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Vážení spoluobčané,

zhruba před měsícem jsme přeladili hodiny na tzv. letní čas, pomalu nám 
končí druhý jarní měsíc, před čtrnácti dny jsme oslavili Velikonoce a při-
pravujeme se na májku a pálení čarodějnic. Z toho je patrné, jak se ten 
letošní rok rozběhl a nasadil zběsilé tempo. A k tomu se ještě přidalo roz-
manité počasí, které dělalo doslova přemety. Zatímco březen byl praktic-
ky bez srážek a v jeho závěru panovalo doslova letní počasí, následující 
měsíc, duben, začal ochlazením, které doprovodil déšť, sněžení, mrazy  

a ještě se k tomu přidaly silné větry. Takže můžeme říci, že jsme v posled-
ních týdnech měli doslova aprílové počasí. Ale jak řekl anglický spisovatel 
19. století John Ruskin: „Neexistuje špatné počasí, jsou jen různé druhy 
dobrého počasí. Slunce nás potěší, déšť nás osvěží, vítr nás povzbudí, 
sníh nás rozradostní.“ A tak bychom k tomu měli přistupovat a na rozma-
ry počasí nenadávat.

V současné době má obec připravené projekty na rekonstrukci objektu 
č. p. 47, opravu omítek v kapli sv. Bartoloměje a rekonstrukci malé vod-
ní nádrže (dříve hasičská nádrž). V bývalé „katrynce“ chceme letos sní-
žit podlahy a provést nezbytnou sanaci obvodového zdiva, a to venku  
i uvnitř. Tuto akci podpořil Plzeňský kraj, který nám z Programu obnovy 
a stability venkova přidělil dotaci ve výši necelých 400 000 Kč. Celkové 
náklady na tento projekt jsou vyčísleny na necelých 700 000 Kč, to zna-
mená, že z našeho rozpočtu budeme hradit cca 300 000 Kč. Na opravu 
kaple na Kostelíku jsme zatím dotaci neobdrželi a byli jsme zařazeni do 
seznamu náhradníků. Ale vzhledem k tomu, že jsme na realizaci této akce 
již teď připraveni, je velká šance, že peníze dostaneme dodatečně. Hodně 
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často se totiž stává, že někdo z žadatelů přidělenou dotaci pro ne-
dostatečnou připravenost projektu odmítne, a tak dostanou příle-
žitost další v pořadníku. Co se týká nádrže, tak tam zpracováváme 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení a na podzim požádáme  
o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Když budeme úspěšní, bude 
se rekonstrukce a odbahnění realizovat v roce 2023. 

V prvních měsících tohoto roku se nic výrazného v naší obci nedělo, 
ale jednu akci bych přece jenom rád zmínil. Začátkem března pro-
běhla druhá etapa mulčování zarostlé oblasti vrchu Kostelík, kterou 
opět prováděl Petr Křivský z Čečelovic. Tentokrát se „čistila“ vzdá-

lenější část této plochy (po pravé straně, když se prochází středem 
Kostelíka směrem ke skále) a nutno říci, že je to opravdu poznat. 
Není to zrovna práce, kterou bychom mohli někomu závidět, a pan 
Kříský ji odvedl opravdu poctivě. Další část této naší krásné oblasti je 
tedy zvelebena a teď je důležité tento stav nadále udržovat.   

V těchto dnech se rovněž rozhoduje, zda nám Úřad práce ČR opět 
přidělí pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. V době, kdy 
píši tento článek, to zatím moc pozitivně nevypadalo a podle zatím 
nepotvrzených informací se bude podpora těchto prací velice ome-
zovat. Hlavní důvod je, že příděl finančních prostředků pro tento účel 
se má v letošním roce výrazně snižovat. Nám by pomohlo, kdyby-
chom pracovníky měli k dispozici alespoň pro období, kdy se nejví-
ce seká tráva, tj. červen, červenec a pak na konci podzimu, kdy se 
uklízí listí. Když to nevyjde, budeme si muset poradit sami a všech-
ny tyto práce financovat z vlastního rozpočtu. V každém případě vás  
o konečném rozhodnutí Úřadu práce ČR budu informovat v příštím 
vydání Našich novin.        

Ve druhé polovině dubna jsme opět museli oslovit specialistu na 
výškové práce, pana Jana Volšičku ze Záboří. Vlivem silných větrů se 
na zásobníku pitné vody – „kouli“ – odtrhly dva plechy a právě tento 
pán nám už podobné opravy v minulých letech prováděl. Za výrazné 
pomoci místostarosty Jardy Korbela se oprava podařila a plechy jsou 
opět na svých místech. Když už jsme tady pana Volšičku měli, využili 
jsme ho i při kácení poškozené a silně nakloněné břízy v našem par-
ku. I tady výrazně pomohl náš místostarosta, který si vzal na pomoc 
svoje pracovní auto a lanem zajišťoval pád břízy správným směrem. 
I tady se realizace povedla a včas jsme tak zabránili případnému bu-
doucímu nekontrolovatelnému pádu tohoto stromu, který by hrozil 
při silném větru a podmáčenému podloží. 

V tomto odstavci, ať se vám to líbí nebo ne, musím zmínit kru-
tý válečný konflikt, který začal vpádem ruských vojsk na Ukrajinu  
24. února. Válečný zločinec Putin tak odstartoval sled nejtragičtějších 
událostí v Evropě od 2. světové války. Tuto neomluvitelnou agresi 
nazývají Rusové speciální vojenskou operací a Putin ji zdůvodnil po-
třebou ochránit samotné Rusko před rozšiřováním NATO a pomoci 
ruskojazyčnému obyvatelstvu na východní Ukrajině, jež údajně čelí 
šikanování a genocidě ze strany ukrajinské vlády. Ukrajince označil 
za neonacisty a zpochybnil skutečnou státnost samotné Ukrajiny. 
Podobně jako Hitler, který začal 2. světovou válku bleskovou opera-
cí v Polsku, chtěl i tento „novodobý nacista“ stejným stylem pokořit 
Ukrajinu, ovládnout Kyjev a jmenovat „loutkovou vládu“. To se mu 
díky hrdinství ukrajinského lidu nepodařilo a narazil na odpor, který 
určitě nečekal. Ruská armáda si svoji bojovou neschopnost vynahra-
zovala útoky na civilní cíle, vražděním civilistů včetně dětí, mučením 
zajatců a znásilňováním žen. Kdo by si před pár měsíci pomyslel, že 
77 let po druhé světové válce dojde v Evropě k tak brutální válce. 
Rusové měli vždycky v genech ovládnutí světa, a to za každou cenu. 
Jejich vládcové, počínaje masovým vrahem Stalinem a konče dalším 
masovým vrahem Putinem, jsou toho dokladem a jejich vládnutí je 
doprovázeno miliony mrtvých či, v lepším případě, zbídačelých lidí. 

Naštěstí se proti tomuto šílenství postavila převážná část demokra-
tického světa, vlády se většinově dokázaly sjednotit a svým postupem 
dávají jednoznačně najevo, že taková zvěrstva jsou v dnešní době ne-
přijatelná. Teď je třeba věřit, že jednota těchto států vydrží co nejdé-
le a Putina se podaří v jeho běsnění zastavit anebo alespoň zpomalit.  
V každém případě je nutné a zásadní, aby všichni ti, co tyto zločiny pá-
chají, byli zaslouženě potrestáni. A bylo by dobré, kdyby se to povedlo 
tak, jak kdysi řekl americký novinář a spisovatel Ernest Hemingway: 
„Myslím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by 
měli být zastřeleni hned první den války občany své země.“ 

Závěrem bych vás chtěl pozvat na nejbližší akce, o kterých se blíže 
dočtete v naší pozvánce uvnitř novin. Poslední dubnový den (30. 4.), 
který připadá na sobotu, postavíme na návsi tradiční májku, večer 
pak proběhne lampionový průvod a na „vzácném vrchu“ se uskuteč-
ní pálení čarodějnic. V pátek 20. května se přijďte podívat na diva-
delní komedii Lakomec, pitomec… a nakonec?, kterou nám zahrají 
ochotníci z Divadla Bolešiny. 

V sobotu 11. června se uskuteční další ročník akce – lze říci, že již 
naší tradiční – Vítání léta – pivní slavnosti. Jsou pozvané velice kva-
litní profesionální kapely, které svým vystoupením potěší všechny 
návštěvníky bez rozdílu věku. Malá muzika Nauše Pepíka a revival 
Beatles jsou určitě předpokladem dobré zábavy. Máme se určitě na 
co těšit a teď jen musíme doufat, že vyjde počasí.

V sobotu 25. června pak zveme do našeho sportovního areálu 
všechny děti a mládež. Místní spolek Pacienti zde bude pořádat dět-
ský den a víme z minulosti, že dokáže připravit program, který zau-
jme jak malé, tak i velké návštěvníky.

Jak vidno, čekají nás bohaté společenské a kulturní zážitky.
  Přeji všem krásné počasí a úspěšné vykročení do letošního léta.

Václav Dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.30–11.30 14.00–17.00
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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Květen 2022:

ŠTĚCHOVÁ Božena 4. května 76 let

VASKO Jan 5. května 60 let

HRABEC Václav 6. května 72 let

KLAS Václav 7. května 77 let

HAMBÁLKOVÁ Vratislava 13. května 73 let

KOPÁČKOVÁ Anna 20. května 83 let

KALABZOVÁ Jindřiška 28. května 67 let

Červen 2022:

KŘENOVÁ Marie 2. června 60 let

ŠILHAN Václav 2. června 73 let

ZEMANOVÁ Marta 3. června 78 let

DIVIŠ Pavel 5. června 67 let

KANDROVÁ Marie 11. června 84 let

KREJČOVÁ Jaroslava 12. června 66 let

DE GROOT Jan Hendrik 12. června 65 let

HLÍNA Ladislav 19. června 70 let

JIŘINEC Josef 26. června 69 let

Společenská rubrika
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Pohádkový maškarní bál uspořádali Pacienti v sobotu  
12. března. V pohádkově vyzdobeném sále se sešlo asi 100 
malých návštěvníků v doprovodu svých rodičů. Vstup do sálu 
se stal vstupní bránou do hradu, na peci se povaloval líný 
Honza a vše z pódia pozoroval strašidelný drak. Pořadatelé 

přivítali děti na bále převlečení za pohádkové postavy, celé 
odpoledne slovem provázela pohádková babička (Míša No-
votná) a taneční hudbu zajistil král (Ivo Smitka). Své umění 
předvedla i děvčata z tanečního kroužku Cooličky, připrave-
no bylo několik zajímavých soutěží, ve kterých se bojovalo 
nejen o sladkou odměnu. Ve vestibulu byla tvořivá dílnička,  
a tak si děti kromě zážitků mohly odnést i nějaký svůj výtvor. 
Pacienti připravili také krátké divadelní představení s netra-
dičně pojatou pohádkou a závěrem se pak na parket ještě 
snesly barevné balónky. Radost dětí tak byla pro pořadate-
le největším oceněním za celé hezky připravené odpoledne.

Velikonoce letos připadly až na druhou polovinu dubna a po  
koronavirové přestávce opět vyrazili koledníci s křístačkou 

po vsi. Skupince koledníků veleli starší kluci, aby se tradice 
zachovala a ti malí od nich mohli všechno odkoukat.

svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se 
uskuteční v sobotu 7. května od 8.00 hodin v prostoru za 
obecním úřadem. Do velkoobjemového odpadu patří starý 
nábytek, sanita, koberce, linolea, rámy oken a ostatní roz-
měrné věci. Vyřazené velké elektrospotřebiče v tento den 
nepřivážejte, ty můžete odevzdávat po domluvě na obecním 
úřadě po celý rok. Nebezpečné odpady, kam patří zejména 
zbytky barev, laků, ředidel, olejů, umělých hnojiv, herbicidů, 
pesticidů, zářivky, obrazovky monitorů a televizorů nebo ne-
použité léky přivážejte jako pokaždé až v den svozu. 

Hasiči zahájili v neděli 17. dubna trénink na okrsko-
vou hasičskou soutěž, ta se uskuteční tentokrát v Jete-
novicích v sobotu 14. května. Zároveň místní sbor dobrovol-
ných hasičů oslaví 110. výročí svého založení. Soutěž začíná 
v 13.00 hodin, tak přijeďte naše hasiče i hasičky podpořit!

Zápis dětí do Mš svéradice na školní rok 2022/2023 
bude probíhat od 1. do 16. května. Všechny informace najde-
te na www.obecsveradice.cz/koralek nebo na facebooku mateřské školy.

Před námi je opět několik akcí, tou nejbližší je stavění máj-
ky a pálení čarodějnic, v pátek 20. května se pak můžete 
těšit na představení ochotnického divadla Bolešiny Lakomec,  
pitomec… a nakonec? a v červnu pak na Vítání léta na návsi. My 
se těšíme na setkání s vámi, přejeme hezky prožité a snad 
teplé a slunečné jaro.                       Jindřiška Doláková

ZaJÍMaVOsTi, UDÁLOsTi, sTřÍPky…

Množství odpadů a náklady na jejich likvidaci v r. 2021

V uplynulém roce občané naší obce vyprodukovali celkem 
112 tun odpadu, obec zaplatila za jejich likvidaci celkem 
403 134 Kč. Podrobný rozpis nákladů a výnosů i srovnání  
s předchozím rokem si můžete prohlédnout v tabulce:

Náklady 2020 2021
Svoz popelnic 160 147 Kč 155 915 Kč
Tříděný odpad celkem 124 158 Kč 124 994 Kč
Biologický odpad 38 073 Kč 41 844 Kč
Nebezpečné odpady 11 530 Kč 20 873 Kč
Objemný odpad 35 541 Kč 59 508 Kč
Celkem 369 449 Kč 403 134 Kč

Příjmy kč kč
Poplatek za odpad od občanů 137 000 130 599

Zpětný odběr elektrozařízení 1 035 5 261
Za tříděný odpad (EKO-KOM) 53 857 60 834
Celkem 191 892 196 694

Doplatek z obec. rozpočtu 177 557 206 440

Průměrná produkce odpadu je 355 kg na jednoho obyva-
tele obce, z toho 180 kg vyhodil každý z vás do popelnice 
(také průměrně). 

Druh odpadu tuny podíl
Směsný komunální odpad 56,832 50,73 %
Tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kovy) 14,927 13,32 %
Biologický odpad 26,083 23,28 %
Nebezpečné odpady 0,772 0,69 %
Objemný odpad 13,42 11,98 %
Celkem 112,034 100,00 %



Rok 1947 – před 75 lety 
 Tento rok začíná pro přírodu kata-
strofálně. Téměř celý leden a únor jsou  
ve znamení krutých mrazů, až 33 °C 
pod nulou. Spousty sněhu až do jed-
noho metru se silnými větry proměni-
ly v závěje a po polovině února se vy-
tvořil ledový povlak na veškeré půdě 
a led na stojatých vodách až metr sil-
ný. Tímto utrpělo ptactvo a zvěř v pří-
rodě nebývalou měrou. Honební zvěř 
i drobné ptactvo trpěly velmi žízní  
a hladem, takže se musela tato více 
než tři neděle přikrmovat. I hladem 
postižená veškerá škodná zle řádila na 
zvěři. Našlo se značné množství za-
jíců a menší houfky koroptví docela  
pomrzlé. 
Včelaři měli také obavy s uhynutím 
včel, avšak bohudík jen malé procento 
scházelo. Ovocné stromoví přišlo bez 
pohromy. Při tání sněhu a ledu neby-
lo, ač byly obavy z povodní, pozoru-
hodnějších škod; vše prošlo hladce.  
V dubnu a květnu bylo citelné chladno. 
Ozimy přestály zimu dobře, současně 
i jeteliny. 

Rok 1962 – před 60 lety 
 JZD – předsedou byl zvolen s. Josef  
Smitka.
 Pracovní jednotka činila 21 Kčs  
a na  turálie. Členům bylo vyplaceno  
1 162 428 Kčs a vyčerpáno 55 353 
prac. jednotek. 
 Výnosy: pšenice – 29,80 q; žito – 
20,65 q; ječmen – 29,73 q; oves – 
19,28 q; brambory – 153,22 q.
 JZD nakoupilo 2 traktory, 5 vlečných 
vozů, 1 motocykl, 1 pluh P5 – vše za 
270 810 Kčs.
 V roce 1962 byla provedena úprava 
návsi a postavena garáž pro autobus 
nákladem 14 500 Kčs. Bylo upraveno 
okolí fotbalových kabin, vysázeny břízy 
a provedena kanalizace kabin a insta-
lována elektřina a voda. Střecha byla 

pobita plechem. Na to vše bylo vyna-
loženo 15 000 Kčs.  

Rok 1967 – před 55 lety 
 Začátek roku 1967 proběhl ve zna-
mení kulturních akcí. V sobotu 14. ledna 
byl TJ Sokol uspořádán sportovní ples  
s výtěžkem 4 000 Kčs. Dne 21. ledna 
odjeli někteří občané se svými dětmi 
jedním autobusem na Špičák, kde spo-
lečně strávili pěkný den. Sáňky a lyže 
dostaly zabrat. 

 Dne 29. ledna se konala výroční schů-
ze TJ Sokol a byly zahájeny přípravy na 
oslavu masopustu. Dne 5. února se vy-
dal velký maškarní průvod na cestu obcí. 
Na tuto podívanou se sešlo mnoho divá-
ků místních i z okolních obcí.
 TJ Sokol skutečně nezahálí. Dne  
19. března pořádá Josefovskou zábavu. 
V této době se také sportovci připravují 
na příjezd německé sportovní delegace. 
 Měsíc březen byl významný pro 
všechny žáky a rodiče zdejší školy. Byla 
otevřena školní jídelna a kuchařskému 
umění se věnovala paní Lamplotová.  
Jídelna je umístěna v bývalé budově 
kovárny. 
 V dubnu vrcholí přípravy na příjezd 
delegace z NDR. Za pomoci všech obča-
nů bylo provedeno vymalování sálu, ná-
těr oken, postaveno nové WC v blízkosti 
sálu a upravena celá náves. Občan Jaro-
slav Kopáček z č. p. 79 zhotovil ve svém 
volném čase dva kolotoče pro děti. Je-
den umístil na drahách a druhý na návsi. 
MNV nechal opravit kapličku, a tak naše 
obec vypadala vzhledově pěkně.
 V měsíci květnu, při příležitos-
ti osvobození, obdržel předseda JZD, 

soudruh Josef Smitka, č. p. 10, vyzna-
menání Za vynikající práci.
 Dne 7. května přijela dlouho očeká-
vaná delegace z východoněmeckého 
Naundorfu. Celkem 29 členů. Byli slav-
nostně uvítáni na návsi a večer se ko-
nalo vzájemné seznámení členů delega-
ce a našich občanů.  Následující den, tj.  
8. května, uspořádali naši sportovci  
pro své hosty celodenní výlet na Šu-
mavu. Večer pak byl na návsi proveden 
slavnostní akt – slib pionýrů. Tato akce 
byla zakončena ohňostrojem. V pondělí  
9. května si členové delegace během do-
poledne prohlédli objekty JZD. Odpoled-
ne bylo uspořádáno na hřišti „sportovně- 
branné odpoledne“, kterého se zúčast-
nilo 600 diváků. Fotbalové utkání mezi 
domácími fotbalisty a hosty z Naundorfu 
skončilo vítězstvím Svéradic 3:0.

Rok 1977 – před 45 lety 
VýsTaVba V Obci
Dnešní moderní doba si vyžaduje také 

moderní bydlení, jehož úroveň každým 
rokem stoupá. V naší obci se výstavba 
rychle rozvíjí. Výstavbu rodinného dom-
ku dokončila a do nového se již nastěho-
vala rodina Buzínova, Soukupova a Blá-
hova. S výstavbou domku započala také 
rodina Pleyrova (z Prahy), Krejčova (ze 
Slivonic) a rodina Hokrova. Na návsi pro-
vádí úpravu domu pan Josef Jiřinec.

kULTURNÍ akce
V současné době můžeme dost často 

slyšet, že se v našem státě pěstuje tzv. 
bačkorová kultura a tímto je myšleno 
vysedávání u televizorů. Z toho důvodu 
je pak návštěva kin a divadel omezena.
V našem kulturním domě se v průbě-

hu roku konalo 27 akcí. Ve většině pří-
padů to byly taneční zábavy nebo plesy, 
pořádané jednotlivými složkami Národní 
fronty, na kterých se sešlo 8 350 osob. 
Zahrnuto v tom bylo také „vítání občán-
ků“, estráda Mladá muzika a diskotéka, 
kterou zorganizovala mládež.
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Letošní masopustní průvod se ko-
nal po dvouleté přestávce a kalendář-
ně vyšel na poslední únorovou sobo-
tu, tj. 26. 2. Ještě začátkem roku ne-
byla jistota, zda se průvod uskuteční, 
ale když postupně vláda začala ru-
šit přísná epidemiologická opatření, 
bylo jasné, že tuto akci uskutečníme. 
Oslovili jsme muzikanta pana Vonáška  
z Horažďovic, který se již několik let 
stará o hudební doprovod, a ten slí-
bil, že dá kapelu dohromady. A nako-

nec to vyšlo opravdu parádně, proto-
že se mu podařilo získat pana Nauše 
a jeho bratra.   

Oproti poslednímu průvodu, kte-
rý se konal v roce 2020 a kdy vlád-
lo doslova jarní počasí, bylo tentokrát 
daleko chladněji. Ale masopust patří 
do zimního období (vzpomeňte na La-
dovy obrázky), takže chladno a sníh  
k němu patří. Drobné sněžení sice 
ráno proběhlo, ale netrvalo dlouho, 

a tak se průvod obešel bez sněhové 
nadílky. 

Začalo se, tak jak je v posledních 
letech obvyklé, v 13:00 hodin. Ze zad-
ního vchodu kulturního domu „vyra-
zila“ kapela, za ní ženich s nevěstou, 
medvěd s vodičem a následovaly dal-
ší pestré masky. Napočítali jsme cel-

kem 56 masek, což je opravdu až ne-
skutečná účast a svědčí to o tom, že 
lidé se na letošní průvod opravdu tě-
šili. A co je potěšitelné, zapojila se ve 
velkém množství i mladá generace.  
I na návsi bylo hodně přihlížejících 
lidí, kteří se přišli podívat na rozmani-
té a staročeské „maškary“.  

Po úvodním pochodu po naší návsi 
následovala první zastávka, která je 

vždy podle tradice před obecním úřa-
dem. Zástupce – podle současné ter-
minologie by se dalo říci „mluvčí“ – 
všech zúčastněných masek předne-
sl starostovi obce žádost o povolení  

k masopustnímu veselí.  To samozřej-
mě starosta neprodleně vydal a ná-
sledovala první píseň „Kdyby ty mu-
ziky nebyly“ a také první tanec dne 
– starosty s nevěstou. Poté začalo ob-
cházení jednotlivých usedlostí a jako 
vždy se začalo v č. p. 93, tj. u Šilhanů. 
A pak to pokračovalo pěkně od čísla  

k číslu až ke konečné zastávce u Pe-
píka Smitky. Než se na tuto posled-
ní „štaci“ dorazilo, musel průvod ab-
solvovat náročnou pouť s velkým po-
čtem zastávek na občerstvení. A je 
nutno podotknout, že letošní ztrá-
ty nebyly tak velké jako v minulosti. 
Na závěrečný pochod se pak sešiko-
val útvar jen o málo méně početný 
než ten, který byl na začátku akce. Za 
kapelou se pak průvod vydal za hro-
madného zpěvu písně Ta svíradská 
chasa mladá na poslední etapu smě-
rem na náves a po jejím „obkroužení“ 
zamířil do hospody U Turků. 

Hospoda praskala ve švech, a pro-
to se část odmaskovaných účastníků 
musela přesunout na připravená se-
zení do vestibulu. Kapela ve svém vy-
stoupení pokračovala i v hospodě a za 
doprovodu velkého množství zpěváků 
se hrálo a zpívalo až do půlnoci. Buja-
rá zábava ale i poté pokračovala až do 
dlouhých pozdních hodin, či spíše do 
časného rána.  A tak to má být, vždyť 
masopust je jen jednou za rok.   

Všem účastníkům této akce moc 
děkujeme a za rok se všichni těšíme 
na shledanou. vdu

MasOPUsT 2022



V dubnovém vydání  
Našich novin vás nejdří-
ve seznámíme s výsledky 
únorových a březnových 
přátelských zápasů a ná-
sledovat budou informa-
ce o prvních šesti mistrov-
ských duelech.

Dne 19. února jsme sehráli přátel-
ský zápas s Okulou Nýrsko, ve kte-
rém jsme prohráli 1:4. Se soupe-
řem jsme celkem drželi krok a dva 
góly jsme inkasovali až v samot-
ném závěru. V neděli 27. 2. nás če-
kalo utkání 1. kola Poháru PKFS, ve 
kterém jsme se střetli na umělé trá-
vě ve Vejprnicích s týmem SK Slo-
van Plzeň 1910. Naprosto vyrovnaný 
duel rozhodla branka několik minut 
před koncem a ta znamenala prohru 
2:3. Poslední příprava se odehrála ve 
Strakonicích a naším soupeřem byla 
rezerva Junioru Strakonice. Domá-
címu celku jsme podlehli v poměru 
3:4, ale skóre ovlivnila některá velice 
nepřesná rozhodnutí hlavního arbit-
ra p. Hocha. 
Ještě před samotným zahájením 

jarní mistrovské sezóny se podaři-
lo kádr posílit o dva kvalitní fotbalis-
ty. Ze zahraniční se k nám vrátil Ště-
pán Brynda, který do našeho klubu 

přišel v roce 2020 z Blatné, ale pak 
hned odešel do rakouského angaž-
má. Ze strakonického Junioru ještě 
přišel David Juhaňák, což je mladý 
hráč a odchovanec střelskohoštické-
ho fotbalu.
V sobotu 12. března odcestovalo 

áčko k prvnímu mistrovskému zápa-
su do daleké Zruče, kde nás čekal 
nejen neoblíbený soupeř, ale sou-
časně také neoblíbená „umělka“. 
Vzhledem k tomu, že jsme v dosa-
vadním ročníku nepřivezli z venkov-
ních hřišť ani bod, nevládl před tím-
to duelem zrovna velký optimismus. 
To, co se však během devadesáti mi-
nut dělo na hřišti, předčilo všechna 
očekávání. Naši hráči vstřelili soupe-
ři dva rychlé góly, a když pak ještě  
v prvním poločase přidali třetí, exis-
tovalo na hřišti pouze jedno muž-
stvo. Ve druhé půli jsme pak skóro-
vali ještě pětkrát a domů jsme odjíž-
děli s historicky vysokým vítězstvím 
8:0. V zápase se zaskvěl střelec čtyř 
gólů Roman Kába. Toto vítězství 
však nakonec mělo hořkou příchuť. 
Klub TJ Zruč se po následné další 
vysoké prohře ze soutěže odhlásil  
a všechny jeho dosud sehrané zá-
pasy byly anulovány. Tímto rozhod-
nutím jsme přišli, vzhledem k tomu, 
že jsme s tímto soupeřem 2x vyhráli, 
o 6 bodů a rázem jsme se v tabul-
ce ocitli na místech, která znamenají 
boj o záchranu.  
Za týden, na Josefa a v den koná-

ní sportovního plesu, jsme nastoupi-
li v domácím zápase proti týmu FC 
Křimice. Od prvních minut jsme měli 
sice územní převahu, ale bez nějaké 
vyložené šance. Pak se však gólman 
Křimic dopustil nedovoleného zákro-
ku a my jsme dostali výhodu poku-
tového kopu. Míč si postavil Mičkal 
a ten nejen, že trefil pouze tyč, ale 
aby smůla byla ještě větší, tak při 
kopu uklouzl a zranil se. Následně 

musel vystřídat a nastartoval tak 
smolné momenty, které nám tento 
zápas přinesl. Ve druhé půli se váž-
ně zranil (přetržená achilovka) bran-
kář Michal Soukup a do brány mu-
sel hráč z pole Petr Chládek. A aby 
toho nebylo málo, tak se ještě v zá-
věru zápasu zranil kapitán Libor Píc-
ka. Přes všechny tyto potíže jsme 
šli v 70. minutě do vedení, když se 
krásně trefil střídající Petřík. Hube-
né jednobrankové vedení jsme drželi 
až do samotného závěru, ale bohu-
žel na závěr čtyřminutového nasta-
vení soupeř šťastně vyrovnal. V ná-
sledných penaltách se nám už vůbec 
nedařilo a Křimice si tak trochu ne-
zasloužené odvezly 2 body. 
Poslední březnovou neděli nás če-

kalo derby v Sušici a před trenérem 
Voříškem byla složitá situace dát do-
hromady alespoň jedenáct zdravých 
fotbalistů. Nakonec k utkání odjelo 
13 hráčů, ale Petr Mičkal si sedl pou-
ze na lavičku, protože zraněné koleno 
ho do zápasu vůbec nepustilo. V prv-
ní půli nás domácí přehrávali a poda-
řilo se jim přes naši chybující obranu 
dvakrát skórovat. Druhý poločas už 
přinesl vyrovnanější průběh a skóre 
se už nezměnilo. Velice nepříjemnou 
zprávou je, že se vážně zranil další 
hráč, Lukáš Petřík, a to před dalšími 
důležitými boji není dobré.
V sobotu 2. dubna jsme měli hrát 

na domácí půdě s Bělou nad Rad-
bůzou, ale proti se postavilo poča-
sí. Od brzkého rána začalo sněžit, 
nejdříve drobně a postupně tak, že 
vrstva sněhu dosahovala skoro pěti 
centimetrů. Bylo jasné, že na tomto 
terénu není možné zápas odehrát,  
a proto jsme po domluvě s vedením 
PKFS a soupeřem duel odložili. 
Po čtrnácti dnech volna čekal náš 

tým zápas na horké půdě v Žákavé, 
která patří k elitě 1. A třídy a spo-
lu s Tachovem a Petřínem bojuje  
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V roce 1976 se áčku podařil postup do 1. B třídy a 
čekalo se, jak si v krajské soutěži povede. Po podzim-
ní části sezóny se náš tým vyhříval na krásném třetím 
místě, když za 7 výher a jednu remízu posbíral celkem  
15 bodů. Jaro 1977 už tak povedené nebylo a k pod-
zimním 15 bodům přibylo pouhých deset. I tak z toho 
nakonec bylo krásné 4. místo, což byl na nováčka sou-
těže určitě úspěch.

 1. S. Staňkov 33 bodů 57 : 19
 2. S. Losiná 31 56 : 37
 3. TJ Potraviny 27 44 : 38
 4. S. Svéradice 25 51 : 30
 5. S. Třebnice 24 56 : 44
 6. TJ Klatovy B 24 45 : 50
 7. L. Poběžovice 22 39 : 33

 8. S. Nepomuk 21 41 : 47
 9. S. Postřekov B 19 26 : 38
10. D. Horšovský Týn 18 30 : 34
11. Kovo Strážov 11 21 : 57
12. S. Neurazy 9 16 : 55

Na podzim roku 1977 se rozehrála nová sezóna 
1977/1978 a naše mužstvo tak čekal druhý ročník v 
této nejnižší krajské soutěži. Do skupiny místo postu-
pujícího Staňkova přibyl tým TJ Přeštice, za sestupující  
K. Strážov a S. Neurazy pak RH Žel. Ruda a Okula Nýrsko.  
Za TJ Potraviny pak byl do skupiny přeřazen tým S. 
Draženov. 
Podzimní část sezóny byla po výsledkové stránce, dalo 

by se říci, průměrná. Ale co se týká postavení v tabulce, 
tak to nebylo vůbec špatné. Se ziskem 13 bodů a skó-
rem 31:22 patřilo našemu týmu průběžné 4. místo, to 
znamená úplně stejné, jaké mu patřilo na konci sezóny 
1976/77. Za pozornost určitě stojí dobrá střelecká pro-
duktivita našeho mužstva, které nastřílelo 31 branek  
a bylo po Draženovu druhé nejlepší. 

 1. TJ Přeštice 15 bodů 26 : 14
 2. L. Poběžovice 15 30 : 19

PROcHÁZky HisTORiÍ 
fOTbaLOVÉHO kLUbU

o postup do krajského přeboru. Vě-
děli jsme, že nás nečeká zrovna leh-
ký zápas, a to se v plné míře potvr-
dilo. Vzhledem k mnohým absencím 
(zranění, rodinné důvody) se odjelo 
k tomuto duelu v dost okleštěné se-
stavě, ale i přesto zanechal tým ve-
lice dobrý dojem. Sice jsme prohráli 
0:5, ale skóre ani zdaleka neodpoví-
dalo tomu, co se dělo na hřišti. Herně 
jsme vůbec nepropadli.
O velikonoční sobotě jsme nastou-

pili doma proti plzeňské Košutce  
a před velice solidní návštěvou jsme 
opět předvedli kvalitní výkon. Po ně-
kolika neproměněných šancích se po 
přestávce trefil nestárnoucí kanonýr 
Vlasta Beránek a díky tomuto gólu 
jsme zvítězili 1:0. Hosté si za celý 

zápas prakticky nevypracovali jedi-
nou vyloženou šanci a z toho důvodu 
byla naše výhra naprosto zasloužená.   

„B“ tým nastoupil poslední březnovou 
sobotu k jedinému přátelskému zápa-
su – na domácím hřišti hostil „béčko“ 
Sokola Mochtín, které hraje okresní 
přebor. Náš tým doplněný o některé 
nové hráče a dorostence předvedl ve-
lice dobrý výkon a přesvědčivě zvítě-
zil 2:0 (1:0). Za týden, tj. první dubno-
vou sobotu, začala mistrovská sezóna 
i pro naši rezervu a první zápas měli 
odehrát na hřišti Bolešin proti domá-
címu béčku. Pro nepříznivé počasí byl 
duel na žádost domácího týmu odlo-
žen a odehraje se v náhradním termí-
nu, v pátek 15. dubna. První mistrák 

jsme tak sehráli v neděli 10. dubna na 
domácím hřišti, na kterém jsme hostili 
Sokol Hartmanice. Po jasném prvním 
poločase, který jsme vyhráli 2:0, při-
šla trochu komplikovanější druhá půle, 
kdy hosté také dvakrát skórovali. Ale 
my jsme také jeden gól přidali, a tak 
3 body zůstaly po vítězství 3:2 doma. 
O Velikonocích čekaly naši rezervu 

dva zápasy – nejdříve v pátek dohráv-
ka na hřišti Bolešin a potom v nedě-
li 17. 4. další venkovní zápas, tento-
krát proti „béčku“ Hrádku u Sušice. 
Náš tým potvrdil vynikající jarní for-
mu a oba duely zvládl na výbornou  
a veze se tak na jarní vítězné vlně.  
V Bolešinech sice hoši brzy prohrávali, 
ale v povedeném závěru utkání nejdří-
ve vyrovnali a pak ještě stačili strhnout 

Rok 1977 – před 45 lety 1. b třída
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vítězství na svoji stranu. Obdobně se 
jim vedlo i v Hrádku, kde také prohrá-
vali, ale tam vyrovnali už do poločasu 
a ve druhé půli přidali další dvě bran-
ky. Výhra 3:1 na hřišti, kde se nám ob-
vykle nedaří, určitě potěšila.

Dorost se prvně na jaře představil 
na turnaji v Blatné, který se odehrál 
v sobotu 2. dubna na místní „uměl-
ce“. Zúčastnila se jej čtyři mužstva: 
domácí Blatná, Vodňany, Sousedovice  
a Svéradice. Naši mladíci v prvním zá-
pase prohráli se starším a zkušeněj-
ším domácím celkem v poměru 1:4, 
ale poté se naladili na vítěznou vlnu 
a 2x vyhráli. Vodňany i Sousedovice 
porazili shodně 3:1 a v turnaji tak ob-
sadili krásné 2. místo. Byla to dobrá 

reprezentace našeho klubu. Svůj prv-
ní mistrovský zápas pak naši „mládež-
níci“ měli sehrát v sobotu 9. dubna na 
hřišti v Bavorově, ale utkání bylo na 
poslední chvíli pro nezpůsobilý terén 

zrušeno a bude se dohrávat v náhrad-
ním termínu.
O týden později, na velikonoční Bílou 

sobotu 16. dubna, se pak představili 
na domácí půdě a soupeřem byl sdru-
žený tým Střelské Hoštice / Katovice. 
Byl to z naší strany nepovedený zá-
pas. Sice jsme v zápase díky promě-
něné penaltě vedli, ale hosté ještě do 
poločasu vyrovnali. Ve druhém polo-
čase jsme soupeře tlačili, byli jsme na 
balónu lepší, ale gól paradoxně vstře-
lili hosté a oplatili nám tak podzimní 
porážku 2:1.    
Následující víkend měli volno a dal-

ší duel je čekal na „čarodějnice“  
30. dubna na hřišti v Doubravici. Vý-
sledek a průběh tohoto zápasu se 
dozvíte v červnovém čísle.

 3. S. Draženov 14 32 : 24
 4. S. Svéradice 13 31 : 22
 5. S. Losiná 13 20 : 18
 6. S. Postřekov B 12 20 : 21
 7. S. Třebnice 11 27 : 28

 8. D. Horšovský Týn 10 20 : 16
 9. RH Železná Ruda 9 25 : 34
10. S. Nepomuk 8 18 : 24
11. O. Nýrsko 8 15 : 19
12. TJ Klatovy B 4 15 : 40

Mužstvo 
z roku 1977
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Přípravy na tuto akci však začaly 
již dlouho předtím. V první řadě bylo 
nutné vymyslet nějaký zajímavý pro-
gram, který by přilákal ženy napříč 
generacemi. V úvahu připadalo ně-
kolik variant a nakonec pomohla tak 
trochu náhoda. Když jsme domlou-
vali kapelu, která by se na této osla-
vě starala o dobrou pohodu, oslovi-
li jsme v první řadě našeho dobrého 
známého a současně kapelníka sku-
piny OBŠUKA, Frantu Strnada. Ten, 
jakmile se dozvěděl, že by měl hrát 
ve Svéradicích, okamžitě svoji účast 
potvrdil a zároveň „nadhodil“, že by 
se mohl pozeptat svého kamaráda, 
herce Pavla Nového, zda by měl čas. 
A ten i přesto, že oslava připadala na 

den a večer, kdy v pražském Rudol-
finu byly předávány České lvy, dal 
přednost Svéradicím před Prahou.  
V roce 2020, kdy tady byl prvně, se 
mu u nás moc líbilo, a proto prý letos 
vůbec neváhal naše pozvání přijmout. 

Zastupitelstvo na své pracovní 
schůzce program odsouhlasilo a tím 
začala další fáze přípravy. Za prvé 
bylo nutné se domluvit na nějakém 
vhodném dárku, který samozřejmě 
je nějak cenově omezený, a proto 
není vůbec jednoduché něco vybrat. 
Vzali jsme v potaz, jaké dárky byly  
v předcházejících letech, to zna-
mená, aby se neopakovaly a záro-
veň byly praktické. Nakonec se to, 
alespoň doufáme, povedlo. Balíček 

skládající se z froté ručníku a voňa-
vého mýdla snad potěšil většinu zú-
častněných žen.    

 Dále jsme v časovém předstihu 
objednali nepostradatelné květiny,  
a to v zahradnictví Vesna v Horažďo-
vicích. Na předcházejících oslavách 
MDŽ se vždy líbil petrklíč v květináči, 
a tak jsme ani letos tradici neporuši-
li. K tomu jsme ještě zajistili čerstvě 
řezané tulipány, které byly v době 
oslavy ve vázičkách na všech stolech  
v sále. Rovněž v předstihu jsme ob-
jednali i malé zákusky (minizákusky), 
a to v horažďovické prodejně pekař-
ství Rendl. Původně jsme chtěli zadat 
jejich výrobu v horažďovickém učiliš-
ti, ale tam byly zrovna v tomto termí-
nu jarní prázdniny, a tak nebyla jiná 
možnost.

Poslední částí přípravy, a asi nejná-
ročnější, bylo zajištění občerstvení. 
Dohodli jsme se, že „samovýrobou“ 
přichystáme různé druhy chlebíčků  

OsLaVa MeZiNÁRODNÍHO DNe ŽeN 

Hlavní bod, vystoupení  
pana Pavla Nového,  
čekal návštěvníky hned  
v úvodu. Sympatický herec  
si od Iva Smitky, kterému také 
moc děkujeme za ozvučení 
sálu, převzal mikrofon a 
začal své povídání, doplněné 
postupně zodpovídáním 
zvídavých dotazů. 

Po dlouhých dvou letech jsme zase mohli  
uspořádat oslavu MDŽ, a tak na sobotu  
5. března dostaly všechny ženy v obci  
pozvánku do sálu našeho kulturního domu. 
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a jednohubek. Byly zakoupeny či 
vlastními silami vyrobeny všechny 
potřebné produkty a v den koná-
ní oslavy, dopoledne, jsme uděla-
li brigádu. Kromě zastupitelů přiloži-
li ochotně ruku k dílu i Anča Hokro-
vá, Míša Novotná, Hanka Korbelová 
či Jarka Jiřincová. Byla to velice víta-
ná pomoc a všem touto cestou moc 
děkujeme. Práce šla opravdu od ruky 
a před obědem bylo na večerní akci 
připraveno cca 160 chlebíčků a sko-
ro 400 ks různě upravených jedno-
hubek. Vše bylo naskládáno do kra-
bic, zafóliováno a uloženo do chladu.     

Večer se všichni organizátoři sešli 
již hodinu před začátkem akce a vy-
robené pochutiny byly naskládány na 
tácky, aby byly připravené k roznosu. 
První ženy začaly do kulturního domu 
přicházet několik minut po půl šesté  
a před vchodem do sálu obdržely 
dárek společně s květinou. Poté co 
usedly ke stolům, připravená pánská 
obsluha (zastupitelé) začala okamžitě 
roznášet občerstvení. Každá žena ob-
držela jeden tácek s chlebíčky a jed-
nohubkami a druhý tácek se zákusky. 

K tomu bylo možné si u personálu 
hospody objednat zdarma kávu, čaj, 
popřípadě nějaký jiný nápoj. 

Samotný program byl zahájen  
s malým zpožděním, a tak místo  
v plánovaných 18.00 hodin vše zača-
lo asi o čtvrt hodiny později. A hlavní 
bod, tj. vystoupení pana Pavla No-
vého, čekal návštěvníky hned v úvo-
du. Sympatický herec si od Iva Smit-
ky, kterému také moc děkujeme za 
ozvučení sálu, převzal mikrofon a za-
čal své povídání, doplněné postup-
ně zodpovídáním zvídavých dotazů. 
Otázek ze sálu neustále přibývalo,  
a tak se nakonec z plánované hodiny 
vystoupení protáhlo skoro na dvoj-
násobek. Náš host ale domů nepo-
spíchal, v hospodě nejdříve pove-
čeřel, pak chvíli poseděl u televize, 
kde s našimi „fotbalovými odborní-
ky“ debatoval při sledování fotbalo-
vého zápasu anglické ligy. Na závěr 
si pak ještě přišel zazpívat s kape-
lou na jeviště a teprve někdy kolem 
desáté hodiny večerní se s námi roz-
loučil. A jeho poslední slova před od-
jezdem byla, že se mu u nás moc líbí  

a že by se rád ještě jednou k nám 
podíval. Tak uvidíme, co přinesou 
nadcházející léta.    

Někdy kolem 20. hodiny začala svoji 
produkci Oblíbená šumavská kapela 
– OBŠUKA pod vedením pana Fran-
tiška Strnada. Ta střídala dechovku  
s populární taneční hudbou a vytvo-
řila na sále krásnou pohodovou at-
mosféru. I když postupně starší ge-
nerace odcházela, byl připravený ta-
neční parket neustále skoro plný  
a do poslední písničky se tancovalo. 
Kapela svoji produkci ukončila těsně 
po půlnoci s tím, že v neděli je čeká 
další vystoupení a vzhledem k jejich 
věku by se rádi trochu vyspali. Svo-
ji úlohu udržovat návštěvníky v dob-
ré náladě však splnili na výtečnou,  
a proto jsme se domluvili na spolu-
práci i do dalších let.  

Z oslavy jsme odcházeli s dobrým 
pocitem, že vše se vydařilo a účel 
akce byl stoprocentně naplněn. Po-
těšila i vysoká účast, a tak věříme, 
že za rok se všichni opět ve zdraví 
potkáme.

Organizátoři
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sobota 11. června 2022 – svéradice náves – 14:00 hod. 
PROgRaM:   
15:00 hod. – dechová hudba MaLÁ MUZika NaUše PePÍka
19:00 hod. – beatles revival The basketles – kapela z Prahy   
zahraje největší hity slavných Beatles a k tomu přidá rock ń́ roll 60. let (oldies)

Pivovary:
STAROPRAMEN 10°, 12° + různé speciály, PLZEŇ 12°; GAMBRINUS 10°, 12°
Víno:
Vinařství LAHOFER Znojmo

Občerstvení po celou dobu konání akce zajistí spolek PACIENTI, 
SDH a hospoda U Turků.

běHeM PROgRaMU bUDe VyLOsOVÁNa bOHaTÁ TOMbOLa.

HOSPODA U TURKŮ
HOSPODA U TURKŮ zve všechny 
občany na opětovné víkendové 
vaření. Začínáme první červnový  
víkend a až do odvolání se bude 
pravidelně vařit v pátek, sobotu  
a neděli. Otevřeno bude od 11:00 
do 14:00 hodin.
O prázdninách pro Vás připravuje-
me speciální fast food McTurek 
(hamburgery, tortilly, pizzy, kebab, 
žebra, křidélka).

sobota 25. června 2022 
– fotbalové hřiště – 14:00 hod.

Na poslední červnovou sobotu připravuje 
spolek PACIENTI Svéradice pro děti a mlá-
dež skvělou a atraktivní podívanou. Téma 
celé akce zatím pořadatelé uchovávají  
v tajnosti, ale všichni dobře víme, co umí 
spolek pod vedením Míši Novotné připravit.

Přijďte se podívat, určitě to bude skvělé!

DĚTSKÝ DEN

Veselá divadelní komedie  
v podání ochotnického 
Divadla Bolešiny, kterou 
napsal principál souboru 
pan František Strnad. 
Zatím všude, kde byla 
uvedena, sklízela velký 
úspěch. Přijďte se pobavit  
a zapomenout na trable 
současných dnů.

pátek 20. května 2022 
– sál kD svéradice – 
19:30 hod.

LakOMec, 
PiTOMec… 
a NakONec?

VÍTÁNÍ LÉTA – PIVNÍ SLAVNOSTI
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ZaJÍMaVÉ TÉMa 

Původní krabičky a obaly na sirky 
byly velmi jednoduché. Namáčecí sir-
ky se prodávaly ve svazečcích, obvyk-
le po 100 až 150 kusech bez jakého-
koliv označení. Třecí sirky bez fosforu 
byly baleny do dřevěných nebo le-
penkových krabic s víčkem. Výjimkou 
zpravidla bývaly sirky Walkerovy, pro-
dávané v cínových válcových pouzd-
rech, ale tento drahý způsob byl záhy 
opuštěn. U fosforových zápalek byla  
v prvních letech výroby určitá nejed-
notnost balení.

Výroba krabiček na sirky byla víta-
nou zimní pracovní příležitostí a vý-
dělkem pro obyvatele Šumavy. Sir-
kárny pak tyto krabičky vykupovaly  
a i pro největší sirkárny se výroba kra-
biček většinou prováděla po domácku. 
Hotové sirky se ručně plnily do ovál-
ných dýhových krabiček a uzavíraly se 
oválnými víčky a balily se po 50 kra-
bičkách do bedniček. Domácí výrob-
ci, kteří pracovali samostatně, vyrábě-
li krabičky do zásoby a i materiál si na 
ně opatřovali sami na vlastní náklady, 
kdy nákup dřeva na výrobu byl nej-
větší položkou. Za zhotovení 8000 až 
9000 krabiček střední velikosti získala 
rodina 8 až 9 zlatých, ale po odečtení 
ceny za nákup dřeva, za dovoz a lepi-
dlo z tvarohu a vápna zůstal pro čtyř-
člennou rodinu čistý zisk kolem 2 zla-
tých a 70 krejcarů.

Skromný výdělek, závisející na veli-
kosti krabiček a jakosti dřeva, byl také 
často redukován překupníky srážkou 
ze mzdy za špatné provedení a také 
vyplácením mezd ve formě potravin 
či jiného zboží. Špatné poměry sa-
mostatně vyrábějících rodin byly ješ-
tě zhoršovány zneužíváním situace ze 
strany překupníků, kteří čekali na uza-
vření objednávky až na dobu největší 

nouze, kdy domácí výrobci byli nuceni 
prodat za jakoukoliv cenu.

Výroba krabiček se prováděla hlavně 
v zimě, ale největší odbyt byl až kon-
cem léta, což vyžadovalo značných 

O škatulce na sirky
skončila téměř 170letá historie sušického sirkařství nejen v sušici, 
ale i v celé republice. smutný je dnes pohled na zbořeniště 
sušického sola a na krabičku od sirek, na které stojí Made in india.

balily nejlacinější druhy, tzv. obyčejné 
sirky (zednické), jedna patrona obsa-
hovala 50 až 150 zápalek podle veli-
kosti; 
 jednoduchá pouzdra z dřevěné 
dýhy (Spanschachtel), většinou ovál-
ného průřezu pro obyčejné dámské zá-
palky, balené po 50 až 100 kusech;
 vídeňská pouzdra kulatá nebo ovál-
ná z lepenky (Wiener Salonbuschse, 

ang. Pill-box) s dvojitou stěnou a jed-
noduchým víčkem, pro 100 až 180 sa-
lonních zápalek;
 dřevěná vysoustruhovaná pouzd-
ra (gedrehte Holzbuchse) pro kongrév-
ské zápalky (congreve matches, con-
greves); objevila se poprvé ve čtyřicá-
tých letech 19. století na fosforových 
zápalkách dovážených do Anglie; šlo 
o propagační využití jména vynálezce 
sira Williama Congrevea (1772–1828), 
aby byla snáze překonána nedůvěra  
k novému výrobku; pouzdro kruhového 
průřezu obsahovalo 100 zápalek;
 lepenkové krabice pro luxusní dru-
hy (Pappdose, pasteboard, box); běžná 
velikost byla určena pro 1000 vrubo-
vých zápalek (tzv. Rips); po roce 1890 
se z těchto papírových krabic vyvinuly 
různé obaly ve tvaru poštovní schránky, 
poštovního vozu, švýcarského domku  

zásob a investování peněz v hoto-
vosti. Lidé, kteří pracovali pro fabri-
kanta, dostávali již připravené štěpi-
ny, dna, víčka a často i etikety a vše 
jen doma slepili v konečný výrobek. 
Výdělek se pohyboval podle velikosti 
krabiček – za tisíc menších krabiček  
33 krejcarů. Především se vyrábě-
ly dřevěné krabičky oválného tvaru,  
z lepených tenkých hoblovaných špon, 
které měly spodní víčko určené ke 
škrtání, opatřené nalepenou vrstvou 
jemného písku nebo jemně na prášek 
utlučeného skla. Později se začaly po-
užívat nejen krabičky oválné, ale i kra-
bičky čtyřhranné.

celkem můžeme rozdělit zápal-
kové krabičky do osmi skupin: 
 papírové patrony (Wickel, Patro-
ne, Kapsel, ang. Capsule), do nichž se 



nebo lodního kufru, obsahující 500 sa-
lonních zápalek;
 taštičky (tobolky, kabelky, portmon-
táže) jsou velmi starého původu; tento 
obal byl typický pro francouzské sirkár-
ny, ještě po 1. světové válce se v papí-
rových taštičkách vyvážely obyčejné sí-
rové zápalky;

 krabičky se zásuvkou (Schuber – Etu-
is), původně lepenkové, později dýhové, 
byly určeny pro zápalnou hubku a s po-
stupem doby se jejich používání rozšíři-
lo na všechny druhy zápalek;
 dřevěné krabičky (Spankistchen) se 
zasouvacím víčkem pro 500 až 1000 zá - 
palek; těchto bedniček se využívalo hlav- 
ně pro vývoz; škrtací ploška (obvykle 
písková) byla na spodu, někdy i na víčku 
pouzdra nebo patrony, krabice a bed-
ničky měly škrtátko na bočních stěnách, 
někdy též na spodní straně obalu. 

V moderní době je výběr značně nižší 
a prakticky omezen na tři základní dru-
hy: švédské krabičky ze dřeva nebo le-
penky, lepenkové krabičky voskovek, 
jejichž zásuvka se otevírá jenom na jed-
nu stranu, druhá strana je uzavřena a je 
na ní škrtací ploška (u nás nejsou zná-
my) a lepenkové obaly plochých zápa-
lek, běžné v Severní Americe.

Zdroj: Miroslav kůs andres, 
stará šumava 

(zpracoval Václav strolený)
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Zastupitelstvo obce svéradice:

1. schvaluje program 
     22. zasedání ZO; 

2. volí návrhovou komisi: Vlčková 
Blanka, Haasová Růžena;

3. určuje ověřovatele zápisu: 
Boček Pavel, Klas Pavel;

4. schvaluje zápis a plnění 
usnesení z 21. zasedání ZO  
ze dne 18. 02. 2022;

5. bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 1 roku 2022;

   
6. schvaluje přijetí účelových 

dotací od Plzeňského kraje:
a) z dotačního titulu Program  

a stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje 2022 – Pro-
jekty obcí ve výši 380 000 Kč  
na akci Oprava objektu 
občanské vybavenosti – 
Svéradice č. p. 47 a schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 
mezi obcí Svéradice a PK;

b) z dotačního titulu Podpora 
vybudování a modernizace 
sportovišť v roce 2022 ve výši 
150 000 Kč na akci Vybudování 
vrtané studny pro automatické 
zavlažování fotbalového 
hřiště a schvaluje uzavření 
příslušné smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace mezi obcí 
Svéradice a PK;

7. bere na vědomí informaci 
starosty o aktuálním stavu 
dalších žádostí o dotaci  
z Plzeňského kraje:

a) dotační titul Zachování a ob-
nova pam. hodnoty apodstaty 
nem. kulturní památky nebo 
kulturní památky 2022 na  
akci Svéradice, kaple  
sv. Bartoloměje;

b) dotační titul Mikrogranty 
Plzeňského kraje na podporu 
a oživení kulturních a umě-
leckých aktivit pro rok 2022 
na akci Vítání léta – pivní 
slavnosti 2022;

8. bere na vědomí písemnou 
výpověď firmy ČSAD 
STTRANS, a. s.,  
se sídlem U Nádraží 984,  
386 13 Strakonice,  
ze smlouvy o pronájmu  
k 30. 6. 2022;

9. schvaluje smlouvu o dílo 
k projektu Oprava objektu 
občanské vybavenosti – 
Svéradice č. p. 47 mezi firmou 
STAPRO Bohemia, s. r. o.,  
se sídlem Varšavská 715/36,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady,  
IČ 06107516, a obcí Svéradice;

10. na základě žádosti ředitelky MŠ 
Svéradice, paní Nadi Klasové, 
schvaluje uzavření Mateřské 
školy Svéradice v době letních 
prázdnin, a to od pondělí  
4. července 2022 do pátku 
26. srpna 2022. Provoz bude 
zahájen v pondělí 29. 8. 2022; 

11. schvaluje Program rozvoje 
obce Svéradice na období 
2022–2028, vypracovaný 
firmou SMS služby, s. r. o.,  
se sídlem V Rovinách 934/40, 
140 00 Praha 4, IČ 06784771.

NÁVRH UsNeseNÍ 22. zasedání zastupitelstva obce svéradice, konané 
dne 22. 04. 2022 v 19:00 hod. v salonku hostince ve svéradicích
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iNfORMace Z Obce, ObecNÍHO ÚřaDU

kONTeJNeRy Na biO
Dle vyhlášky č. 210/2018 Sb. jsou obce povinné pro období 

od 1. dubna do 31. 10. kalendářního roku mít pro občany zajiš-
těny kontejnery na bioodpad. Ve zbylém, tj. „zimním období“  
pak postačí mít rozmístěny kontejnery v takovém množství, 
které je dostačující pro potřeby občanů. V našem případě 
máme pro období od 1. 11. do 31. 3. k dispozici tři kusy ná-
dob, které v případě, že jsou naplněny, vyměníme za prázdné. 
Od prvního dne měsíce dubna jsme po obci rozmístili kon-

tejnery opět v plném množství, to znamená, že je rozmístěno  
9 nádob na stejných stanovištích jako v loňském roce.  
O jejich vyprazdňování se bude opět starat naše svozová 

firma Marius Pedersen, a. s., a bude to pravidelně každých  
14 dnů v pátek ráno. První svoz se uskutečnil 8. dubna. 
I přesto, že každý rok upozorňujeme občany na to, co se má 

do těchto kontejnerů házet a co tam nepatří, stále se setká-
váme s případy, že v nádobách je materiál, který tam nemá 
co dělat. Znovu tedy připomínáme, že nádoby na BIO jsou ur-
čené jen pro následující materiál: odpady ze zahrady, jako je 
posekaná tráva, listí, malé větvičky, drny a dále trus býložra-
vých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, 
piliny, hobliny, kůra, plevel, spadané ovoce, košťály a třeba  
i celé rostliny. Je možné do nich házet i biologicky rozložitelné 
odpady z domácnosti, jako např. zbytky a slupky ovoce a zele-
niny, zeleninovou nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné a ořeš-
né skořápky, čajové sáčky, papírové kapesníky, zbytky vlasů  
a vousů, popř. i popel ze dřeva.

Nic JiNÉHO DO TěcHTO NÁDOb NeVHaZUJTe!!!

ČeskÁ TeLeViZe Ve sVÉRaDicÍcH
Každý čtvrtek běží v České televizi pořad Gejzír, ve kterém 

můžete vidět reportáže z tuzemska o našich prvenstvích, uni-
kátech a nápadech, které dobyly svět. Kdo tento pořad pravi-
delně, popřípadě i nepravidelně sleduje, možná zaregistroval, 
že jsem se v díle, který se vysílal dne 10. března, objevil na 
několik vteřin na televizní obrazovce. Jednalo se o reportáž 
o panu Emanuelovi Hodovi ze Strakonic, který dělá nádher-
né modely v lahvích a u nás ve Svéradicích měl již tři výstavy.  
A protože se s panem Hodou znám právě z těchto výstav, on 
doporučil ČT, abych o něm něco pověděl. Redaktor České tele-
vize mě nejdříve telefonicky oslovil a v pondělí 7. února násled-
ně přijel do Svéradic společně s kameramanem. V kanceláři 
obecního úřadu se mnou natočili krátký rozhovor, který trval 
asi 10–15 minut. Do samotného vysílání to však důkladně se-
stříhali a zbylo z toho asi 10 vteřin. Samotná reportáž je velice 
dobře udělaná a lidé v celé republice tak mohli na vlastní oči 
vidět, jaké nádherné věci dokáže pan Hoda vyrobit a co všech-
no jeho činnost obnáší. Kdo má zájem tuto reportáž si pro-
hlédnout, je možné si ji zpětně pustit na webu České televize:  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/.

kLaTOVský DeNÍk – 
RePORTÁŽ O sVÉRaDicÍcH
V rámci seriálu Deník na návštěvě zavítala do naší obce re-

daktorka Klatovského deníku paní Daniela Loudová a udělala 
krátký rozhovor se starostou obce. Článek pak vyšel v sobot-
ním (26. 3.) tištěném vydání, které jste dostali do svých schrá-
nek zdarma.
 V této reportáži jste se dozvěděli, co jsme v naší obci v po-

sledních letech vybudovali, a také to, co máme v plánu v ná-
sledujících letech udělat. Některé z těchto připravovaných pro-
jektů jsou už v pokročilém stádiu přípravy a je k nim i vyhoto-
vena technická dokumentace. Většina však zatím zůstává jen 
na papíře a bude se realizovat podle toho, jak budou finančně 
náročné a jaká bude možnost získat dotace. 
 Děkujeme touto cestou redakci Klatovského deníku, že naši 

obec na svých stránkách zpopularizovala a umožnila nám pre-
zentovat současnost a budoucnost naší obce.

fiRMa Nika – beseDa s ObČaNy Obce
Ve středu 23. února 2021 proběhla v hospodě U Turků be-

seda zástupců firmy NIKA, a. s., s našimi občany. Firmu NIKA 
reprezentovali jednatel Slaviša Zarič, advokát Mgr. Lukáš Má-
chal a Ing. Andrej Štybnar. Program besedy se týkal informací 
o připravované výstavbě fotovoltaických panelů, opravy bytů 
ve statku a vlastně i celé této nemovitosti a nechybělo ani vy-
jádření, jak pokračuje příprava pozemků určených pro výstav-
bu rodinných domků. Je chvályhodné, že na tuto besedu našlo 
cestu hodně našich občanů, kteří tak měli možnost o těchto 
problémech diskutovat a ptát se na vše, co je zajímalo. Na zá-
věr se občané se zástupci firmy NIKA dohodli, že v této zále-
žitosti uspořádáme ještě další besedu, na které budou našim 
občanům představeny už podrobnější plány a dokumentace 
týkající se případné výstavby fotovoltaické elektrárny. Dnes již 
známe přesný termín této besedy – bude se konat ve středu 
18. května a opět ve výčepu hospody U Turků.

kaPLe sV. baRTOLOMěJe – MřÍŽe DO DVeřÍ
Vzhledem k tomu, že se nám v kapli sv. Bartoloměje neustále 

vytváří na zdích plíseň, bylo nám památkovým ústavem dopo-
ručeno, abychom v letních měsících co nejvíce větrali. A protože 
s otvíráním oken je problém, ta by se musela úplně vyndat, do-
hodli jsme se, že necháme do hlavního vchodu vyrobit kovanou 
mříž. Tím pádem bychom mohli v období teplých dnů nechat 
vstupní dveře otevřené a přístupu do vnitřku kaple by právě 
bránila instalovaná mříž. Oslovili jsme proto několik kovářů s po-
ptávkou o předložení technického a výtvarného projektu mříže 
společně s cenovou nabídkou. V co nejkratší době bychom rádi 
vybrali zhotovitele s tím, že bychom na počátku prázdnin rádi 
novou mříž zabudovali. Věříme, že pravidelným větráním dojde 
k ochraně omítek a zamezí se tvorbě nežádoucí plísně.
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kULTURNÍ a sPOLeČeNskÉ akce

 sobota 11. června
14:00 hod. – VÍTÁNÍ LÉTa – PiVNÍ sLaVNOsTi
15:00 hod. – MaLÁ MUZika NaUše PePÍka
19:00 hod. – beaTLes ReViVaL THe baskeTLes
22:00 hod. – NOČNÍ DiskOTÉka karla Zbírala
– PIVO na čepu: STAROPRAMEN 10°, 11°, 12° 
  + různé speciály – PLZEŇ 12°, GAMBRINUS 10°, 12° 
– VÍNO: Vinařství LAHOFER Znojmo
– BOHATá TOMBOLA
 náves ve Svéradicích
 sobota 25. června
15:00 hod. – DěTský DeN
– tradiční akce pro děti; pořádá spolek Pacienti
 fotbalové hřiště, Svéradice

 sobota 21. května
13:00 hod. – Na kOLe OkOLO cHaNOVic 
– turistická vyjížďka, poznávání okolí 
– ukončení s hudbou a rybími specialitami   
 start a cíl: KD Chanovice 
  (pořádají cyklisté z Dobrotic) 

 sobota 4. června
14:00 hod. – DěTský DeN V HOLkOVicÍcH 
– odpoledne her a zábavy především pro děti, 
  ale i pro dospělé
 občané a SDH Holkovice 

 neděle 19. června
celý den – POUŤ V DefUROVýcH LaŽaNecH 
– tradiční sváteční víkend

 sobota 25. června
13:00 hod. – MeMORiÁL PePy kUbaNě 
– tradiční nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů
 Dobrotice (občané Dobrotic)

 pátek 6. května
15:00 hod. – kVěTNOVÉ OsLaVy 
– pokládání věnců, proslovy, historická vozidla
 pomník u kina, Horažďovice 

 úterý 17. května
20:00 hod. – PaRTiČka 
– divadelní představení, skvělá improvizační show
– Účinkují: Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, 
  Jakub Kohák, hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk
 KD Horažďovice 

 pátek 27. května
19:00 hod. – ROMaN JaNÁL a kaReL kOšÁNek 
– koncert známého barytonisty a klavíristy
– Ševčíkovy hudební večery
 Hotel Prácheň, Horažďovice

 sobota 28. května
08:00 hod. – HORaŽĎOVickÁ PaDesÁTka 
– nejstarší pochod v Čechách
 Horažďovice, nádvoří zámku
19:00 hod. – OTeVÍRÁNÍ sTODOLy 
– prasátko na rožni 
 Horažďovice, Stodola, penzion Houba 

 sobota 25. června
09:00 – 22:00 hod. – sLaVNOsTi kaše 
– historické slavnosti s bohatým kulturním programem
 Mírové náměstí, Horažďovice

 úterý 28. června
kiNO Na kOLeČkÁcH – promítání nového českého filmu
 Parkán v Horažďovicích

sVÉRaDice

cHaNOVice

HORaŽĎOVice

Naše VesNice SVéRADICE16 ročník XVIII / prosinec 2020

kulturNí a sPOrtOVNí akce 

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

Naše VesNice
Svéradice

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

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

 sobota 13. února
13:00 hod. – MasOPustNí PrŮVOD
 tradiční staročeský průvod masek
 zadní vchod KD Svéradice

 sobota 27. února
20:00 hod. – sPOrtOVNí bÁl 
 hraje kapela CROSS (Strakonice)
 KD Svéradice

 neděle 10. ledna  
19:00 hod.  – VelkÉ lÁsky V MalÉM hOtelu
 Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen 
   vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. 
 Divadelní společnost HÁTA
 KD Horažďovice 

 středa 13. ledna
19:00 hod. – FaNtastickÁ ŽeNa  
 Současná komedie úspěšného kanadského autora Norma Fostera, 
   jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla 
   mít ideální partnerka.
 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
 KD Horažďovice

 pátek 1. ledna  
NOVOrOčNí VyhlíDka z chaNOVickÉ rOzhleDNy 
 Obec Chanovice 

 sobota 9. ledna
09:00 hod. – Pěší POchOD k uctěNí a zachOVÁNí 
PřírODy a ŽiVOta V POšuMaVí 
 prezence na zámku Chanovice

hOraŽĎOVice

sVÉraDice

chaNOVice

 úterý 18. února
19:00 hod.  – bOss babiš
 Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších knih snad 
   nejznámějšího současného českého novináře Jaroslava Kmenty. 
 Divadlo RePublika
 KD Horažďovice

 úterý 23. února
19:00 hod.  – caVeMaN  
 Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
   ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
   utajených kvalitách obou pohlaví. 
 hrají Jan Holík / Jakub Slach
 KD Horažďovice
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