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pomalu nám končí první letní měsíc, který zase tak úplně letní nebyl, ale
dobrou zprávou je, že přinesl hodně srážek. A to je určitě pro vyschlou
půdu dobře. Už se zase začaly ozývat hlasy a zaznívaly poplašné zprávy,
že opět hrozí velké sucho. Ale příroda si, tak jako v těchto situacích vždyc-

ky, pomohla sama a nedala na „odborné“ rady různých ekologů či klimatologů. Na začátku června bylo toho deště opravdu dostatek a vypadá to,
že by mohly být položeny základy letošní bohaté úrody. I když dopředu se
to dá jen těžko odhadnout, ale je to zatím hodně nadějné. A když si připomeneme, co řekl o přírodě známý řecký učenec a filosof Aristoteles, tak
by to měla být pravda. On totiž řekl: „Příroda nedělá nikdy nic zbytečně.“
V brzké době začnou práce v objektu č. p. 47, kde pracovníci stavební
firmy Jakuba Eliáše budou ručně likvidovat podlahu, která se musí o cca
40 cm snížit. Tato práce se provádí ručně a není to zrovna nějaká odpočinková činnost. Současně se provede okopání vnitřního i vnějšího zdiva
a provedou se sanační práce. Na tyto práce použijeme dotaci z Programu obnovy a stability venkova od Plzeňského kraje ve výši necelých 380
tis. Kč. Je to od Plzeňského kraje výrazná pomoc, jež nám pomůže ušetřit
naše finanční prostředky, které tak můžeme využít na jiné projekty. Za
přidělení dotace moc děkujeme.
V minulém vydání jsem slíbil, že vás budu informovat, jak dopadla naše
žádost na Úřad práce o přidělení pracovníků na veřejně prospěšné práce.

Okrsková hasičská soutěž
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I když první zprávy nevypadaly moc nadějně, když nám bylo avizováno, že výše finančních prostředků na tuto činnost nebude v takové
výši jako v minulých letech, nakonec vše dobře dopadlo. Oba naše
pracovníky, Dášu Augustinovou a Jardu Pučila, máme pod smlouvou
až do konce října, s teoretickou možností prodloužení do konce roku.
Jsme moc rádi, že to takhle dopadlo, protože ač se to nezdá, je tady
pro ně práce dost a dost. Je sice občas slyšet kritika na jejich práci,

ale na druhé straně si nedovedu představit, jak by se to bez nich vše
stíhalo. Sehnat dnes lidi na podobnou práci je doslova „majstrštyk“,
v dnešní době se do podobných činností nikomu nechce.
Velké a prudké deště, které se obcí prohnaly začátkem května,
nám způsobily nemálo starostí. Opět totiž prosákl strop v předsálí
kulturního domu, a to i přesto, že jsme střechu už několikrát opravovali. Po poslední opravě se zdálo, že je problém vyřešen, nějaký
čas se vlhkost neukazovala. Před dubnovou akcí Vítání občánků jsme
proto nechali vestibul i chodbu se schodištěm vymalovat a předpokládali jsme, že už je vše v pohodě. Bohužel nebylo. Po jednom celodenním lijáku se opět objevily mokré mapy na stropě, kapky byly na
zrcadlech i obložení a louže byla i na dlažbě. Vypadá to, že jediným
možným řešením bude rozsáhlejší oprava plechové střechy v místech nad vestibulem.
V dubnu proběhla opět technická kontrola hracích prvků pro děti
na hřišti ve fotbalovém areálu. Bylo nám doporučeno radikálně některé prvky opravit a některé úplně zlikvidovat. Myslím, že než investovat peníze do opravy už letitých a místy hodně poškozených
atrakcí bude určitě lepší nechat vybudovat dětské hřiště úplně nové.

Nechali jsme si zpracovat několik nabídek, z těch se pokusíme vybrat tu nejoptimálnější a případnou realizaci pak naplánujeme na příští rok. Samozřejmě, že bez dotačních prostředků se to neobejde,
a proto se pokusíme zažádat o finanční pomoc z příslušného programu Ministerstva pro místní rozvoj. Nejvíce je dětské hřiště využíváno při fotbalových zápasech, kdy si mnozí rodiče berou děti s sebou
a ty se mají možnost pořádně „vyřádit“. Z toho důvodu je nutné, aby
všechny herní prvky byly bezpečné a rodiče se tak nemuseli obávat
o zdraví svých ratolestí.
V jednom z předešlých čísel našeho zpravodaje jsem se zmínil
o tom, že bychom chtěli na naši náves dostat co nejvíce zeleně. Na
návsi v současnosti převažuje asfalt, který se průjezdem motorových
vozidel čím dále, tím více poškozuje. Náves máme jednu z největších široko daleko, a proč bychom ji nemohli mít také nejhezčí? Tím
nechci říci, že by byla dnes ošklivá, ale více zeleně by jí určitě prospělo. Máme k tomu účelu pozvanou architektku, která na základě
našich poznatků zpracuje několik návrhů. Jelikož se jedná o veřejné
prostranství, chtěli bychom, aby se k návrhům vyjádřili i naši spoluobčané. Na základě jejich připomínek pak vybereme ten, který bude
mít největší podporu. K tomuto tématu proto uspořádáme besedu
s občany, kde bude mít každý možnost se k této problematice vyjádřit. Náves je vlastně výkladní skříň každé vesnice a její vzhled je to,
co každý návštěvník posuzuje jako první. A všichni, co tady žijeme,
si určitě rádi poslechneme nějaká kladná vyjádření a popřípadě i pochvalná slova o naší obci.
Před námi jsou dva prázdninové měsíce, a zatímco děcka z naší
mateřské školy budou odpočívat a užívat si volno ve svých rodinách,
my budeme mít před sebou důležité úkoly. Ve spolupráci s paní ředitelkou a ostatními zaměstnanci školy dojde k vyklizení jídelny a kuchyně. V těchto místnostech bude probíhat oprava omítek, které na
mnoha místech vlhnou a jsou ve velmi špatném stavu. Musíme zjistit
příčinu a pak stanovit takový postup oprav, aby se toto už neopakovalo. Tyto práce musíme realizovat během července tak, aby se v následujícím měsíci vše uklidilo a prostory se připravily na příchod dětí
v novém školním roce. Ten začne v pondělí 29. srpna.
Závěrem bych chtěl znovu upozornit, že se blíží volby do zastupitelstev obcí, které proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022. Pro všechny, co chtějí kandidovat, jedno důležité upozornění: Je třeba vyplnit
kandidátní listiny a další s tím spojené formuláře a do 19. 7. 2022
je doručit příslušnému registračnímu úřadu. Ten se bude nacházet,
jako vždy, na Městském úřadě v Horažďovicích. Současně v tomto
termínu proběhnou i volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Naše vesnice patří do volebního obvodu č. 7 – Plzeň-město a naším
senátorem je od roku 2016 Mgr. Václav Chaloupek. Senátní volby
jsou dvojkolové a to znamená, že když v 1. kole některý z kandidátů
nedostane 50 % a více hlasů, půjdeme znovu volit o týden později,
tj. 30. 9. a 1. 10.
Užívejte si všichni nadcházející nejteplejší měsíce roku a je jedno,
zda je budete trávit na dovolené nebo doma.
Krásné léto.
Václav Dušek – starosta
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Červenec 2022:
6. července

75 let

SVOBODOVÁ Marie

19. července

62 let

SOUKUP Vlastimil

19. července

65 let

STRAŇÁKOVÁ Věra

21. července

83 let

JIŘINEC František

23. července

76 let

strana 7 – Akce v obci – Vítání léta

TICHÝ Petr

23. července

67 let

strana 8 – Fotbalový klub

HAMBÁLEK Jaroslav

26. července

75 let

HOKROVÁ Miloslava

26. července

70 let

ŠAJÁNKOVÁ Anna

26. července

71 let

KOVAŘÍK František

1. srpna

77 let

KREJČÍ František

3. srpna

74 let

DOLEŽALOVÁ Marie

8. srpna

73 let

KOZLÍKOVÁ Marie

9. srpna

71 let

PAVLOVSKÁ Marie

11. srpna

62 let

BUKOVAN Karel

11. srpna

65 let

DUŠEK Václav

14. srpna

66 let

SMITKA Ivo

18. srpna

61 let

SVOBODA Jan

20. srpna

62 let

ŠILHANOVÁ Helena

22. srpna

68 let

HLÍNOVÁ Jiřina

23. srpna

65 let

KRLIŠ František

27. srpna

81 let

VĚTROVCOVÁ Milada

28. srpna

82 let
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ŠRÁMKOVÁ Jana

Srpen 2022:

Pracovní doba obecního úřadu:
PONDĚLÍ

07.00–17.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.30–11.30

STŘEDA

07.00–15.00

středa

07.30–13.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

pátek

07.30–11.00

PÁTEK

07.00–13.00

14.00–17.00
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Zajímavosti, události, střípky…
vršku. Účast dětí byla hojná. Hranice, kterou po celý týden stavěla
naše mládež, pak vzplála asi v devět hodin večer. Všichni účastníci
lampiónového průvodu si pak na
hřišti ještě mohli opéct buřty.

Při stavění májky se opět na
návsi sešla početná skupina našich občanů. Děti se svými maminkami bohatě ozdobily její špičku, všechno ostatní pak zajistili místní muži. Práce při stavění
májky jim jde od ruky, a tak se
v poslední dubnový den kolem šesté hodiny již tyčila nad svéradickou návsí. Na večer byl ještě při-

praven lampiónový průvod, který
vycházel před setměním od obecního úřadu směrem k Vzácnému

Okrsková hasičská soutěž se
konala 14. května v Jetenovicích
a náš sbor tam odjela reprezentovat družstva mužů a žen. Mužům
jejich výkon po malých zaváháních
v obou disciplínách nestačil na lepší než 7. místo, ženy svůj požární
útok zvládly v dobrém čase, a proto pro ně bylo 4. místo zklamáním.
I tak jim všem patří poděkování za
jejich účast v tomto klání.
V současné době vrcholí přípravy na oslavu 130 let založení
Sboru dobrovolných hasičů ve
Svéradicích, která se uskuteční
v sobotu 9. července od 13 hodin

na návsi. Připravena je ukázka požárního útoku veteránů s historickou technikou a sekyrkové cvičení hasičů ze Zdemyslic, po celé
odpoledne bude vyhrávat dechová kapela Otavanka. Všichni jste
srdečně zváni.
Po dvou letech mohla akce Vítání léta – pivní slavnosti proběhnout v původně plánovaném
termínu, a tak jste se všichni měli
možnost v sobotu 11. června pobavit při poslechu dechové kapely Malá muzika Nauše Pepíka nebo
revivalu skupiny Beatles s názvem
The Basketles. Letos k nám poprvé zavítal Pavel Vlček a se svou
novou značkou piva měl velký
úspěch. Účast návštěvníků byla
pěkná, počasí se vydařilo a to je
pro všechny pořadatele takovou
malou odměnou za jejich práci na
přípravách této celodenní akce.
Bartolomějská pouť ve Svéradicích připadá na víkend 27.–28.
srpna, ale ještě před ní nás čekají celé prázdniny. Všem přejeme
krásné prožití letních měsíců a dětem hezké prázdniny plné nových
zážitků.

HOSPODA U TURKů
Hospoda U Turků informuje občany, že v pátek 17. června začala s pravidelným víkendovým vařením.
Až do odvolání bude pravidelně připravovat obědové menu, a to vždy v pátek, sobotu a neděli s tím, že výdej obědů
bude probíhat od 11:00 do 14:00 hodin. Je také možné přijít se svými nádobami na jídlo a oběd si odnést domů.

J. Doláková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
DO ŽIVOTA
V sobotu 23. dubna proběhlo ve vestibulu kulturního domu
Vítání nových občánků obce do života. Tato akce se konala po dvou letech, ale ve srovnání s tou v roce 2020 to bylo
opravdu „naživo“. V prosinci roku 2020 totiž platila přísná
proticovidová opatření a veřejné akce za účasti více osob se
dělat nemohly. Tehdy zastupitelé navštěvovali rodiny nových
občánků a předání dárků, pamětních listů či květin se odehrávalo prakticky ve dveřích.
Letos už to bylo výrazně slavnostnější a hlavně důstojnější. Pozváno bylo šest rodin, kterým se v letech 2021 a 2022
narodilo miminko, a co je důležité, všichni se na tento akt
dostavili osobně. Přišli manželé Duškovi s dcerou Johankou,
dále manželé Henželovi se synem Matějem, Zuzana Šmrhová a Martin Hnídek s malým Jakubem, manželé Homolkovi se

synem Lukášem, manželé Kozákovi s dcerou Norou a také
Lenka Martínková a Miloš Vít se synem Sebastiánkem. Program byl zahájen v 15:00 hodin a na úvod se s krátkým kulturním pásmem představily děti z naší mateřské školy. Poté
následoval proslov starosty obce, ve kterém mimo jiné zdůraznil výjimečnost příchodu miminka do rodiny a důležitost
jeho správné výchovy.
Následoval vlastní slavností akt, při kterém jednotlivé rodiny
postupně předstoupily se svým děťátkem, uložily ho do kolébky a proběhlo focení. Pak byl starostou a místostarostou předán dárek a květina (růže) pro maminku. Na závěr se oba rodiče podepsali do obecní kroniky. Když všechny rodiny prošly
touto povinnou „procedurou“, čekal je slavnostní přípitek dobře vychlazeným růžovým šampusem. Akce pak byla zakončena
hromadným focením všech, kterých se vítání občánků týkalo.
Vše proběhlo v klidné a společenské atmosféře, k čemuž
hodně přispělo i vzorné chování všech miminek, která jako
by věděla, že je to jejich den, a ani jedno z nich po celou
dobu nezaplakalo. Všem, co se zúčastnili, patří velké poděkování a věřme, že v dohledné době bude důvod, abychom
tuto akci zorganizovali znovu. ZO
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AKCE V OBCI

DIVADLO – „Lakomec, pitomec… a nakonec!...
V pátek 20. května se k nám po zhruba dvou
a půl letech vrátili divadelní ochotníci z Bolešin se svým zbrusu novým představením
„Lakomec, pitomec... a nakonec!...“

Tuto komediální hříčku napsal vlastní rukou principál souboru, pan František Strnad. A zatím s ní, všude kde se zatím hrála, sklízí jen samé pochvaly. František, který už věkem překročil sedmdesátku, je neskutečně vitální člověk
a svojí aktivitou a tvůrčí činností předčí nejen mnohé své

vrstevníky, ale i většinu mladší a mladé generace. Kromě
divadla má mnoho dalších koníčků a mimoto stačí ještě dělat kapelníka kapele OBŠUKA, kterou dobře známe z jejích
vystoupení na našich oslavách MDŽ. A ještě zvládne na
různých slavnostech a akcích prodávat a čepovat železnorudské pivo z malého pivovaru Grádl. V této profesi jsme ho
mohli vidět před dvěma roky ve Svéradicích na Vítání léta
– pivních slavnostech.
Divadelní představení bylo i u nás ve Svéradicích celkem
úspěšné a výkony herců publikum často oceňovalo zaslouženým potleskem. Potěšila i hodně slušná účast, a tak věříme, že tento soubor opět v blízké budoucnosti na našem
jevišti uvidíme. Těšíme se jak my, tak určitě i všichni ochotníci z Divadla Bolešiny. vd
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VÍTÁNÍ LÉTA – PIVNÍ SLAVNOSTI

V sobotu 11. června proběhla v naší obci, lze říci, už tradiční akce:
Vítání léta – pivní slavnosti. Letos
jsme pořádali již 5. ročník a počasí
nám opravdu přálo.
Od pátku do neděle bylo krásné letní
počasí a to je vždycky to nejdůležitější,
protože se jedná o akci, která se pořádá
venku. No, a když vyjde počasí, přijdou
i návštěvníci. A to se opravdu potvrdilo. Skoro 270 prodaných vstupenek je
opravdu slušné a ukazuje se, že na tyto
slavnosti si lidé nacházejí cestu ve stále
větším množství.
Vše začalo vystoupením kapely Malá
Muzika Nauše Pepíka, která vstoupila
na pódium v 15:00 hodin. Místa k sezení zaujala spíše starší generace a jako
vždy, když hraje „Nauš“, vládla velká
spokojenost a dobrá nálada. Pod stany
bylo veselo a několik odvážlivců vyrazilo
brzy na asfaltový parket. Tato část programu byla proložena tažením tomboly,
kterou si vzal na starost oblíbený svéradický „moderátor“ Ivo Smitka. Bylo připraveno 73 hodnotných cen, které si výherci postupně vyzvedávali a vše proto
probíhalo pohodově a v rychlém sledu.

Všechny ceny byly vydány, hudebníci
se mezitím navečeřeli a poté nastoupili
na závěrečné kolo písniček. Těsně před
19. hodinou se kapela se svými posluchači rozloučila a na provizorním pódiu,
kterým byl tentokrát přistavený kamion,
začala příprava na večerní produkci kapely Beatles revival – The Basketles.
Tato hudební formace k nám přijela
až z Kladna a všichni jsme byli zvědaví, v jakém světle se představí. Ozvučení pro kapelu připravil pan Karel Zbíral
z Blatné a ve spolupráci s muzikanty
hodně dlouho ladil, aby hudba nebyla
ani moc hlučná a ani moc tichá. Vystoupení sice začalo až s hodinovým zpožděním, ale hned při prvních písničkách bylo
vidět a hlavně slyšet, že zvuk je nastavený perfektně. Beatles revival si připravil
tři pásma po 45 minutách, takže jejich
program trval více než 2,5 hodiny. Návsí zněl jeden hit za druhým a před pódiem začalo přibývat tanečníků. Netrvalo dlouho a všechny stany byly prázdné,
protože se všichni přesunuli na umělý
taneční parket a bez rozdílu věku se tancovalo. Panovala skvělá nálada a všichni
se neskutečně bavili. Volba této kapely

se povedla, a co je důležité, všem hudebníkům se u nás líbilo. Shodli jsme se
na tom, že určitě nehráli ve Svéradicích
naposledy.
Když jsme se rozloučili s našimi kladenskými hosty, převzal taktovku Karel
Zbíral a rozjel avizovanou noční diskotéku. Hrálo se pak skoro až do třetí hodiny
noční (nebo ranní) a poté se postupně
vše začalo rozcházet.
Celý den bylo k dispozici bohaté občerstvení, které zajišťoval jak spolek Pacienti, tak hospoda U Turků. Každý si mohl
vybrat podle chuti. Velká nabídka byla
i co se týče piva. Bylo možné si dát Staropramen 10°, 11° (Mustang), 12°, různé speciály, Gambrinus 11°, 12° a k tomu
ještě pivo z malého pivovaru Pavla Vlčka z Horažďovic – 10°, 11° a 12°. A kdo
měl chuť na vínko, mohl navštívit stánek
Vaška Šulce, který nabízel produkty firmy
Vinařství Lahofer Znojmo. Prostě o všechny návštěvníky bylo dobře postaráno.
No, a jakmile skončily letošní slavnosti, už začínáme připravovat ty příští. Tak
snad budeme mít šťastnou ruku, tak
jako tomu bylo v roce 2022. Těšíme se
na shledanou v roce 2023.
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V dubnovém čísle
jsme skončili naše
hodnocení zápasů
duelem s Košutkou
a v tomto čísle
pokračujeme
dalšími zápasy.
V neděli 24. dubna jsme odjeli potvrdit získané body s Košutkou na hřiště našeho rivala – do
Lub u Klatov. Byl to vlastně přímý souboj dvou týmů, které se
perou o záchranu. Naši hráči nezačali zápas dobře a brzy prohrávali. Pak jsme se výrazně zlepšili
a vývoj utkání otočili. Bohužel jsme
v hektickém závěru, kdy jsme hráli o deseti, inkasovali a muselo se
jít do penaltového rozstřelu. Tam
jsme, podobně jako v březnovém
utkání s Křimicemi neuspěli, a proto jsme do tabulky připsali pouze
jediný bod.
Na přelomu dubna a května nás
čekaly dva zápasy: v pátek 29. 4.
dohrávka 19. kola s Bělou nad

Radbůzou a o dva dny později,
na 1. máje, s FK Tachov. Páteční
zápas s Bělou nad Radbůzou začal poklidně a naši hráči první půli
doslova prospali. Soupeř byl lepší
a zaslouženě se dostal do vedení. Druhá půle pro nás začala hodně smolně, když byl vyloučen náš
gólman Karel Soukup. Tento okamžik nás doslova nakopl, začali jsme konečně běhat, zvýšili bojovnost a během pěti minut zápas otočili, když se dvakrát trefil
Roman Kába. Vedení jsme bohužel
v zápětí po hrubé chybě ztratili, ale
v kvalitním výkonu jsme pokračovali až do konce zápasu. Gól už diváci neviděli, a proto přišla na řadu
opět penaltová loterie. Ani třetí letošní pokus našim hráčům nevyšel, a proto jsme brali opět pouze
bodík.
Druhý „velikonoční zápas“ jsme
sehráli v neděli 1. května, a to
s jedním z největších favoritů soutěže, s týmem FK Tachov. Utkání
jsme nezačali vůbec špatně a při
troše štěstí v koncovce jsme mohli jít i do vedení. Byl to ale soupeř, který potvrdil kvalitu a z mnoha příležitostí v první půli proměnil dvě. Ve druhém dějství svoje
vedení postupně navyšoval a v tu
dobu se řešila jediná otázka: jakým rozdílem prohrajeme. V závěru se nám podařilo také jednou
skórovat a konečné skóre 1:6 bylo
odpovídající realitě.
Na státní svátek, 8. května, nás
čekala cesta do Rokycan, kde jsme
se střetli s místní rezervou. A protože jejich áčko hrálo den předtím, nastoupili i někteří hráči širšího kádru. To na hřišti bylo znát
a po prvních 45 minutách bylo
o výsledku rozhodnuto: prohrávali

jsme 1:5. Druhá půle byla vyrovnanější a odpovídalo tomu i její skóre: 2:2. Celkově jsme tedy podlehli kvalitnímu domácímu týmu 3:7
a pohled na tabulku po 24. kole
nebyl zrovna optimistický.
O dalším víkendu, v sobotu, jsme
hostili poslední tým tabulky – TJ
Svatobor Hrádek. Abychom mohli ještě o něco hrát, bylo nutné
v tomto duelu zvítězit. Ale to bylo
jenom vroucné přání, beznadějně
poslednímu celku tabulky jsme po
bezkrevném výkonu podlehli 1:4.
To pro nás znamená téměř jistotu, že budeme hrát baráž o udržení, ale současně se musíme modlit, aby nás ještě Hrádek bodově
nedostihl.
Další zápas nás čekal netradičně
v pátek a cestovali jsme do Kaznějova, na hřiště týmu, který patří do
horních pater tabulky. Vzhledem
k tomu, že po Hrádku se naše marodka rozšířila o další hráče (Brynda, Hájek), odcestovalo k zápasu pouze 9 hráčů „áčka“ a 2 hráči
z kádru B mužstva (Lukeš, Fišer).
I přes tyto komplikace se náš tým
v první půli vzepjal k obdivuhodnému výkonu, brzy vedl 2:0, a to
ještě Roman Kába nedal stoprocentní šanci. Pak však postupně
ubývaly sily, začala se projevovat
kvalita a skóre se pomalu překlápělo na stranu domácích. Nakonec
jsme sice prohráli 2:7, ale je dobře, že hráči neprodali svoji kůži zadarmo.
Poslední neděli v květnu jsme
hráli další venkovní zápas, a to
v Mochtíně. Jestliže na podzim
jsme toto mužstvo doma doslova převálcovali, tentokrát tomu
bylo opačně. Náš tým v silně
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kombinované sestavě již v 22. minutě prohrával 0:4 a bylo jasné, že
v tomto duelu půjde jen o to, jakým rozdílem prohrajeme. Nakonec utkání skončilo výsledkem 1:6
a nebyl to fotbal, na který by se
dalo koukat. A to oboustranně.
První neděle v červnu patřila zápasu s lídrem soutěže, rezervou
divizního Petřína. Ti přijeli s partou mladíčků, kterým věkový průměr kazili pouze dva hráči ročníků 1989 a 1992. Jinak se jednalo
o hráče narozené po roce 2000
a na lavičce náhradníků sedělo dokonce pět hráčů ročníku
2005. Tato parta po hřišti doslova „lítala“, ale dlouho nemohla naši
obranu v čele se skvělým gólmanem Karlem Soukupem překonat.
A když přece jen skórovali, netrvalo dlouho a nám se povedlo díky
Romanu Kábovi vyrovnat. V té
době se však vážně zranil jeden
z našich klíčových hráčů, Marek
Hájek, a to byla pro náš zdecimovaný tým další rána. V závěru poločasu jsme pak ještě dvakrát inkasovali. Ve druhé půli byl věkový rozdíl znát ještě daleko více
a hosté skóre postupně navýšili až
na 1:7.
Následující víkend čekal další těžký soupeř, další kandidát na postup do KP, tým TJ Sokol Kralovice. Hrálo se netradičně v 10:30
dopoledne a tým odjel pod vedením nového realizačního týmu.
Dlouholetý trenér Marcel Voříšek
byl po domácím zápase s Petřínem
odvolán a do konce soutěže povedou tým Martin Heimlich a Vlasta Beránek. Tým pro tento duel se
opět skládal velice těžko, protože zraněných hráčů neubývá, nýbrž naopak přibývá. V utkání bylo

vidět, že na hráčích leží „deka“
a předvedený výkon odpovídal
trendu z minulých zápasů. Prohra
0:7 byla opět vysoká, ale bohužel
zasloužená.
V posledním, 30. kole, jsme doma
hostili mužstvo TJ Slavoj Mýto B
a po brankové přestřelce jsme konečně dokázali zvítězit, a to v poměru 6:4. Náš tým podal v ofenzivě velice dobrý výkon, a nebýt výpadků v obranné činnosti, mohla
být naše výhra výraznější.
Teď nás bude čekat barážové
dvojutkání o udržení v 1. A třídě
a o něm budeme referovat až v dalším čísle.
Závěr tabulky (před baráží):
11.

Start Luby B

41:75

34 b.

12.

TJ Bělá n. Rad. 55:80

32 b.

13.

Slavoj Mýto B

70:113

25 b.

14.

FK Svéradice B

50:108

23 b.

15.

Svatobor
Hrádek

29:97

14 b.

podařilo, ale hrací plocha, na které se nakonec hrálo, připomínala
spíše pastviště pro skot než trávník pro fotbal. V tomto zvláštním
zápase vyhráli Budětice 4:1 a to je
tak asi všechno, co k tomu dodat.
Další utkání nás čekalo na domácí půdě, kde jsme hostili rezervu Dukly Janovice. Byl to zápas se spoustou neproměněných
šancí na obou stranách a skončil
bezbrankovou remízou. Došlo tedy
opět na penalty a tradice zůstala
opět neporušena, hosté proměnili
všechny a odvezli si domů 2 body.
Za týden, v neděli 15. 5., jsme
hráli ve starobylých Velharticích
a po velmi dobrém výkonu jsme
brali výhru 3:1. Zápas se povedl
zejména Jardovi Makovcovi, který
vstřelil dvě krásné branky.

Týden po úspěšném „velikonočním“ dvojzápase cestovalo naše
„béčko“ na půdu vedoucího týmu
soutěže, do Veřechova. Ve velice
kombinované sestavě podala naše
rezerva velmi dobrý výkon a v základním čase dokázala s favoritem
remizovat 1:1, když domácí vyrovnali až těsně před koncem. Na PK
jsme pak opět neuspěli a už se
z toho stává nepříjemná tradice.
Poslední dubnovou sobotu čekal béčko derby zápas v Rabí, kde
svoje domácí zápasy hraje tým
FK Budětice. Po příjezdu na místo zápasu čekalo hráče nepříjemné překvapení. Vysoká, neposečená tráva a k tomu ještě nenalajnováno. Nalajnovat se domácím

Výhru jsme o dalším víkendu
chtěli potvrdit v domácím zápase
s posledními Žichovicemi. To se
stoprocentně podařilo a naši hráči v pohodovém tempu nadělili
svému soupeři 4 góly, v každém
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poločase dva. Výhra i výkon potěšily všechny přítomné fanoušky.
Následnou neděli se jelo do Plánice a ta je v domácím prostředí
vždy hodně nebezpečná. I přesto, že současně hrálo i naše áčko,
nebyla sestava úplně špatná. Bohužel náš výkon byl velice špatný
a domácí nás ve všech směrech
přehráli. Prohráli jsme 1:5 a bylo
třeba před dalšími zápasy na toto
naše představení rychle zapomenout.
Po špatném výkonu v Plánici přišel na domácí půdě proti Velkým
Hydčicím snad ještě horší. Sice
jsme dali první gól utkání a pak
na začátku druhé půle ještě vedení navýšili na 3:1, ale pak přišel obrovský výpadek. Hosté dali
v rychlém sledu pět branek o odvezli si pro ně určitě nečekanou
výhru v poměru 6:3. Výkon našeho béčka byl zejména v posledních třiceti minutách doslova
ostudný a fanoušci si budou příště
asi hodně rozmýšlet, zda na takové zápasy budou chodit.
Týden po domácím výbuchu
s V. Hydčicemi nastoupilo béčko
k dalšímu zápasu na domácím hřišti proti Sokolu Kolínec a tentokrát si napravilo pošramocenou
reputaci. Po velmi dobrém výkonu, kdy soupeři prakticky nic nedovolilo, zaslouženě vyhrálo vysoko 6:0.
Poslední utkání ročníku 2021/2022
se hrálo v Železné Rudě a prakticky šlo jen o to, zda skončíme v tabulce na 5. či 6. místě. Prohra 0:2
rozhodla o tom, že nás přeskočila
rezerva Hrádku a nám patří konečná
šestá příčka.

A to je určitě krásné umístění.
Konečná tabulka:
1. Sokol Veřechov

75:50

53 b.

2. Sokol Plánice

78:45

50 b.

3. SK Bolešiny B

62:54

45 b.

4. Sokol Hartmanice 77:51

44 b.

5. Svatobor Hrádek B 73:53

42 b.

6. FK Svéradice B

40 b.

61:46

Dorost hrál 30. dubna, „na čarodějnice“, v Doubravici a společný tým Doubravice/Sedlice porazil po velmi dobrém výkonu 6:1.
Za týden hostil na domácím hřišti
tým Stachy/Zdíkov a už to tak povedený výkon nebyl. Dvakrát kluci prohrávali, dvakrát se jim podařilo vyrovnat a o rozdělení bodů
tak rozhodovaly pokutové kopy.
V nich se dorostencům vedlo lépe
než našim dospělým týmům a vyhráli 3:2. Dva body tedy zůstaly
doma.
Zato další víkend se výlet do Sousedovic moc nepovedl. Proti společnému mužstvu Sousedovice/
Štěkeň sice po poločase vedli 2:1,
ale ve druhé půli úplně propadli
a domácí skóre otočili na 4:2 ve
svůj prospěch. Kaňkou na tomto
duelu byly dvě červené karty pro
naše hráče a žluté pro oba naše
trenéry.
Poslední zápas ve skupině měli
chlapci odehrát v sobotu 21. 5.
doma proti Vodňanům, ale ty se
k zápasu nedostavily, a tak byl
tento zápas kontumován v náš
prospěch.
O víkendu 28. a 29. 5. se začala hrát tzv. nadstavba a naši hoši
ji začali dvojzápasem s týmem

Střelské Hoštice / Katovice. První utkání se hrálo ve Střelských
Hošticích a přineslo velice vyrovnaný průběh. O výsledku rozhodla
naše chyba při rohovém kopu domácích, po které jsme inkasovali,
a tato trefa rozhodla celý zápas.
Prohra 0:1 mrzí, ale za týden se
hrála odveta doma a průběh této
série jsme tak ještě mohli otočit.
Odvetu v sobotu 4. června jsme
po dobrém výkonu vyhráli 4:3
a o postupujícím do okresního finále rozhodovala střelba pokutových kopů. V té byli hosté daleko
úspěšnější a postoupili tak do finálové série proti týmu Sousedovice/Štěkeň. Náš dorost měl bojovat o třetí místo s týmem Stachy/
Zdíkov a opět na dva zápasy.
Zápasy o třetí místo jsme začali
na domácím hřišti, ale kdo na tento zápas přišel, tak asi po poločase odcházel. Po první půli totiž
prohrávali naši mladící po doslova skandálním výkonu 0:7 a druhá
půle se tak jen dohrávala z povinnosti. Konečný výsledek 0:9 si určitě náš dorost za rámeček nedá.
Odveta se již nehrála, protože
náš tým měl velké množství hráčů zraněných, a proto se ze zápasu omluvil.
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stalo se před lety
Rok 1957 – před 65 lety

Rok 1962 – před 60 lety

 V měsíci květnu byly volby do Místního národního výboru. Byli zvoleni:
– Předsedou se stal s. Josef Smitka –
č. p. 10,
– tajemníkem s. František Červený –
č. p. 102,
– účetním s. Václav Smíšek –
č. p. 18,
– předsedou zemědělské komise
František Korbel – č. p. 29,
– předsedou zdravotní komise
Karel Korbel – č. p. 55,
– předsedou školské komise
Vojtěch Štěch – č. p. 84.

 Škola byla v tomto roce jednotřídní
se čtyřmi ročníky. Pátý ročník byl přesunut do Horažďovic. Na školní budově byly pořízeny vnější nátěry na oknech. Celkový náklad činil 6 000 Kčs.
Na školním pozemku byly pěstovány
sazenice zelí a krmné kapusty.
 V prosinci bylo v obci provedeno
2. snímkování plic rentgenovým vozem, který stál v obci celý týden
a snímkoval občany Svéradic, Slatiny, Slivonic, Komušína, Babína a Velkého Boru. Účast občanů byla velmi
dobrá.

 Počasí: Jaro se přihlásilo brzy,
ale měsíc květen byl velmi suchý
a studený. Květy stromů promrzly. Poslední mráz byl 27. května.
V květnu vůbec nezapršelo a porosty na loukách byly velmi řídké. Sena
se dělala brzy, poněvadž se tráva
suchem ztrácela. Nejhůř rostlo jarní obilí. Na suchých polích byl oves
a ječmen vysoký sotva 10 cm, neodnožil a v polovině června metal.
Bylo možné přes pole beze stopy
přejít. Stav ozimého žita také nebyl
valný, sláma byla krátká a zrno bylo
málo vyvinuté. Slámy pšeničné bylo
také málo a část pšenice pro nevyvinuté zrno nebyla uznaná za seťovou a musela jí být krmena drůbež. Kromě špatných výnosů nebylo možné obilí sklidit, poněvadž od
20. června neustále pršelo. Deště však velmi prospěly bramborovým porostům, zvláště pozdním
druhům, a tak úroda brambor byla
veliká. Byly sklízeny nejen krásné
hlízy, ale i veškerá nať byla usušena, svezena a upotřebena na
podestýlku.

Rok 1972 – před 50 lety

 Tento rok nebyla na družstevních
polích ani jedna brigáda.

 Místní národní výbor zakoupil obytnou budovu č. p. 58.

 V letošním roce se u nás usídlili vzácní hosté. Jsou to břehule říční
(viz obr.). Svá obydlí mají vybudována
v pískovně u Málkova.
 Výstavba kulturního domu rychle
pokračuje. Naši občané na této akci
odpracovali již celkem 5 400 hodin.
Bylo prostavěno 779 000 Kčs, ale skutečná hodnota díla činí 1 300 000 Kčs.
 V listopadu se připravuje sloučení JZD Svéradice, Slatiny, Komušína a Slivonic v jeden celek o výměře
1 748 ha. V této době byla projektována spojovací cesta na Komušín.

 V roce 1972 byly celostátně zvýšeny přídavky na děti. Na dvě děti je
poskytováno 430 Kčs a na čtyři děti
1 280 Kčs.

Rok 1977 – před 45 lety
 Oslavy 85 let PO
Dne 4. 6. se konaly oslavy 85 let trvání Požárního sboru v naší obci. Oslava
začala ve 13:00 hodin. Na návsi vyhrávala dechovka a vítala sousední
sbory, kterých se dostavilo šest. Slavnostní nástup všech sborů byl zahájen státní hymnou. Delegace místních
požárníků položila věnce k pomníku
na návsi. Poté odešly sbory za zvuku
řízného pochodu na hřiště, kde velitel požárníků Václav Větrovec přednesl slavnostní projev. V něm zdůraznil
hlavně to, že oslavy se konají v klidu
a míru, při společném budování naší
socialistické vlasti.
Hasičský sbor byl založen v roce 1892
a je škoda, že se z té doby nezachovaly žádné písemné záznamy. Podle
slov pamětníků shořely všechny tyto
dokumenty i s hasičskou pokladnou
při požáru usedlosti pana Podlešáka
ve dvacátých letech.
Při příležitosti oslav bylo vyznamenáno 20 členů za věrnost. Dále požárníci, a to jak místní, tak i okolní sbory,
předvedli ukázkové cvičení. Večer pak
byla v kulturním domě taneční zábava, kterou byly oslavy 85. výročí požární ochrany zakončeny. Je nutné
zdůraznit, že členové požárního sboru věnovali přípravám oslav mimořádnou pozornost. Tak například bylo zakoupeno 500 ks klopenek, 500 ks kl.
odznaků, 500 ks reprodukce „Náves“,
20 ks čestných uznání. Hudba pana
Kukučky stála 3 450 Kčs. Výdaje na
oslavy činily celkem 9 961 Kčs. Příjem
z akce byl 7 516 Kčs. Prodělek tedy činil 2 445 Kčs. Účast obyvatel na oslavách byla poměrně malá.
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spolky v obci

Sbor dobrovolných hasičů
– aktuality
Dne 14. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže
v Jetenovicích, kde místní SDH slavil 110 let založení sboru.
Za náš sbor soutěžili ženy a muži. Obě družstva poctivě
trénovala čtyři víkendy po sobě.

Ženy zaběhly dobrý čas a zvládly celý
útok bez problémů, ale i přesto jim
čas 47,16 s nestačil na rychlejší soupeřky. Jako vždy šlo o vteřinky.
1.

Velký Bor

34,86 s

2.

Jetenovice

40,25 s

3.

Slatina

46,64 s

4.

Svéradice

47,16 s

Družstvo žen tvořily: Alena Smitková,
Ivana Smitková, Denisa Větrovcová,
Daniela Beránková, Tereza Bergerová,
Nikola Kuchtová a Adéla Makovcová.
Muži zaběhli útok za 57,22 s a štafetu
za 71,69 s. Z 8 družstev se umístili na
předposledním místě, díky holkovickým, kteří „shořeli“ na štafetě, a tak
spadli na místo poslední.
1.

Velký Bor A

93,66 s

2.

Defurovy Lažany 94,80 s

3.

Slatina

96,78 s

4.

Jetenovice A

100,12 s

5.

Jetenovice B

110,67 s

6.

Velký Bor B

110,75 s

7.

Svéradice

128,91 s

8.

Holkovice

útok 39,53 s,
štafeta NP

Družstvo mužů tvořili: Tomáš Valach,
Ladislav Korbel, Jaroslav Korbel ml.,
Jan Písečný, František Marc, Ondřej
Faust a Jakub Jiřinec.
Důležité je, že jsme po covidové pauze
dali dohromady partu a zúčastnili se.
Všem soutěžícím a fandům jak v uniformách, tak i v civilu děkuji za vzornou reprezentaci našeho SDH!
V sobotu 9. července srdečně zveme
všechny hasiče a občany na oslavu
130 let založení SDH Svéradice.
Všem členům SDH budou rozneseny
pozvánky. Prosíme o potvrzení účasti
ohledně obědů.
Za SDH Svéradice Jaroslav Korbel
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Atentát
V květnu jsme si připomněli 80.
výročí atentátu na zastupujícího
říšského protektora a šéfa Hlavního říšského bezpečnostního
úřadu Reinharda Heydricha, který provedli vojáci československé exilové armády Josef Gabčík a Jan Kubiš 27. května 1942
v Praze.
Tito vojáci byli k nám vysazeni v parašutistickém výsadku s krycím názvem
Anthropoid v noci z 28. na 29. prosince 1941. Společně s nimi byly vysazeny i výsadky Silver A a Silver B.
Anna
Malinová

Zázemí pro přípravu atentátu J. Gabčíkovi a J. Kubišovi poskytli českoslovenští odbojáři, kteří bohužel za
poskytnutou pomoc byli po atentátu většinou mučeni a popraveni. Jednou pomocnicí byla i přítelkyně Josefa Gabčíka Anna Malinová, která se
s Gabčíkem seznámila v lednu 1942
v pražské tramvaji. Oba mladí lidé se
do sebe zamilovali a prožili spolu sice
krátký, ale intenzivní vztah. Anna sice
asi nevěděla, jaký těžký úkol má její
přítel před sebou, ale ochotně mu pomáhala se vším, co potřeboval.
Anna Malinová byla vdova s tříletou
dcerkou, která tehdy pobývala mimo
Prahu u své babičky Josefy Komárkové ve Stříbrných Horách (dnešní Nalžovské Hory). Ze zdravotních důvodů

tehdy malá Alenka nemohla chodit do
školky v Praze, kam ji Anna začala vodit po smrti svého muže, když musela opět chodit do práce. Anna pocházela ze Stříbrných Hor a v Praze žila
se svým manželem Antonínem, který předčasně zemřel začátkem války.
J. Gabčík se procházel po Praze
s přítelkyní Malinovou a spolu s J. Kubišem a jeho přítelkyní Marií Kovárníkovou. Dámský doprovod měl za úkol odpoutávat pozornost od mladých mužů
a usnadňovat jim pohyb po Praze. Marie Kovárníková a její sestra byly spojkou mezi Hradem a parašutisty, zprávy o Heydrichově pohybu předávaly
Anně Malinové, a ta je předávala Josefu Gabčíkovi. V jejím malém bytě
přespával Gabčík i poslední den před
atentátem. A byla to Anna, která předala zbraně parašutistů dalšímu spolupracovníkovi Oldřichu Frolíkovi.
Po atentátu byla Anna Malinová na
základě udání zatčena a vyslýchána
gestapem v Praze a vězněna v Terezíně. Za spoluúčast na atentátu byla
dne 24. 10. 1942 popravena v Mauthausenu. Její malou dcerku Alenku
gestapo odvezlo od její babičky ve
Stříbrných Horách do dětského domova v zámečku Jenerálka v Praze–
Dejvicích. Později byly děti „nepřátel
Říše“ internovány v táboře ve Svatobořicích. Po válce si Alenku osvojila bezdětná sokolská rodina Klímova ze Sezimova Ústí, ale kdo byli její
praví rodiče, se dověděla částečně až
v 60. letech, ale úplnou pravdu poznala až po revoluci, díky přepisu výslechů odbojářů.
Zpěvák Dan Landa na památku
Anny složil píseň Anička Malinová
a spisovatelka Veronika Tothová napsala o Anně Malinové knihu – Máma
milovala Gabčíka.

Barium
Na konci léta roku 1943 se Spojenci vylodili v Itálii a obsadili tak
území blíže Protektorátu. Tím se
snížila rizika do té doby spojená
s paravýsadky na území Čech a Moravy. Dne 4. dubna 1944 byl tak do
Protektorátu proveden z Itálie výsadek s krycím názvem Barium.
Tomáš
Býček

Tvořili jej velitel výsadku nadporučík Josef Šandera, radista četař aspirant Josef Žižka a šifrant četař Tomáš
Býček. Skupině se podařilo po seskoku navázat kontakty s domácím odbojem a vybudovat rozsáhlou zpravodajskou síť ve východních Čechách,
která čítala až čtyři sta informátorů.
Pomocí vysílačky Marta pak posílali
do Londýna hodnotné vojenské informace, včetně těch o výrobě součástek pro německé rakety V2, od kterých
si Hitler sliboval, že změní vývoj války. Skupina pokračovala ve zpravodajské činnosti až do začátku roku 1945,
kdy byli dva členové výsadku vypátráni
v osadě Polsko u Žamberka. Nadporučík
Šandera spáchal sebevraždu na místě
a radista Žižka o něco později ve vězení na Pankráci v Praze. Jen četař Býček,
který se od skupiny odpojil, se skrýval
a přežil válku v odboji v Podkrkonoší.
Bez ohledu na tragický konec je výsadek Barium považován za jeden
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z nejúspěšnějších, který exilová vláda
v Londýně dokázala zorganizovat. Přeživší četař Tomáš Býček pocházel ze
mlýna Barák v Holkovicích, kde se
10. 5. 1910 narodil. Obecnou školu začal navštěvovat ve Velkém Boru
a v Týně nad Vltavou, kam se rodina
v roce 1920 odstěhovala, absolvoval
školu měšťanskou. Tam také vystudoval hospodářskou školu a poté se v Litoměřicích vyučil mlynářem.
Po německé okupaci odjel na práci do
Německa, kde pracoval na stavbě dálnice, poté jako dělník v muniční továrně
a posléze ve mlýně. Od dubna 1940 začal pracovat jako závozník v Innsbrucku,
kde se mu v květnu 1940 při cestě ke
švýcarským hranicím podařilo utéci do
Švýcarska. Za nedovolené překročení
hranice byl krátce vězněn, ale na zásah
českého vicekonzula byl propuštěn a odcestoval do Francie, kde vstoupil do československé zahraniční armády a zúčastnil se bojů o Francii. Po porážce Francie
byl evakuován do Anglie, kde byl zařazen k 1. pěšímu pluku v hodnosti desátníka. Na jaře 1943 se přihlásil do výcviku
pro plnění zvláštních úkolů a absolvoval
tělovýchovný kurz, paravýcvik, spojovací
kurz, fotovýcvik a kurz pro práci s mikrofilmy. Potom se s celou skupinou Barium zúčastnil dvou konspiračních cvičení. V roce 1948 byl vyslýchán StB
a z obavy před uvězněním odjel přes Německo zpět do Anglie, kde se nejdříve
živil jako dělník a pak jako kuchař v jídelních vozech British Railways. Zemřel
v Londýně 28. listopadu 1986 na infarkt.

Na Pankráci
Mnozí starší si jistě vybaví, kdo
to byl Karel Hašler a jeho krásné,
nejen staropražské písničky. Nehrál jen v Národním divadle, byl

i kabaretiérem, filmoval, skládal
hudbu, psal scénáře. Hrdě se hlásil k vlastenectví a s nástupem fašismu obsahovala jeho vystoupení ostré parodie na Protektorát
a nacisty. Tyto provokace se mu
staly osudnými a v roce 1941 byl
zatčen gestapem a téhož roku byl
umučen v koncentračním táboře
Mauthausen.
Mezi jeho známé písničky patří i písnička Na Pankráci na malém vršíčku,
kterou zpívali dříve mladí i starší na každé tancovačce. Mnozí si jistě myslí, že
ji Hašler složil o pražské čtvrti Pankrác,
ale prý tomu tak není. Vysvětlení nabízí
následující příběh.

Domek č. p. 82 stojí dodnes
v Katovicích v části Na Pankráci.
Postavil si ho Karel Mašát,
pocházející z gruntu č. p. 52,
narozený 24. 1. 1859, zemřel
12. 10. 1908. Žil zde s manželkou
Annou a dětmi Žofií, Marií
a Ladislavem, později řidičem
K. Hašlera.

Karel Hašler měl osobního řidiče,
který se jmenoval Ladislav Mašát a pocházel z nedalekých Katovic, v nichž se
s Hašlerem i několikrát zastavil na jeho
cestách. Právě k tomuto Ladislavu Mašátovi se vztahuje jeden ze soudních
spisů Okresního soudu ve Strakonicích
z roku 1923. Katovický vrchní četnický strážmistr Králík v něm uvádí, že
8. 3. 1923 byl nalezen v Katovické
hoře zastřelený Ladislav Mašát z Katovic č. p. 82. Konečným pátráním
a ohledáním mrtvého, které vykonal
MUDr. František Raška z Katovic, bylo
zjištěno, že Ladislav Mašát se střelil

z browningu do pravého spánku a kulka vyletěla levým spánkem ven.
Ve spise stojí: „Dle posmrtných známek jakož i ztuhlosti se musil Mašát
zastřelit mezi devátou a desátou hodinou dnešního dne, což též je odůvodněno, že ráno kolem půl deváté hodiny řekl své matce Anně Mašátové, že
půjde na procházku do Katovické hory,
kde se též zastřelil. Příčina nemohla být
zjištěna, protože žádných zpráv ani dopisů nezanechal. Jak bylo vyšetřeno,
chtěl Mašát už před půl rokem spáchati
sebevraždu, ale revolver mu byl odňat.
Mašát přijel dne 6. března 1923 z Prahy,
kde byl co šofér u Hašlera zaměstnán,
domů. Zda tam měl nějakou příčinu
k sebevraždě, nebylo zjištěno. V pravé ruce držel ještě křečovitě browning,
v kterém se nalézalo ještě pět nevystřelených ostrých nábojů. V náprsní kapse kabátu byla nalezena taška, ve které
se vojenská knížka, legitimace šoférská
a spisek Pražský informátor nalézaly,
kteréžto věci se současně přikládají.“
Domek č. p. 82 stojí dodnes v Katovicích v části Na Pankráci. Postavil si ho Karel Mašát, pocházející z gruntu č. p. 52,
narozený 24. 1. 1859, zemřel 12. 10.
1908. Žil zde s manželkou Annou a dětmi Žofií, Marií a Ladislavem, později řidičem K. Hašlera. Je více než pravděpodobné, že se Ladislav v Praze nešťastně
zamiloval, Hašlerovi se svěřil a ten složil tuto písničku. Že se Ladislav Mašát
zastřelil z nešťastné lásky, připustili
i nejstarší katovičtí občané a také jeho
jmenovec a příbuzný Ladislav Mašát
z Katovic č. p. 69, narozený 1921.
Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy
_region/st_20110204_pribeh_na_pankraci.html
Věra a Karel Kuncipálovi
zpracoval Václav Strolený
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informace z obce, obecního úřadu
NOVÉ ODPOČINKOVÉ SEZENÍ
V polovině května bylo na obecním pozemku p. č. 497/2
instalováno venkovní sezení se stříškou v podobné verzi,
jako je již několik let u Mlýnského rybníka. Pro naši obec
jej vyrobila firma Truhlářství Pavel Václavek z Horažďovic.
Sezení je umístěno po levé straně po odbočení ze silnice
III. třídy do sportovního areálu. Mělo by sloužit k odpočinku jak pro místní občany, tak i pro cyklisty, kteří tudy projíždějí, či pěší turisty. Počítáme s tím, že bude hojně využívané, a proto plánujeme u něj umístit odpadkový koš,
abychom předešli zbytečnému nepořádku.

OPRAVA ZÁBRADLÍ
NA NOVÉ PÁTEŘNÍ CESTĚ
V únoru při silných větrech došlo k pádu starého, napůl
suchého stromu na zábradlí cca 100 metrů od začátku
nově vybudované asfaltové páteřní cesty. Zábradlí bylo
z velké části zcela zničeno, a protože se jedná o majetek
obce, který je pojištěný, bylo vše nahlášeno České pojišťovně. Ta odhadla způsobenou škodu na částku cca 50
tis. Kč. Zábradlí se proto celé demontovalo a odvezlo. Firma KOTIŠ s.r.o. Třebomyslice jej vyrobila úplně nové a
poté provedla jeho kompletní instalaci.

KAPLE sv. ANNY
Již delší dobu byla poškozená dvířka vedoucí do areálu
kaple sv. Anny na návsi a ani vstupní dveře do samotné
kaple nebyly zrovna v nejlepším stavu. Proto jsme požádali
pana truhláře Jiřího Kláska z Černic, aby provedl kompletní
opravu dvířek a alespoň částečnou údržbu dveří do kaple.
Pan Klásek vše zvládl ve velmi krátkém čase a před zahájením květnových bohoslužeb bylo dílo předáno.
Protože jsme s jeho prací spokojeni, zadali jsme u něj
i výrobu nových garážových vrat ve škole. Ta stará se už
doslova rozpadala a tak bylo jednoznačně rozhodnuto nechat vyrobit nové.

FIRMA NIKA – BESEDA S OBČANY OBCE
Ve středu 18. května měla proběhnout v pořadí druhá beseda mezi zástupci firmy NIKA a.s. a občany naší
obce. Na programu byly informace o plánované opravě
bytů ve statku, dále pak o tom, jak pokračuje příprava pozemků pro výstavbu RD, a zejména o problémech ohledně

Umístění nového odpočinkového sezení

případné výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích
firmy NIKA. Týden před konáním této besedy jsme byli
informováni, že její konání se zatím odkládá na neurčito.
Hlavním důvodem byla skutečnost, že příslušný odbor při
Městském úřadě Horažďovice oznámil firmě NIKA, že její
žádost o stavební povolení na stavbu FVE je zamítnuta
a tím pádem je projekt v této lokalitě, pravděpodobně definitivně, zastaven. Všichni ti, kterým se tento projekt nezamlouval, a je nás určitě většina, můžou být v klidu. Obec
instalaci fotovoltaických panelů na těchto pozemcích nikdy nepodporovala, a proto bychom se touto cestou rádi
ohradili proti tvrzení jednoho místního chalupáře, který
v dopise určeném stavebnímu odboru při MěÚ Horažďovice označuje starostu obce a některé zastupitele
za osoby, které se záměrem výstavby FVE přišly. Firma NIKA však jen využila toho, že starý územní plán
z roku 2006 toto umožňoval, protože v těchto místech
byla z nějakých důvodů vymezena průmyslová zóna.
Obec měla a má velice „malé páky“ výstavbě zamezit,
protože jí to ani zákon neumožňuje. Rozhodující měrou tuto záležitost ovlivnilo vyhlášení přírodního parku
Horažďovická pahorkatina Plzeňským krajem, do jehož
oblasti katastrálně spadáme. Na území této chráněné
oblasti není možné podobné stavby na orné půdě realizovat. Stavební úřad k výstavbě nedá kladné stanovisko, neboť k tomuto záměru bylo vydáno negativní
stanovisko dotčeného orgánu na úseku Ochrany přírody
a krajiny při Odboru životního prostředí MěÚ Horažďovice.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
SVÉRADICE

sobota 16. července
NOHEJABALOVÝ TURNAJ TROJIC
– od 08:30 hod.
– Pořádá: Občerstvení na hřišti
a Vlasta Beránek
(přihlášky na tel.: 739 761 877)
 Multifunkční hřiště Svéradice
sobota 23. července
MEMORIÁL F. PAVLOVSKÉHO
A J. SMITKY
– tradiční fotbalová vzpomínka
na 2 mimořádné fotbalové
osobnosti
Program:
13:00 – slavnostní zahájení
13:15 – SG Svéradice – HG Chanovice
(zápas starých gard)
15:00 – žákovské utkání
16:15 – FK Svéradice – TJ Pfeifer
Chanovice (zápas „A“ týmů)
 Fotbalové hřiště Svéradice
Víkend 26.–28. srpna

sobota 27. srpna
10:00 hod. MISTROVSKÝ ZÁPAS
KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOROSTU
17:00 hod. MISTROVSKÝ ZÁPAS
OKRESNÍ III. TŘÍDY
 Fotbalový areál Svéradice
20:00 hod. POUŤOVÁ ZÁBAVA –
hraje kapela MELODY BAND
 KD Svéradice
neděle 28. srpna
09:30 hod. MŠE SVATÁ
 Kaple sv. Bartoloměje
10:00 – 16:00 hod. VÝSTAVA
 Předsálí KD Svéradice
16:00 hod. MISTROVSKÝ ZÁPAS
KRAJSKÉ 1. A TŘÍDY
 Fotbalový areál Svéradice

CHANOVICE

sobota
13.NOHEJBALOVÝ
února
09:00
hod.
TURNAJ
13:00 hod. – MasOPustNí PrŮVOD
TROJIC
tradiční staročeský průvod masek
Újezd u Chanovic (pořádá SDH)

 zadní vchod KD Svéradice

sobota 27. srpna
sobota 27. února
10:00 hod. DOŽÍNKY PLZEŇSKÉHO
20:00 hod. – sPOrtOVNí bÁl
KRAJE
slavnost
zemědělců
a potravinářů
kapela
CROSS
(Strakonice)
 hraje –
KD Svéradice
areál a skanzen Chanovice
zámecký

HORAŽĎOVICE
hOraŽĎOVice

neděle 10. ledna
pátek
1. –července
19:00
hod.
VelkÉ lÁsky V MalÉM hOtelu
Bláznivá
Raye Cooneyho
vypráví o tom, že ani člen
19:00
hod.komedie
ŠEVČÍKOVY
HUDEBNÍ
vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou.
VEČERY
–
sólová
flétnistka
Symfonické Divadelní společnost HÁTA
hl. města Prahy FOK Hana
Horažďovice
hoKDorchestru

Knauerová
ve spolupráci s předními
středa 13. ledna
českými
interprety
19:00 hod. – FaNtastickÁ ŽeNa
velký sálkomedie
Muzea Horažďovice
úspěšného kanadského autora Norma Fost
 Současná

jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by mě

 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
20:00 hod. NAROZENINY HOUBY –
 KD Horažďovice

sobota 9. července
09:45 hod. DEN ŘEMESEL – přehlídka
řemeslných dovedností Plzeňského kraje
 zámecký areál a skanzen Chanovice
sobota 23. července

pátek 26. srpna

13:00 hod. MEMORIÁL L. DUCHONĚ –
hasičská soutěž, poté veselice s hudbou
 cvičiště Defurovy Lažany
neděle 7. srpna
17:00 hod. SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
– divadelní přestavení souboru
TYÁTR Horažďovice
 Zámecký areál Chanovice

Naše vesnice
Svéradice

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

mít ideální
partnerka.
úterý
5. července

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ

18:00 hod. ČALOUN TEAM –
HEROUT TEAM
– tradiční fotbalový zápas na počest
2 legend svéradického fotbalu
20:00 hod. kapela WAGABUND –
vystoupení známé regionální kapely
ze Šťáhlav
 Fotbalový areál Svéradice

pátek 1. ledna
ročník XX / červen 2022
13:00 – 13:30 hod. – NOVOrOčNí POchOD
 prezence ve vestibulu obecního úřadu
 klasická trasa: Svéradice – „topol“ – Slatina – Svéradice
s občerstvením ve Slatině

hraje EXPERIMENT, prasátko na rožni
 Music Club Houba Horažďovice
sobota 16. července

14:00 hod. OPEN AIR NO. 2 + FOOD
FESTIVAL – festival horažďovických
kapel
 Mírové náměstí Horažďovice

Naše VesNice

sobota 6. srpna

19:00 hod. PIVNÍ SLAVNOSTI – různé
druhy piv na čepu, hrají THE ČERTI
 Music Club Houba Horažďovice

Svéradice

sobota 20. a neděle 21. srpna
MARIÁNSKÁ POUŤ
 Horažďovice–Tržiště
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