků. Prvními průkopníky byly rodina Opalec-
kých a rodina Smíškova. Občané si také svá obytná stavení 
přestavují a modernizují.
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V pátek 26. listopadu jsme v naší 
obci rozsvítili náš vánoční strom, který 
nám bude až do Tří králů připomínat 
adventní období. Tato akce proběhla 
znovu po dvou letech v obvyklé podo-
bě, to znamená za účasti občanů včet-
ně doprovodných akcí. V loňském roce 
nám vyhlásila tehdejší vláda lockdown 

a nebyly povoleny hromadné akce. 
Strom jsme sice rozsvítili, ale bez pro-
gramu, bez občerstvení a občané vše 
mohli pozorovat pouze z dálky při „ná-
hodné“ procházce po návsi.   
V letošním roce byl sice den před tou-

to akcí vyhlášen nouzový stav, ale my 
jsme v žádném případě měsíce připra-
vovaný program nezrušili a jako jedna  
z mála obcí jsme vše uspořádali v pl-
ném rozsahu. Odradit se nenechali ani 
lidé a na akci se dostavili v počtu, který 
nás příjemně překvapil, a potvrdilo se, 
že i v této obtížné době se lidé chtějí 
bavit a zapomenout tak na každoden-
ní starosti. 
A jak vše probíhalo? V 16:00 hodin 

začal v předsálí doprovodný program, 

který byl ve srovnání s předešlými roč-
níky ještě o něco širší. 
Své výrobky, tj. adventní i vánoční 

vazby či svíčky, přijela opět nabídnout 
paní Janečková z Olšan a setkala se 
s velkým zájmem. Její nabídka zaujala 
spoustu návštěvníků, kteří vystavené 
produkty buď rovnou kupovali, nebo 
si je zamlouvali. Spokojenost byla na 
obou stranách. 
Současně probíhalo i zdobení vánoč-

ních perníčků, které přilákalo spoustu 
dětí, a to od těch nejmladších až po 
ty poněkud „odrostlejší“. Měly k tomu 
potřebný servis, který jim zajišťovaly 
Blanka Vlčková a Ivana Dušková. Před 
sebe na stůl dostaly děti několik per-
níčků, k tomu naplněný zdobicí sáček  
a pak už stačilo jen nechat pracovat 
svoji fantazii a dílo dotvořit. Koneč-
né výrobky si pak „pracovníci“ odnesli 
jako výslužku s sebou domů. 
V 17:30 hodin začalo v sále vystou-

pení dětského tanečního kroužku Coo-
ličky a to přilákalo doslova davy lidí. Co 
by za to dali pořadatelé plesů, kdyby 
se jim sešlo tolik návštěvníků. Všich-
ni jsme byli zvědaví, co s jedenácti ta-
nečnicemi dokázala Míša Novotná na-
cvičit. Nervozita byla vidět jak na Míše, 
tak na malých tanečnicích, ale jakmile 
vystoupení začalo, vše z nich spadlo. 
Odměnou byl určitě bouřlivý a napros-
to zasloužený potlesk, který si za to, 
co předvedly, určitě zasloužily. A kro-
mě potlesku všechna děvčata čekala 
ještě sladká odměna v podobě balíčků 
plných sladkostí.
Přesně v 18:00 hodin přišel na řadu 

hlavní bod programu, a to samotné 
rozsvícení vánočního stromu. Staros-
ta obce vše zahájil krátkým proslovem 
a několik minut poté se strom rozzářil 
na celé prostranství. Současně začalo 

vystoupení pěveckého a chrámového 
sboru Velkobor, který se v chladném 
počasí snažil svými písněmi rozehřát 
všechny přítomné. Návsí se nesly zná-
mé i méně známé adventní a vánoč-
ní skladby, které si někteří z nás za-
notovali společně se sborem. Po ne-
celé půlhodině společného zpívání se 
členové Velkoboru se všemi rozlouči-
li s přáním, abychom se opět za rok 
všichni ve zdraví sešli, a současně 
nás pozvali na jejich koncert do Vel-
kého Boru. Ten se uskuteční v úterý 
28. prosince od 18:00 hodin v koste-
le Narození sv. Jana Křtitele. Před Vel-
koborem měly původně vystoupit děti  
z naší mateřské školy, ale několik týd-
nů dopředu připravovaný program 
musela paní ředitelka Naďa Klaso-
vá na poslední chvíli „odpískat“. Děti 
z důvodu nachlazení a viróz postupně 
odpadávaly a v den akce zůstaly zdra-
vé pouze dvě. Tak snad je uvidíme na 
vánočním koncertě, který bychom rádi 
i přes různá opatření uspořádali, a to 
v neděli 19. prosince od 15:00 hodin. 
Po celou dobu pátečního progra-

mu přišly vhod teplé nápoje, které se 
pro všechny příchozí podávaly zdarma 
a jako každý rok šly v mrazivém pod-
večeru doslova „na dračku“. Svaře-
né víno, které připravily Jindřiška Do-
láková a Anča Hokrová, mělo největší 
úspěch a připravených skoro 25 litrů 
bylo zkonzumováno nejdříve. Nedlou-
ho poté se vyčerpaly i zásoby rumu,  
z kterého vařili skvělý grog Jarda Kor-
bel a Petr Löffelmann. Nakonec zbyl už 
jenom čaj, ale  i toho se vypilo dost. 
Skvělý večer byl zakončen společným 

posezením v místní hospodě U Turků 
a podle slov většiny přítomných jsme 
mohli konstatovat, že se akce povedla. 
Takže na shledanou zase za rok. 

rozsVíceNí VáNočNíHo stroMu
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V minulém vydání jsme skončili o „po-
svíceneckém“ víkendu, kdy jsme v dra-
matickém zápase porazili doma Mo-
chtín v poměru 5:4.

O pár dní později, a to konkrétně v pá-
tek 23. 10., jsme odehráli za umělého 
osvětlení a na umělé trávě zápas v Plz-
ni, a to se suverénem tabulky, rezervou 
divizního Petřína. Jako už poněkolikáté  
i v tomto utkání jsme měli v zápise pou-
ze jedenáct hráčů do pole, a v duelu  
s tak těžkým soupeřem to musí být 
znát. Přesto jsme neodehráli špatný zá-
pas a po poločase 1:3 jsme nakonec od-
jížděli domů ještě s lichotivou porážkou 
– 1:6. Hráči podali bojovný výkon, což 
ocenili i domácí funkcionáři, kteří nás za-
řadili mezi ty lepší týmy, jež se na jejich 
hřišti na podzim představily. 
Poslední zápas podzimu čekal hráče 

na domácím hřišti, a to nezvykle v so-
botu a ještě v neobvyklý čas, v 10:00 
hodin dopoledne. Hostili jsme čtvrtý 
tým soutěže, TJ Sokol Kralovice, tak-
že tým nečekala procházka „růžovým 
sadem“. V zápase jsme brzy vedli, ale 
soupeř do poločasu skóre otočil. Ve dru-
hé půli jsme favorizované hosty zatlačili  
a pár minut před koncem jsme dokázali 
vyrovnat. Už to vypadalo, že se na na-
šem hřišti prvně v této sezóně uskuteční 
penaltový rozstřel, ale v poslední minu-
tě jsme si nepohlídali rohový kop a Kra-
lovice šťastně skórovaly. Výkon našeho 
mužstva nebyl špatný a o to více mrzí 
nezasloužená prohra. 
Za podzimem tedy můžeme udělat 

tečku a trochu si zabilancovat. Náš tým 
zaujímá v průběžné tabulce 11. místo 
se ziskem 17 bodů a s pasivním skórem 
33:50. Před zahájením soutěže jsme si 
optimisticky řekli, že by bylo hodně dob-
ré získat v první části soutěže 20 bodů.  
A nechybělo moc, aby se nám to 

povedlo. Všechny body jsme uhráli na 
domácím hřišti a určitě to chtělo přivézt 
nějaký bod z venku. V několika zápasech 
nám body utekly doslova „o vlásek“ a to 
jsou právě ty, které nám do úplné spo-
kojenosti chybějí. Když se podíváme na 

naši statistiku vstřelených a obdržených 
gólů, vidíme, že v kolonce těch vstřele-
ných na tom tak špatně nejsme. Průměr 
více než dvě branky na zápas není zas 
tak úplně špatný. Co však musíme sto-
procentně zlepšit, je naše defenzíva. Pa-
desát obdržených branek nás řadí mezi 
tři nejhorší kluby a znamená, že v kaž-
dém zápase průměrně inkasujeme více 
než třikrát. A to je moc.     
Teď bude následovat zimní přestáv-

ka a druhá část soutěžního roční-
ku 2021/2022 by se měla rozběhnout  
v první polovině března 2022.

Poslední zápas „B“ mužstva, který  
jsme v posledním čísle komentovali, 
byla prohra 0:5 v Kolinci.

Za týden po tomto duelu, v neděli  
24. 10., přijela do Svéradic Železná 
Ruda. Do sestavy se vrátily tradiční opo-
ry z „A“ mužstva: Vachuška, Hájek, Mič-
kal a to samozřejmě na výkonu i výsled-
ku bylo hodně znát. Hosté, kteří na hři-
štích soupeřů moc nebodují, nemohli 

počítat s body ani z našeho hřiště. Béč-
ko po poločase 2:0 dalo dva góly i v po-
ločase druhém. Hosté jen kosmeticky 
upravili na 4:1 a všechny body zaslouže-
ně zůstaly doma. 
Poslední říjnovou sobotu se předehrá-

valo jarní 14. kolo, v kterém jsme hosti-
li Sokol Běšiny. Opět za výrazné pomo-
ci několika „áčkařů“ jsme soupeři vráti-
li porážku z úvodního podzimního kola,  
a to i s úroky. Po nevýrazném prvním 
poločase jsme vedli pouze 1:0, ale ve 
druhé půli napadaly do branky Běšin 
další 4 branky a konečný verdikt tohoto 
zápasu byl 5:1. Za zmínku stojí premié-
rový gól dorostence Petra Majera, kte-
rý je pro náš klub velkým příslibem do 
budoucna. 
Po odehraných čtrnácti kolech je naše 

rezerva na krásném 8. místě se ziskem 
20 bodů a plusovým skórem 34:23. Je 
třeba říci, že k tomuto bodovému zisku 
přispěli velkou měrou hráči „áčka“, kteří 
nastupovali většinou v domácích zápa-
sech, a ty byly vždy vítězné. Velkou po-
chvalu zaslouží defenzivní činnost muž-
stva, která je s obdrženými 23 brankami 
nejlepší v soutěži. 
Sezóna bude pokračovat po pětiměsíč-

ní přestávce a k prvnímu mistrovskému 
zápasu v roce 2022 by měli hráči vyběh-
nout o víkendu 2.–3. dubna. 

přehled zápasů před zimní přestávkou
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V tomto vydání se vrátíme 42 let zpátky a zavzpomíná-
me na vydařenou sezónu 1979/1980. Naše „A“ mužstvo 
zahájilo svoji druhou sezónu v krajské 1. A třídě a tre-
nér Pavlovský si dával vysoké cíle. Vzhledem k tomu, že 
v předešlé sezóně jsme si jako nováček soutěže vedli 
výtečně (konečné 6. místo), netajil se trenér s postupo-
vými ambicemi. Podzimní část této sezóny se vydařila 
skvěle a náš tým po odehrání třinácti kol (dvě jarní kola 
se předehrávala) vedl soutěž s náskokem dvou bodů. 

připomeňme si jednotlivé zápasy:

 18. srpnal
HoršoVský týN – sVÉradice 1:2 (0:1)
Branky: Dušek, Šafr

 26. srpnal
sVÉradice – tJ klatoVy 1:1 (0:1)
Branka: Krejčí

 2. záříl
HolýšoV – sVÉradice 2:2 (1:1)
Branky: Dušek, Šafr

 9. záříl
sVÉradice – sulkoV 5:1 (2:1)
Branky: Šafr 2, Krejčí, Augustin, Felegy

 16. záříl
t. sušice – sVÉradice 2:2 (1:1)
Branky: Mecele, Dušek

 23. záříl
sVÉradice – Malesice 1:0 (0:0)
Branka: Bardoun

 30. záříl
kdyNĚ – sVÉradice 0:1 (0:1)
Branka: Felegy (PK)

procHázky Historií FotbaloVÉHo klubu

Týden po skončení podzimní sezóny, 
v sobotu 6. listopadu 2021, se usku-
tečnila výroční valná hromada fotba-
lového klubu FK Svéradice, z. s. Valné  
hromady pořádá klub, tak jak mu to 
ukládají stanovy, pravidelně po dvou 
letech. A protože výbor fotbalového 
klubu má vždy dvouletý mandát, volí 
se současně nový výbor. Ten byl doteď 
jedenáctičlenný a stejný počet členů 
má i ten nově zvolený. Několik obdo-
bí pracoval výbor prakticky v totožném 
složení, a když k nějaké změně došlo, 
tak maximálně v tom, že se obměnil je-
den člen. Letos však proběhla obmě-
na výraznější, když se výměna týkala 
hned tří členů. Po dlouhých padesáti 
letech (s jednou dvouroční přestávkou) 
skončil ve výboru jeho služebně nej-
starší člen, pan Václav Šilhan. Dále pak 

kvůli pracovnímu vytížení ukončil půso-
bení ve vedení klubu pan Vlasta Berá-
nek, který se však nadále bude věno-
vat našemu velice úspěšnému doroste-
neckému mužstvu. Dalším, kdo skončil 
ve výboru, je pan Ivo Smitka, který pro 
klub odvádí dlouhá léta obrovské pen-
zum práce, a věříme, že ve své činnos-
ti bude pokračovat i v dalších letech. 
Všichni tři zůstávají samozřejmě členy 
klubu a i nadále se budou aktivně po-
dílet na jeho činnosti. Nově byli do vý-
boru zvoleni Marek Hájek, Petr Mičkal  
a Radka Petříková. To znamená, že došlo 
i k výraznému generačnímu omlazení.  
Nový výbor bude v nejbližších dvou 

letech pracovat ve složení: předse-
da – Vladimír Smitka, místopředseda 
– Roman Kába, sekretář – Václav Du-
šek, hospodářka – Jindřiška Doláková, 

členové – Marek Hájek, Martin Heim-
lich, Petr Löffelmann, Petr Mičkal, Zde-
něk Opalecký, Radka Petříková a Jaro-
slav Soukup. 
Valné hromady se zúčastnilo skoro 

40 členů klubu, a to je v porovnání  
s účastí před dvěma roky velice sluš-
né. Během schůze vystoupili se svými 
referáty předseda Vláďa Smitka, hos-
podářka Jindřiška Doláková a trenéři 
všech našich mužstev. Odměny ve for-
mě „nákupních poukazů“ byly za pří-
nos pro klub předány Jaroslavu Sou-
kupovi, Václavu Šilhanovi a Ivo Smit-
kovi. Na závěr proběhla velice bohatá 
a plodná diskuze, které se zúčastnilo 
nebývale mnoho našich členů. Po ne-
celé hodině byla valná hromada ukon-
čena, následovalo občerstvení a volná 
zábava. 

ValNá HroMada
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 7. říjnal
sVÉradice – Vd luby 2:1 (0:1)
Branka: Felegy, Krejčí

 14. říjnal
bloVice – sVÉradice 1:0 (1:0)
   
 21. říjnal
cHodoV – sVÉradice 4:1 (3:0)
Branka: Dušek

 28. říjnal
sVÉradice – HorazĎoVice 2:0 (1:0)
Branky: Dušek, Mecele 

Na toto derby se přišlo podívat 500 diváků, kteří viděli 
skvělý fotbal a slavné vítězství domácích po vynikajícím 
výkonu všech hráčů. 

 4. listopadul
sVÉradice – HoršoVský týN 3:0 (1:0)
Branky: Krejčí, Dušek, Felegy

 11. listopadul
tJ klatoVy – sVÉradice 0:3 (0:2)
Branky: Mecele, Šafr, Stix

konečná podzimní tabulka 
vypadala následovně:

  1. SVéRADICE 25:13 19 bodů
  2. VD LUBY 34:19 17
  3. HORAŽĎOVICE 22:17 16
  4. TJ SUŠICE 26:16 15
  5. MALESICE 14:20 14
  6. HORŠOVSKÝ TÝN 17:16 13
  7. KDYNĚ 14:19 13
  8. TJ KLATOVY 18:15 12
  9. SULKOV 28:30 11
10. HOLÝŠOV 17:21 10
11. CHODOV 22:27 8
12. BLOVICE 8:31 6

Jak dopadla jarní sezóna a zda se povedlo postoupit do 
krajského přeboru, se dočtete v některém dalším vydání 
Našich novin Svéradice.

Fotbalový klub Svéradice děkuje svým fanouškům za 
přízeň v roce 2021 a do nového roku 2022 přeje všem 
hodně zdraví, spokojenosti a mnoho úspěchů.

 vdu

Na úspěšném 
tažení se podílelo 
těchto 16 hráčů: 

brankáři Palečko 
a Smrčina, dále hráči 

Kovalčík, Koscelník, 
Smitka Vl., Bláha, Ďuriš, 

Augustin, Bardoun, 
Opalecký M., Felegy, 
Mecele, Stix, Krejčí, 

Šafr, Dušek.
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Splnění Božího slibu
Bůh poslal anděla Gabriela jako své-

ho posla do Nazaretu k panně jmé-
nem Maria. Byla zasnoubena s Jose-
fem, mužem z rodiny krále Davida. 
Gabriel přišel k Marii a řekl: Raduj se, 
Maria! Bůh je s tebou. Vyvolil tě. Ma-
ria se lekla a uvažovala, co by měla 
tato slova znamenat. Avšak Gabriel 
řekl: Neboj se, Maria, neboť jsi našla 
milost u Boha. Bůh tě má rád. Dosta-
neš dítě, porodíš syna. Dáš mu jméno 
Ježíš. Bude velký a bude se nazývat 
Syn Nejvyššího.

Maria se zeptala: Jak se to může 
stát, vždyť nepoznávám muže. Ga-
briel odpověděl: Sestoupí na tebe 
Duch svatý, síla Nejvyššího. Pro 
Boha není nic nemožného. Tu řekla 
Maria: Jsem služebnice Páně. Ať se 
mi stane, co Bůh chce. 

Z knihy Bůh je náš Otec

Pastýři u jeslí
Noc, kdy se Ježíš narodil, byla po-

divuhodná. Nejdřív vše vypadalo 
jako jindy. Na okolních stráních byli 
u svých stád pastýři, kteří se v noci 
střídali v hlídkách. Jejich druhové 
pokojně spali, když tu je probudilo 
nezvyklé světlo kolem. Probrali se  
a spatřili před sebou anděla. Zmoc-
nila se jich velká bázeň. Anděl to vi-
děl a řekl jim: „Nebojte se! Přichá-
zím vám zvěstovat velkou radost. 
Dnes se vám i celému světu naro-
dil v Betlémě spasitel. Jděte se tam 
přesvědčit. Toto vám bude zname-
ním: Naleznete děťátko v plenkách, 
položené do jeslí.“ Když jim to anděl 
řekl, objevilo se kolem nich množ-
ství nebeských zástupů a pastýři 
slyšeli jejich radostný zpěv: „Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj 
mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.“ 

Pastýři ztratili strach a řekli si: 
„Pojďme do Betléma a podívejme 
se, co se tam opravdu stalo.“ Šli tam 
a brzy našli Marii, Josefa i to děťát-
ko zabalené do plenek a položené 
do jeslí. Pověděli Marii a Josefovi, 
co jim anděl oznámil. Všichni se nad 
tou zvěstí zaradovali, poklekli před 
děťátkem a z celého srdce oslavo-
vali Boha. Pak pastýři odešli. Josef 
a Maria bděli nad jesličkami. Maria 
věděla, že na tuto noc nikdy neza-
pomene.

Hvězda vede mudrce
Nedlouho po narození malého Je-

žíše měli Maria a Josef nečekanou 
a vzácnou návštěvu. Byli to mudr-
ci z dalekých východních zemí. Při-
šli nejprve do Jeruzaléma a tam se 
vyptávali, kde je ten právě narozený 
král Židů. Viděli totiž zvláštní hvěz-
du, která se objevuje jen při naro-
zení krále. 

Předpokládali, že narozený král 
bude v Jeruzalémě. Protože ta 
zvláštní hvězda oznamovala příchod 
neobyčejného krále, chtěli se mu 
poklonit. Jenže lidé v Jeruzalémě  
o narozeném králi Židů nic nevěděli.

Hledání mudrců se doneslo až ke 
dvoru krále Heroda. Velmi ho zne-
pokojilo, že má být někde v jeho 
blízkosti nový král. Chtěl panovat 
sám! Zavolal si velekněze a zákoníky 
a vyptával se jich, jak to s tím Me-
siášem je, kde se má narodit. řekli 
mu: „Podle proroků se Mesiáš naro-
dí v judském Betlémě.“

Herodes byl krutý král a chtěl si 
trůn udržet za každou cenu. Zosno-
val plán, který mu měl pojistit pa-
nování před každým nebezpečím. 
Povolal k sobě tajně mudrce z vý-
chodu a úlisně jim řekl: „Ano, ten 
Král se narodil v Betlémě. Jděte tam  
a najděte ho. Pak mi přijďte říci, kde 
ho najdu, abych se mu i já mohl jít 
poklonit.

Mudrci se vydali na cestu. Šli za 
hvězdou, která je přivedla k betlém-
ským jeslím. Tam se hvězda zastavi-
la. Byli u cíle.

Dary pro Krále
Mudrci přišli k jesličkám a uvidě-

li dítě s Marií. Poklonili se jim a pak 
jim předali vzácné dary, které při-
vezli. Josef i Maria se nestačili di-
vit. Dary mudrců byly dary, které se 
dávají králům!

První z mudrců řekl: „Přinesl 
jsem zlato pro Krále, který bude 
nad všechny vladaře světa.“ Druhý 
z mudrců položil před jesličky ná-
dobku s myrhou. řekl: „Toto dítě 
je nejvzácnější ze všech lidí.“ Třetí 
muž předal kadidlo. „Kadidlo je pří-
jemné Bohu. Stejně i tento Král je 
milý Bohu.“

 Tu noc, než se mudrci vydali na 
cestu domů, měli zvláštní sen. Bůh 
je varoval, aby se nevraceli ke krá-
li Herodovi, ale aby šli jinou cestou. 
Mudrci Boží varování uposlechli a ji-
nudy odcestovali do své země.

Z knihy Příběhy z Bible
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VáNočNí tÉMa – kuriozity a rekordy

Nejmenší ozdobně zabalený vánoční dárek vytvořila 
Radka Křivánková. Jednalo se o miniaturní australský opál  
o rozměrech 1x1 mm. Radka na něj dokázala vyrobit krabičku 
o rozměrech 4x3x1 mm, a dokonce jej zabalila do hedvábné-
ho papíru a ozdobných stužek.
Nejdelší český papírový řetěz měří 23 000 metrů a vytvo-
řily jej z novinových proužků děti ze základních škol a dětských 
domovů na Opavsku. světový primát uhájilo šedesát stu-
dentů z univerzity v irském Dublinu, jejichž vánoční řetěz měří 
59,05 kilometru. Čechům se zase podařilo vytvořit nejpev-
nější vánoční řetěz na světě. Slepilo jej 185 studentů a pe-
dagogů z Humpolce, měřil 3,363 kilometru a utáhl osobní auto.
Další světové prvenství máme díky Jaroslavu Vejvarovi z Rak-
vic, který vytvořil největší vánoční ozdobu ze slámy.  
Z 1800 metrů slámy upletl ozdobu velikou přes dva metry. 
Tento pán také vytvořil největší adventní věnec ze slá-
my; jeho vnější průměr byl 205 cm, obvod 660 cm. Na jeho 
výrobu spotřeboval přes 2,5 kilometru slaměných stébel.  
Naopak rekordmanem ve výrobě miniaturních slamě-
ných ozdob je Robert Zauer, který umí uplést vrkoče o délce 
16 mm a šířce 6 mm.
Nejdelší prskavka v Čechách byla 250 cm dlouhá a vydrže-
la prskat 17.48 minut. Měla průměr 1,4 cm a vyrobila ji dílna 
družstva Služba Ostrava.
Nejdéle uchovaný vánoční stromek měli manželé Čecho-
vi ze Zlína. Borovice jim vydržela celý rok od 24. 12. 1998 do 
24. 12. 1999. Jehličí sice uschlo, ale neopadalo.
Nejstarší dochovanou vánoční kolekci vlastní paní Ladi-
slava Kreinerová z říčan. Pochází z r. 1938 a obsahuje lístek 
psaný rodiči majitelky s textem hovořícím o tom, že kolekce 
nemohla být použita vzhledem k příchodu hitlerovských vojsk.
Nejvyšší na Vánoce zdobený živě rostoucí strom mají 
ve Valašské Bystřici. Smrk měřil v době rekordu (7. 12. 2007) 
24,75 metru. Zasazen byl na návsi obce v roce 1930 a od roku 
1972 jej místní každoročně v čase vánočním zdobí. Potřebují 
k tomu 120 kusů žárovek zavěšených na 500 metrech kabelu.
Nejdelší vánoční svíčku, vysokou 390 cm, vyrobil z palmo-
vého stearinu Petr Caprata z Mělníka. Svíčka váží 25,3 kg, má 
průměr 9,6 cm a doba jejího hoření se odhaduje na 4200 ho-
din. Maxisvíčka je k vidění v pelhřimovském kostele sv. Barto-
loměje, kam byla dlouhodobě umístěna.
Na překonání stále čeká rekordní vánočka, která byla upe-
čena v roce 2005 v pelhřimovském pekařství Adélka. Byla 
klasicky pletená z šesti pramenů, měřila 4,5 metru a vážila 

50 kilogramů. Na její výrobu se spotřebovalo 40 kg mouky, 
40 vajec, 10 kg cukru a 8 kg másla. Těžší vánočku ale podle 
historiků stvořili už v roce 1987 pekaři v Krásné Lípě – vážila 
údajně rovné čtyři metráky (ovšem nebyla zdokumentována)!
Největší adventní věnec, který kdy vznikl, měřil v průmě-
ru 5,75 metru a vyrobil ho z plastových kelímků Mexičan Sergio 
Rodriguez Villareal. Tento svérázný vánoční rekordman má na 
kontě ještě několik dalších podobných prvenství – například:
• obří svíčku sestavenou z 1164 láhví a 1789 kusů zrcadel,
• vánoční sochu anděla z 2964 pivních láhví,
• ornament v podobě vánočního zvonu z 4854 láhví.
Kdo by chtěl mít doma opravdu nejvyšší vánoční strome-
ček, musel by probourat pár pater. Rozhodně nic do panelá-
kového bytu. Ten dosud nej měřil na výšku 67,36 m. Byla to 
Douglasova jedle. Vztyčili a ozdobili ji v Northgate Shopping 
Centre v americkém Seattlu v roce 1950. Stromek se převážel 
32 kilometrů a celé dva dny trvala příprava ulic, kterými měl 
tenhle nadměrný náklad projíždět. Pro tisíce světélek, který-
mi se strom po ozdobení rozzářil, vyráběl energii samostat-
ný agregát.

Vánoční kuriozity a rekordy

Největší evropský betlém vyřezal v průběhu let 
1998–2007 pan Jiří Halouzka z Jiříkova. Skládá se z pa-
desáti figur v životní velikosti, např. postava sv. Josefa 
měří dva metry. Každá socha byla vyrobena z jediného 
kusu dřeva, s výjimkou sochy slona (vážícího 1,5 tuny), 
na kterou padly kusy dokonce dva. 
Naopak nejmenší betlém se vejde do skořápky od lís-
kového oříšku. Je vyroben z perníkového těsta Jarmilou 
Brhlíkovou z Teplic. Skládá se z postaviček Ježíška, Ma-
rie a Josefa vysokých jen 12 mm.
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zaJíMaVÉ tÉMa

dnes tolik oslavovaný posled-
ní den v roce se původně nespo-
joval se žádnými zvyky a oby-
čeji. římská liturgie jej zasvěti-
la památce papeže silvestra i.,  
který právě v tento poslední 
prosincový den zemřel v roce 
335. za svoji víru byl pronásle-
dován a musel se často skrývat 
v lese. odtud získal své jmé-
no, silva znamená v latině lesní. 
po jeho smrti přestali být pro-
následováni křesťané a zača-
la nová epocha psaná křesťan-
skou církví.

Silvestrovská noc získala na význa-
mu, až když se v průběhu 16. stole-
tí ve většině západoevropských zemí 
ustálil gregoriánský kalendář a nový 
rok na 1. ledna. Do té doby se lidé ří-
dili podle juliánského kalendáře, kte-
rý určoval sice počátek nového roku 
na 1. ledna, ale konec kalendářního 
roku se v jednotlivých oblastech li-
šil – například 1. březen, 25. březen 
nebo 25. prosinec. Z pohanských dob 
sice známe oslavy spojené s 1. led-
nem, ale ty církev neuznávala. Bujaré 
oslavy a veřejné vítání nového roku 
se staly zvykem až v 19. století. Do té 
doby lidé v poslední den v roce cho-
dili spíše do kostela, kde děkovali za 
vše dobré, co se jim v uplynulém roce 
stalo, a současně prosili o dobrý nový 
rok. Silvestrovská večeře bývala pro 
naše předky slavnostní a připomína-
la večeři štědrovečerní. Na stole se 
ten večer objevilo devět chodů a ka-
ždá plodina, která se ten rok urodi-
la. Oblíbeného kubu a další štědrove-
černí i silvestrovské pokrmy nahradil 
v 19. století ovar, kroupy a křen s ja-
blky. Na stole se tehdy nesměl nikdy 

objevit pokrm z pernaté či rychlono-
hé zvěře – aby štěstí v novém roce 
neuteklo nebo neuletělo k sousedům. 

S koncem 19. století se silvestrov-
ské oslavy již velmi podobaly těm na-
šim – lidé se scházeli, bavili, veselili 
a popíjeli alkohol. V této době se po-

prvé na stolech začaly objevovat po-
chutiny podobné dnešním obloženým 
chlebíčkům a jednohubkám. Nesměl 
také tehdy chybět novoroční přípitek 
v podobě vychlazené sklenky šam-
paňského nebo sektu. 

Na Šumavě se silvestr nazýval „der 
alte“ nebo „der zweite“ – starý nebo 
druhý Štědrý večer. V poledne se držel  
takřka půst a na večer nesmělo na 
stole chybět vepřo-knedlo-zelo: „Tu-
apfknia/d/lan“ – vařené knedlíky, kyse-
lé zelí a „Schweinern“ – vepřové. Tra-
dice silvestrovské kuchyně, jakéhosi 
opakování štědrovečerního či božího-
dového menu, je ale známa i z Pošu-
maví. Silvestrovskou specialitou bylo 

spojení jídla a osudu: vaření knedlí-
ků – „Knödelkochen“. Do připrave-
ných knedlíků se vkládaly malé lístky  
s napsaným přáním, jménem, příslo-
vím nebo příslibem. Doma se všich-
ni shromáždili u hrnce s knedlíky,  
a jak vyplaval první knedlík, rozkrojil 
se a přečetl se vzkaz.

S posledním dnem roku a přícho-
dem nového roku se pojila celá řada 
lidových tradic a pověr. Na vesnicích 
chodily po domech o silvestrovském 
večeru „ometačky“, což byly chudé 
ženy oděné v černých šatech a s met-
lou v ruce. Třikrát zaklepaly na dve-
ře, a když byly pozvány dovnitř stave-
ní, ometly kamna se slovy: „Ve jmé-
nu Otce, Syna i Ducha Svatého“. Pak 
měly kamna v příštím roce dobře hřát 
a hospodyně na nich neměla nic při-
pálit. Ometačky pak dostaly něco 
dobrého k snědku nebo drobný peníz.

Na svátek sv. Silvestra hospodyně 
nesměly prát prádlo. Pokud by vypra-
né prádlo viselo na šňůrách přes sil-
vestrovskou noc, v příštím roce by ze-
mřel někdo z rodiny. K obědu se na 
Silvestra jedla čočka, to aby doma 
nechyběly peníze. K večeři se podá-
val ovar a nastrouhaná jablka s kře-
nem, aby byl člověk celý rok zdravý. 
Naopak se nesměla jíst drůbež, to aby 
neuletělo štěstí a nerozletěly se pení-
ze. Také zajíc se nesměl objevit na sil-
vestrovském stole, to by mohlo zase 
štěstí někam odskákat. Také dnes se 
říká, že „jak na Nový rok, tak po celý 
rok“. Hlavně na venkově lidé věřili, že 
budou celý rok dělat to, co právě dě-
lají na Nový rok. V kapse musel proto 
mít každý 1. ledna nějakou minci, aby 
se ho držely peníze po celý příští rok. 
Kdo jako první host vešel do domu  
v novém roce, tak musel předpovídat, 

poslední den v roce na šumavě
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jaký bude celý rok. Pokud byla prvním 
hostem stařena, věřilo se, že v rodině 
budou hádky. Pokud ale prvním hos-
tem bylo dítě, dívka nebo mládenec, 
domácnost měla být po celý rok plna 
lásky a svornosti.

Děvčata na vdávání zas čekala na 
Nový rok před kostelem, kdo z něho 
po mši jako první vyjde. Muž předsta-
voval do roka veselku, žena ji naopak 
vylučovala. Pokud z kostela vyšla prv-
ní stará žena, měla dívka zůstat sta-
rou pannou, pokud vyšlo dítě, měla 
přijít o poctivost ještě před svatbou.

Oslavy silvestra a nového roku před 
sto lety a dnes se výrazně lišily. V mi-
nulosti lidé na Šumavě tak trpělivě ne-
čekali na půlnoční zlom letopočtu, ne-
holdovali ani tolik alkoholu, jak tomu 
je často dnes. V Kašperských Horách 
v 19. století se například mnohdy stá-
valo, že ponocný, který začal svo-
ji novoroční obchůzku už od půlnoci, 
svým zpěvem a vinšováním budil už 
spící obyvatele. Dopoledne na Nový 
rok šli horalé do kostela, kde mod-
litbou děkovali za vše dobré a prosi-
li za dobrý nový rok. Po mši se ješ-
tě před obědem odebrali do hospody, 
kde si podle starodávného zvyku při-
ťukli sklenkami na nový rok. Odpole-
dne se sousedé navštěvovali a až do 
setmění si povídali. Chlapci a děvča-
ta si tuto noc většinou vykládali bu-
doucnost a lili olovo. Nový rok byl na 
Šumavě spojen také s koledováním  
a přáním všeho nejlepšího. Přes ob-
vykle hluboké závěje, mráz a vítr při-
cházeli už brzy ráno malí kolední-
ci, často celý zástup dětí, které do-
stávaly za koledu výslužku. Od domu 
k domu chodil i ponocný. V Kašper-
ských Horách přicházeli blahopřát 
také kominíci, listonoš, a dokonce  
i místní policajti. 

 Miroslav kůs andres, 
stará šumava – 

zpracoval Václav strolený

V sobotu 22. února 2020 – 13.00 hod. – zadní vchod KD

Jako každý rok tak i v tom příštím bude dodržena dávná tradice a naší 
vesnicí projde masopustní průvod masek. Jeho začátek bude již potřetí 
v 13:00 hodin, a to z toho důvodu, aby obchůzka celé obce skončila dříve 
a domácnosti nemusely na průvod čekat do večerních hodin.  

Připravte si masky a ti, co nepůjdou do průvodu, přijďte se podívat ale-
spoň na náves! 
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Naše vesNice svéradice

Stašín

Svéradice

Slatinaslatina
občerstvovací 
stanice

topol

start: OÚ

cíl: Hospoda U turků

NOVOROČNÍ POCHOD

Ve středu 1. ledna 2020 
se uskuteční tradiční 
Novoroční pochod.

Trasa je v posledních 
letech stále stejná: 
SVÉRADICE – OÚ  
„TOPOL“  SLATINA  
SVÉRADICE.

Ve Slatině bude opět 
připraveno malé 
občerstvení.

Prezentace účastníků: 
13.00 – 13.30 hod. 
– vestibul Obecního 
úřadu Svéradice.

OSLAVA MDŽ
sobota 29. února 2020 
– 18:00 hodin

Zveme všechny slečny, 
dámy, maminky i babičky 
do sálu našeho kulturního 
domu na oslavu Mezinárod-
ního dne žen. 
Pánský doprovod je vítaný!

Hudba:
kapela OBŠUKA 
Františka Strnada
Host:
účast přislíbil herec 
Pavel Nový

Ten bude 2 hodiny odpoví-
dat na všechny Vaše zvídavé 
dotazy a určitě přidá něja-
ké historky z jeho hereckého 
života, popřípadě nějaké ve-
selé příhody z natáčení.

Pro všechny zúčastněné ženy 
bude připravena kytička, 
drobný dárek a samozřejmě 
i malé pohoštění.

STAROČESKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Svéradice 102 ok.indd   14 17.12.2019   8:33:23

pozVáNka Na tradičNí NoVoročNí pocHod

V sobotu 1. ledna přivítáme nový rok 2022, jak už se stalo v naší obci 
tradicí, pěším pochodem po známé trase: sVÉradice (start–oÚ) – 
„topol“  – slatiNa – sVÉradice (cíl – hospoda u turků). 
Ve Slatině bude opět ve spolupráci s panem Mílou Soukupem zajištěno 
občerstvení v podobě teplých alko i nealko nápojů, nebude chybět ani 
„tvrdší“ alkohol, pivo a také něco k zakousnutí. Pochod zakončíme pose-
zením v hospodě U Turků, kde budou v nabídce teplá i studená jídla.

prezentace 
účastníků:
13.00–13.30 h
Vestibul 
OÚ Svéradice

Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití svátků
vánočních a klidný a úspěšný vstup do nového roku 2022.

PF 2022
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drobNÉ opraVy
V listopadu byly provedeny zednické práce, jejichž účelem 

byla oprava, údržba či rekonstrukce objektů ve vlastnictví 
obce. Byla rekonstruována omítka na fotbalových kabinách, 
která byla po „pouťovém“ požáru na několika metrech čtve-
rečních začouzená a v některých místech úplně zničená.  
V současnosti je objekt jako nový a nikdo by ani nepoznal, 
ve kterých místech byla omítka poškozená.
Dále byla opravena odlepená dlažba na terase spřed hos-

podou a vybetonován práh pod novými vraty do objektu  
č. p. 47 (Catrin). 
Konečně se také dostalo na opravu omítky nad zadním 

vchodem do kulturního domu, kde byly ještě pozůstatky po 
sklolaminátové stříšce, jež byla odstraněna před dvěma lety. 
Poslední z těchto prací byla oprava stropu ve vestibulu, 

který byl po letošních vydatných deštích na několika místech 
promáčený. Po opravě střechy, kterou tam zatékalo, byly na 
stropě instalovány nové sádrokartony a pak vše začištěno.
Všechny výše uvedené práce provedl pan Petr Kvasnička  

a sami si můžete prohlédnout, že odvedl kvalitní práci. Touto 
cestou mu patří velké poděkování.

taNečNí krouŽek cooličky
Díky iniciativě spolku Pacienti, a zejména pak Míši No-

votné, vznikl ve Svéradicích dětský taneční kroužek, kte-
rý je velice aktivní. Jeho začátky spadají vlastně už do 
loňského roku, kdy se začalo několik místních, ale i přes-
polních dětí pravidelně scházet a nacvičovat různé „ta-
nečky“. Pak však byla jejich činnost přerušena zhoršující 
se covidovou situací a znovu se tedy začaly scházet na 
jaře tohoto roku. Počet členů kroužku se začal postupně 
navyšovat, až se ustálil na dnešních jedenácti. A že to 
všichni berou vážně, jste se mohli všichni přesvědčit při 
rozsvěcování stromu, kdy při svém prvním veřejném vy-
stoupení ukázali, že se toho naučili opravdu hodně. Bylo 

to moc pěkné a všichni se těšíme na to, co nám ukážou 
příště.

ceNa Vody pro rok 2022
Vzhledem k tomu, že razantně rostou náklady na ener-

gie, na materiál a současně stoupají i mzdové náklady, mu-
síme přistoupit ke krajně nepopulárnímu opatření a opět 
navýšit vodné a stočné. Tentokrát však musíme „zdražo-
vat“ trochu razantněji než v předchozích obdobích. Zatímco  
v posledních letech se cena navyšovala v průměru cca  
o 2 Kč, tak letos tomu bude o 4,77 Kč/m³. Od 1. 1. 2022 
bude nová cena vodného 29,59 Kč a stočného 10,41 Kč 
včetně DPH. Celková účtovaná cena pro domácnost za „ku-
bík“ tak bude 40 Kč. Nebylo to jednoduché rozhodování, ale 
nakonec je výsledná cena dílem kompromisu, na kterém se 
shodlo celé zastupitelstvo. Obec stále ještě část ceny do-
tuje ze svého rozpočtu. Možná se hodně lidem bude zdát 
cena vody příliš vysoká, ale stačí se podívat do jiných obcí 
našeho regionu a zjistíme, že stále patříme do té skupiny, 
kde jsou ceny nejnižší. Pro zajímavost: aktuální průměrná 
cena vody v ČR je 93,18 Kč.
Letos schvalujeme cenu již od 1. 1., protože firma ČEVAK 

přechází na klasický hospodářský rok (1. 1. – 31. 12). Od-
počty vodoměrů se budou však i nadále provádět v obvyk-
lých termínech, tj. duben až květen, a fakturovány pak bu-
dou ceny zprůměrované.

VeřeJNÉ osVĚtleNí V obci
V době začínající energetické krize je třeba začít šetřit 

výdaje nejen ve svých domácnostech, ale také se snažit  
v této oblasti nezvyšovat výdaje obecní. A ještě lépe: po-
kusit se výdaje za plyn a elektřinu postupně snižovat.  
U plynu to bude těžké, ale protože máme pro rok 2022 za-
fixovanou letošní cenu, k zvýšení by dojít nemělo. Největ-
ší výdaje má obec za veřejné osvětlení a tam díky tomu, 
že jsme v loňském roce vybudovali osvětlené nové, jsou 
možnosti, jak ušetřit. Každé z 38 svítidel má ve stožáru 
zabudované elektronické předřadníky, které prováděcí fir-
ma připravila na budoucí naprogramování tzv. stmívání.  
A právě tuto variantu jsme se rozhodli aplikovat v praxi  
a obrátili jsme se na výrobce těchto svítidel, firmu Artech-
nic-Schréder, a. s. Zástupci firmy náš požadavek akceptova-
li a začátkem prosince přijeli toto naprogramování provést. 
My jsme firmě předali požadavek, jakou intenzitu svícení  
u jednotlivých svítidel požadujeme, a výsledkem by měla být 
výrazná úspora. V jakém rozsahu se tato úspora bude pohy-
bovat, uvidíme za rok při dalším ročním vyúčtování. Naším 
cílem je ušetřit alespoň 30 % ze současných výdajů.
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usNeseNí

zastupitelstvo obce svéradice:

1. schvaluje program 20. zasedání ZO; 
2. volí návrhovou komisi: Löffelmann Petr,  

Valach Tomáš;
3. určuje ověřovatele zápisu: Haasová Růžena, 

Němec Petr;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 19. zasedání 

ZO ze dne 29. 9. 2021;
5. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 

roku 2021 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 
roku 2021;    

6. schvaluje rozpočet na r. 2022 jako vyrovnaný – 
příjmy ve výši 6 416 801 Kč a výdaje ve stejné výši, 
tj. 6 416 801 Kč;

7. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o pachtu provozně souvisejícího vodovodu a 
kanalizace mezi obcí Svéradice a firmou ČVEVAK, 
a. s., IČ: 60848657, spočívající ve změně trvání 
hospodářského roku, který bude od 1. 1. 2022 
rokem kalendářním;

8. schvaluje s platností od 1. 1. 2022 cenu vodného  
a stočného pro hospodářský rok 2022 podle předlo-
ženého návrhu: vodné ve stávající výši 26,90 Kč/m³ 
(bez DPH), stočné ve výši 9,46 Kč/m³ (bez DPH);

9. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci 
Rekonstrukce místních komunikací Svéradice 
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (program 
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy 
místních komunikací); 

10. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou 
G-PROJECT, s. r. o., se sídlem Radniční 133/1,  
370 01 České Budějovice, IČ: 26064928, 
na zpracování žádosti o dotaci pro projekt 
Rekonstrukce místních komunikací v roce 2022;

11. v záležitosti Mateřské školy Svéradice,  
příspěvkové organizace, schvaluje:

a) rozpočet na rok 2022, a to bez výhrad;
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023  

 a 2024;
c) uzavření školy v době vánočních prázdnin  

od čtvrtka 23. 12. 2021 do pátku 31. 12. 2021,  
provoz bude zahájen v pondělí 3. ledna 2022; 

12. schvaluje uzavření dodatku č. 11 smlouvy o po-
skytovaných službách č. 1091009201, uzavřené  
mezi firmou Marius Pedersen, a. s., se sídlem  
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,  
IČ: 42194920, a obcí Svéradice;

13. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Jiřím Renčem,  
Slatina 65, 341 01 Horažďovice, IČ: 49211480, 
a Lukášem Chaloupkou, Slatina 31, 341 01 
Horažďovice, IČ: 03710645, na úklid sněhu  
v zimním období, a to od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022  
a za stejných podmínek jako v předcházejícím 
období; 

14. schvaluje rozpočet DSO Radina na r. 2022 jako 
přebytkový, příjmy 60 300 Kč, výdaje 13 000 Kč, 
saldo +47 300 Kč;

15. vydává s platností od 1. 1. 2022 obecně závaznou  
vyhlášku obce Svéradice č. 1/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství;

16. jmenuje inventarizační komisi ve složení: 
předsedkyně – Blanka Vlčková; členové –  
Anna Hokrová a Růžena Haasová; 

17. bere na vědomí navržený plán investic  
pro rok 2022;

18. bere na vědomí žádost Mysliveckého spolku 
Svéradice ze dne 18. 10. 2021 včetně písemné 
odpovědi starosty.

Návrh usnesení pro 20. zasedání zo svéradice – 10. 12. 2021
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Naše VesNice
Svéradice

kulturNí a společeNskÉ akce / iNForMace

 sobota 1. ledna
NoVoročNí pocHod
13:00–13:30 hod. – prezentace ve vestibulu obecního úřadu
 klasická trasa: Svéradice – „topol“ – Slatina – Svéradice 
s občerstvením ve Slatině 
 sobota 8. ledna
20:00 hod.
sportoVNí bál – hraje kapela FORTUNA
 KD Svéradice

 sobota 5. února
20:00 hod.
Hasičský bál
 KD Svéradice

 sobota 26. února
13:00 hod.
MasopustNí prŮVod – tradiční staročeský průvod masek
 zadní vchod KD Svéradice 

 sobota 1. ledna
13:00–17:00 hod.
cHaNoVický betlÉM – sváteční setkání ve skanzenu
 Skanzen Chanovice 

 sobota 8. ledna
08:30 hod.
pĚší pocHod k uctĚNí a zacHoVáNí přírody 
a ŽiVota V pošuMaVí   
 prezentace – start z IC u zámku 

sVÉradice

cHaNoVice

coVid-19 – iNForMace o zácHraNNÉ sluŽbĚ royal raNgers
záchranná služba royal rangers nabízí pomoc všem, 
kteří jsou c-19 pozitivní a mají závažné příznaky (de-
chové obtíže, teploty, extrémní únava atd.) a nedostá-
vá se jim pomoci jinde. 

V rámci humanitárního projektu ELYSIUM, který funguje od 
začátku C-19 krize na jaře 2020, nabízí Záchranná služba Royal 
Rangers, z. s., mobilní výjezdové týmy, vybavené potřebným 
zdravotnickým materiálem a dostatkem zkušeností s pacienty, 
nemocnými C-19, které pacienta navštíví, diagnostikuje jeho 
zdravotní stav a závažnost obtíží a doporučí pacientovi mož-
ná řešení. V nutných případech převezme Záchranná služba 
Royal Rangers, z. s., kompletní péči o pacienta (jedná se o ty 
pacienty, pro které není dostupná jiná možnost léčby) včetně 

zřízení lůžka intenzivní péče v domácnosti pacienta. Pacientovi 
je poskytována komplexní podpora při léčbě včetně psycholo-
gické intervence, kyslíkové terapie a dechové rehabilitace.

Služby projektu ELYSIUM jsou poskytovány zcela ZDARMA  
občanům žijícím na území Karlovarského a Plzeňského  
kraje. Projekt je možno podpořit formou daru na účet 
249571618/0300 (poznámka pro příjemce – COVID).

Pro využití nabídky kontaktujte COVID tým Záchranné služby  
Royal  Rangers, z. s., na telefonních číslech +420 725 738 386  
nebo +420 702 049 854. Jsme PřIPRAVENI POMáHAT!
Za tým Záchranné služby Royal Rangers, z. s.,

tomáš rusňák, velitel


