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Milí spoluobčané,
zářijové volby rozhodly o novém složení zastupitelstva naší obce a já bych 
ráda poděkovala všem, kteří se voleb zúčastnili. K volebním urnám se do-
stavilo téměř 70 % všech oprávněných voličů, a tak je vidět, že vám na bu-
doucnosti naší obce záleží. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se 
pak uskutečnilo v pátek 21. října a vzhledem k tomu, že dosavadní starosta 
Václav Dušek předem avizoval svůj odchod z funkce starosty, bylo potře-
ba do vedení obce zvolit někoho nového. Zastupitelé mne svým hlasová-
ním zvolili novou starostkou a ve funkci místostarosty potvrdili Jaroslava  
Korbela. Já jim všem velmi děkuji za důvěru. Být starostou není jedno-
duchá práce, znamená to také mít velkou dávku odpovědnosti a uvě-
domuji si, že mě čeká zejména zpočátku náročné období. Je před námi 
spousta práce, ale věřím, že společně se všemi zastupiteli přispějeme  
k dalšímu rozvoji naší obce.

Současně se všemi proběhlými událostmi bude potřeba zajistit novou 
pracovní sílu na místo účetní a úřednice. Vypsáno bylo výběrové řízení  
a zájemci mohou podávat své písemné přihlášky do pátku 11. listopadu. 
Vybraný uchazeč by pak nastoupil ideálně co nejdříve.

Vrcholí také příprava rozpočtu na rok 2022 a věřte, že je to někdy tvrdý 
oříšek předvídat jak vývoj příjmů, tak výši výdajů, když v poslední době 
ceny všeho rostou raketovou rychlostí. Počítat musíme také s vyšší ce-
nou plynu, protože jím vytápíme nejen celou budovu kulturního domu, 
ale od roku 2020 i budovu mateřské školy, a tak platba za energie bude 
významnější výdajovou položkou rozpočtu. Ohledně větších akcí bychom 
chtěli navázat na práci předchozího zastupitelstva a zrealizovat připra-
vované projekty, i když většina z nich se bude moci uskutečnit jen při 
získání vhodných dotací. Jedná se např. o opravu požární nádrže, pokra-
čující rekonstrukci bývalé „Catrinky“ na návsi nebo opravy místních ko-
munikací.

Na tomto místě bych chtěla také poděkovat dosavadnímu starostovi  
Václavu Duškovi za jeho práci pro naši obec za ta tři volební období, po 
která stál v čele obce. I když si teď užívá zaslouženého odpočinku, čle-
nem zastupitelstva zůstává i nadále, a tak může nám, mladším, předá-
vat své zkušenosti dál.

Činnost obce běží dál a již dnes připravujeme tradiční kulturní akce spo-
jené se závěrem roku. V pátek 25. listopadu budeme na návsi slavnostně 
rozsvěcovat vánoční strom, připraveni budou zpěváci z mateřské školy  
a pěveckého sboru Velkobor, v sále budou tančit děti z tanečního kroužku  
a ve vestibulu proběhne doprovodný program. Všichni příchozí budou 
pohoštěni teplými nápoji pro zahřátí. Vánoční koncert pak proběhne  
v sobotu 17. prosince v kulturním domě. Na obě akce jste srdečně zváni.
Všem přeji klidný závěr roku.

Jindřiška Doláková - starostka
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bartolomějská pouť proběhla o posledním srpnovém 
víkendu, počasí celkem vyšlo, a tak se plánovaný pro-
gram uskutečnil v plném rozsahu. Už od pátku probíhal 
bohatý kulturní i sportovní program a s velkým zájmem 
se setkala výstava starých fotografií a pohlednic z horaž-
ďovického regionu, kterou připravil pan Jiří Dufek z Ho-
ražďovic. Bohužel velký „propadák“ byl, co se týká pou-
ťových atrakcí. Pan Tříska z toho, co nasliboval, nepřivezl 
prakticky nic, a to, co jsme na návsi mohli vidět, bylo spí-
še k pláči. Byla to smutná podívaná, a proto následovala 
rychlá reakce zastupitelů a s panem Třískou už pro příští 
poutě nepočítáme.

výlov Mlýnského rybníka se uskutečnil za hezkého 
počasí v sobotu 1. října. Ryb byl dostatek, a tak si zájem-
ci o jejich koupi mohli vybrat dle libosti. Pro všechny pří-
chozí bylo připraveno malé občerstvení, a tak určitě nikdo 
z přítomných hladem ani žízní netrpěl. Na výlov Rybníč-
ku pod Radinou vás rybáři zvou ve čtvrtek 17. listopadu.

Již devátý ročník drakiády se uskutečnil v sobotu 22. 10.  
na horním hřišti. Počasí celé dopoledne nevěštilo nic dob-
rého, pršelo a bylo naprosté bezvětří. Po obědě se však 
jako mávnutím kouzelným proutkem vyčasilo, a dokonce 
začalo i foukat. Draků se sešlo celkem 20, což bylo vzhle-
dem k dopolednímu nečasu velice slušné. Draci se více než 
hodinu vznášeli nad Svéradicemi a někteří z nich dokonce 
neskutečně vysoko. Na závěr pak proběhlo vyhodnocení 
soutěžních kategorií a všichni účastníci dostali sladké od-
měny a diplomy za účast. Poděkování patří všem pořada-
telům v čele s Ivo Smitkou, který tradičně provedl akci slo-
vem i hudbou. Samozřejmě patří velké poděkování i pro-
vozovateli občerstvení na hřišti, Pavlu Bočkovi, který se 
vzorně staral o to, aby nikdo netrpěl žízní ani hladem.

vánoční strom se letos na návsi stavěl netradičně brzy, 
a to dokonce už v posledním říjnovém týdnu. Je to z toho 
důvodu, že firma pana Burdy, která nám každoročně na 

strom instaluje vánoční osvětlení, omezuje své služby,  
a proto nestíhá dělat podobné zakázky. Náš strom ozdo-
bí pouze pod podmínkou, že to provede hned v prvních 
listopadových dnech a že mu zajistíme pomocníky, kteří 
budou příslušnému pracovníkovi k dispozici.

rozsvícení vánočního stromu na návsi se usku-
teční v pátek 25. listopadu od 18:00 hodin. Zazpívá 
nám chrámový sbor Velkobor a vystoupí děti z ma-
teřské školy. Pro zahřání budou pro všechny, kdo při-
jdou, připraveny nápoje pro zahřátí – grog, svařené 
víno, čaj. Ještě před rozsvícením stromku proběhne 
program v kulturním domě. Paní Janečková předvede  
a také nabídne k prodeji své adventní a vánoční vý-
robky, ve vestibulu se budou zdobit perníčky a na sále 
vás čeká vystoupení dětí z místního tanečního kroužku  
Cooličky.

stolní kalendáře pro rok 2023 budou vyrobeny tak, 
abyste je ve svých domovech měli do konce tohoto roku. 
Najdete v nich fotografie z činnosti a historie místních 
spolků – FK, SDH, myslivců, rybářů a Pacientů.

zaJíMavosti, uDálosti, střípky…

Jak DopaDly koMunální volby 
ve svéraDicích
Komunální volby se konaly ve dnech 23. a 24. září 
a jejich konečné výsledky v naší obci asi všichni 
dobře znáte. Ale pro pořádek zveřejňujeme jejich 
kompletní a podrobnou podobu.
Voleb se zúčastnilo celkem 181 registrovaných 
voličů, tj. 68,82 %.

pořadí hlasů
1. DOLÁKOVÁ Jindřiška 151
2. KORBEL Jaroslav 144
3. NĚMEC Petr 139
4.-5. DUŠEK Václav, 
       HAASOVÁ Růžena 120

6. VLČKOVÁ Blanka 113
7. VALACH Tomáš 102
8. PUČIL Jaroslav  93
9. KLAS Pavel  84
Do zastupitelstva obce se nedostal: 
10. HEIMLICH Martin  79
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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 07.00–16.00
ČTVRTEK 07.00–15.00
PÁTEK 07.00–13.00

 OBSAH
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strana 16 – Společenské akce v okolí

listopad 2022:

KÁBOVÁ Zdeňka 1. listopadu 77 let

CHLANDOVÁ Alena 4. listopadu 66 let

PUČILOVÁ Ladislava 14. listopadu 67 let

STEJSKALOVÁ Marie 14. listopadu 71 let

MLÁDKOVÁ Jitka 19. listopadu 66 let

KRLIŠOVÁ Jitka 28. listopadu 79 let

JIŘINCOVÁ Jaroslava 30. listopadu 66 let

prosinec 2022:

HOKROVÁ Anna 7. prosince 72 let

LANGROVÁ Libuše 21. prosince 87 let

BLÁHOVÁ Zdena 24. prosince 70 let

KLEČKOVÁ Eva 25. prosince 77 let

DE GRAAF Pauline 28. prosince 64 let

ŠTĚCH Jaroslav 29. prosince 81 let

PODROUŽEK Pavel 30. prosince 75 let

Společenská rubrika

Vítáme nové občánk y Svéradic:
24. července se rodičům Martinu Heimlichovi 

a Denise Dubové narodil syn
Tadeáš Heimlich.

11. května se mamince Lucii Tiché narodila dcera 
Lilien Uldrichová.
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výbĚrové řízení

náplň práce:
 Výkon komplexních činností státní správy  

a samosprávy pro obecní úřad
 Komplexní vedení účetnictví obce
 Komplexní vedení rozpočtu obce
 Vedení a účtování personální a mzdové agendy
 Správa poplatků
 Vedení spisové a archivní služby
 Pořizování zápisu z jednání zastupitelstva obce
 Další administrativní práce na obecním úřadě

Místo výkonu práce: Svéradice
předpokládaný termín nástupu: dohodou

podmínky:
 Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za 

dlouhodobé uvolnění zaměstnance k výkonu 
veřejné funkce, předpoklad 4 roky)

 Platová třída 9-10 dle nařízení vlády  
č. 341/2017 Sb.

požadavky:
 Minimálně úplné středoškolské vzdělání
 Znalost podvojného účetnictví, znalost zákona 

o účetnictví, dobrá znalost práce s PC
 Organizační schopnosti, komunikativnost,  

samostatnost, spolehlivost
 Ochota dále se vzdělávat

předpoklady uchazeče:
 Státní občanství ČR nebo cizí státní občanství 

a trvalý pobyt v ČR
 Způsobilost k právním úkonům
 Bezúhonnost

náležitosti písemné přihlášky:
 Jméno, příjmení a titul uchazeče
 Datum a místo narození

 Místo trvalého pobytu
 Státní příslušnost, č. OP nebo č. dokladu  

o povolení k pobytu
 Telefonní kontakt
 Datum a podpis zájemce

povinné přílohy k přihlášce:
 Strukturovaný životopis s uvedením údajů  

o dosavadních zaměstnáních s důrazem na  
odborné znalosti a dovednosti týkající se  
požadovaných činností

 Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů  
ne starší 3 měsíců

 Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové 
řízení – referent – NEOTVÍRAT“ osobně nebo zašle-
te na adresu Obecní úřad Svéradice, Svéradice 146,  
341 01 Horažďovice, tak, aby byla doručena 
nejpozději do 11. listopadu 2022.

Osobní výdaje uchazeče jsou shromažďovány  
a zpracovány za účelem výběrového řízení.  
Veškeré zaslané dokumenty budou po ukončení 
výběrového řízení neúspěšným žadatelům na po-
žádání vráceny zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit 
nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř.  
od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.

ve svéradicích dne 26. října 2022

Jindřiška Doláková v. r.
starostka obce

referent společné státní správy 
a samosprávy, účetní obce

Obec Svéradice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:



Nastal konec prázdnin a s ním přišel za-
čátek nového školního roku 2022-2023.
V Mateřské škole Svéradice jsme zahá-

jili provoz v pondělí 29. srpna 2022. Pro 
tento školní rok máme zapsáno 16 dětí. 
Z toho je 13 chlapců a 3 dívky. Dvě hol-
čičky jsou z Ukrajiny. Povinné předškolní 
vzdělávání se týká 7 dětí, z tohoto počtu 
máme 2 děti s odloženou školní docház-
kou a jedno dítě nedovršilo věku 3 let.
Pedagogové mateřské školy budou 

pracovat podle školního vzdělávacího 
programu Život na vesnici, který je pro-
pracovaný pro veškeré skupiny dětí, 
které do MŠ chodí. Nabízíme také nad-
standardní výuku. V kroužku angličtiny 
se děti nenásilnou formou hry sezna-
mují s cizím jazykem. Ve výuce logo-
pedie se děti procvičují v nedokonalos-
ti řeči. Věnovat se jim bude dojíždějící 
paní logopedka z blízkého okolí.
I v tomto školním roce máme v plá-

nu uskutečnit mnoho akcí a setká-
ní. Po prvním měsíci v novém školním 
roce, který je vždy náročnější z důvo-
du adaptace, a to nejenom pro nové 
příchozí děti, ale i stávající, nás čekají 
hned 2 představení. Divadélko Zvone-
ček k nám 14. října přijelo s pohádkou 
„O Červené Karkulce“ a 20. října jsme 

jeli za pohádkou „O vodníkovi“ do kul-
turního domu v Horažďovicích.
Na podzim se s dětmi těšíme na sběr 

kaštanů, žaludů, ale i lístečků a dalších 
přírodnin, které nám poslouží k široké-
mu využití při tvoření. Samozřejmě ne-
smíme zapomenout na pouštění draka 
a nácvikem různých přednesů, básni-
ček a písniček se rozloučíme s teplý-
mi dny. Pro rodiče a jejich děti opět 
chceme zařadit tvořivé odpolední dílny.  
K různým tematickým dnům se bude-
me přizpůsobovat a vhodnými výrob-
ky si onu atmosféru připomínat. Jako 
je například posvícení, svatý Martin, vý-
znam státních svátků, čas adventu, pe-
čení vánočního cukroví, příchod čertů  
i Ježíška atd.
Nezapomínáme ani na významné dny, 

kdy někdo z dětí slaví svátek či naroze-
niny, a snažíme se tento den si zpes-
třit a oslavenci se věnovat. Za spolu-
práce obce se opět při větších akcích, 
doufám, sejdeme v KD Svéradice, kde 
se děti budou prezentovat se svými do-
vednostmi.
Ve druhé polovině roku nás bude če-

kat desetitýdenní plavecký kurz v Ho-
ražďovicích. Zahájení bude 3. dub-
na 2023. Přijdou-li nové aktivity, akce 

a možnosti ve vzdělávání, které pro 
nás budou přijatelné a zvladatelné po 
všech stránkách, určitě se nebudeme 
bránit a rádi je s dětmi zrealizujeme  
a zapojíme se. Pro tento rok jsme využili 
finanční dotace od MŠMT na digi vzdělá-
vání a dětem zakoupili robotické a digi-
tální pomůcky, které zůstávají zatím pře-
kvapením a děti se z nich budou těšit až 
u vánočního stromečku.
V době letních prázdnin byly provede-

ny obcí menší úpravy v prostorách ma-
teřské školy a byly zakoupeny již opotře-
bované, ale pro provoz nutné provozní 
pomůcky i z důvodu estetiky.
Tímto bych také ráda poděkovala 

možná bývalému panu starostovi Vác-
lavu Duškovi za jeho spolupráci s ma-
teřskou školou, o kterou projevoval zá-
jem a usiloval vždy o její prospěch. Dě-
kuji i za osobní podporu a pevně věřím 
v dobré časy s novým vedením obce 
Svéradice.
Díky patří i rodičům, kteří nám dodávají 
jakýkoliv materiál nebo produkt či po-
můcku k tvoření nebo hrám dětí.

S přáním krásných podzimních dní  
za kolektiv MŠ Svéradice 

naďa klasová
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Mateřská Škola

Školní rok 2022/2023 
v Mateřské škole svéradice
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 rok 1967 – před 55 lety
Žňové práce započaly koncem čer-

vence. Probíhaly dobře, protože poča-
sí bylo příznivé. Pěkné počasí vydrželo  
i v měsíci srpnu a září. V JZD se zača-
lo se sklizní brambor. Po dobu pěti týd-
nů při dobývání brambor pomáhali stu-
denti z různých škol. Počasí bylo pěkné 
i v měsíci listopadu.
V prosinci byla uspořádána Mikuláš-

ská nadílka pro děti.

 rok 1977 – před 45 lety
plynovod orenburG
Začíná stavba tranzitního plynovo-

du, který vede přes naši republiku  
v délce 500 km a bude na něm něko-
lik kompresorových stanic. Přes ČSSR 
pokračuje trasa jihovýchodním Sloven-
skem, jihozápadním Slovenskem, již-
ní Moravou a jihozápadními Čechami.  
V SSSR potrubí začíná téměř dvoumet-
rovým průměrem roury a na konci trasy  
v Čechách je již jen potrubí o průměru  
80 cm. To vše je nutné k udržení potřeb-
ného tlaku plynu, který se pohybuje ko-
lem 50 atm. Na našem území jsou dvě 
základny, a sice na Slovensku Šafaříko-
vo a v Čechách v Holýšově. Ve výstavbě 
je stanice ve Stražovicích na Klatovsku. 
Úsek trasy, která vede jihozápadními 
Čechami, začíná od předávky Plynosta-
vu Pardubice – Mečíchov – svéradice 
– Velký Bor – Pačejov nádr. – Stražovice 
– Štipoklasy – Neurazy – Hráz u Červ. 
Poříčí – Staňkov – Horšovský Týn – Bělá 
n. Radbuzou – Rozvadov.
Podél silnice z Velkého Boru do Své-

radic se na polích v měsíci červnu ob-
jevily různé stroje a skupiny lidí vymě-
řovali trasu, kudy plynovod povede. Na 
vyhloubení rýhy se používalo bagrů DM 
o obsahu 1,5 – 2 m³ a do bahnitých te-
rénů bagrů BROYT (Norsko). Tam, kde 
je skála, používalo se nejmodernější 

techniky pro vrtání otvorů odstřelu do 
hloubky 3 m, pravidelně pro jednotlivé 
vzdálenosti 1,5 m. Rýha se hloubila do 
hloubky 2,5 m. Dno rýhy nesmělo mít 
nikde žádný kamínek, aby nedošlo k po-
rušení izolace rour. Materiál na přímé za-
hrnutí rour nesměl obsahovat žádné ka-
meny, kterými by se tato izolace moh-
la porušit. Roury se používaly výhradně 
zahraniční značky MANNES MANN, a to 
do bahnitých terénů s izolací nastave-
nou přímo od výrobce. Ostatní se oba-
lovaly až na místě samém speciální ra-
kouskou obalovačkou. Před položením 
se sledovala izolace zvláštním zaříze-
ním, které ukázalo jakýkoliv nedosta-
tek v izolaci, třeba by měl velikost jen 
hlavičky u špendlíku. Svařování rour 
se dělo třemi svary: 1) svar vnitřní, 2) 
svar střední, 3) svar vnější. Každý svar 
se samostatně kontroloval rentgenem 
a každý nedostatek se ihned opravil. 
Také měl každý jednotlivý svar svoje 
evidenční číslo a nemohl se zaměnit ani 
přeskočit. V místech, kde potrubí bylo 
položeno do dolíků a následkem tlaku 
plynu by mělo snahu se vytlačit ven, 
 v těch místech bylo před položením 
zatíženo speciálním betonovým záva-
žím, které se pokládalo na roury. Před 
zahrnutím se používalo kartonových 
obalů, aby zásyp nepoškodil izolaci po-
trubí. Po zhotovení jednotlivých úseků 
se od kulových uzávěrů potrubí tlako-
valo na 90 atm. a zajišťovala se stá-
lost tlaku v celém potrubí. Vzhledem ke 
korozi potrubí se prováděla katodová 
ochrana, která korozi zamezí a svede  
z něj veškerou statickou elektřinu, kte-
rá se může v půdě v okolí rour objevit. 
Přes jednotlivé silnice, tratě, potoky  
i řeky se používalo takzvaných chrá-
niček. To je část, kde vlastní roura je 
navlečena v obalu a může se libovolně 
vyměnit, aniž se musí porušit vozovka  
apod.
Při dokončovacích pracích v katas-

tru naší obce pomáhali i družstevníci  

a družstevnice. Celkové práce byly 
ukončeny 30. 12., a tak již na Silves-
tra běžel celou trasou plyn do západ-
ních států.

 rok 1982 – před 40 lety
Doba, ve které žijeme, dává možnost 

využít všech nabídek, které naše spo-
lečnost má. Je to například oblast kul-
turní, rekreace a lázně. řada našich 
občanů využívá možnost rekreace, ať 
už tuto obdrží od JZD, nebo závodu, 
kde pracují. Hodně je i těch, kteří se 
rekreují soukromě přes Čedok. Služby 
Čedoku již několik let využívají rodina 
Klečkova, č. p. 63, či rodina Jiřincova,  
č. p. 57. Naši občané navštěvují ne-
jen naše tuzemská rekreační střediska, 
ale podívají se i do ciziny. V Sovětském 
svazu bylo již z naší obce 8 lidí. V Ju-
goslávii se rekreovalo 9 lidí, ale podob-
né počty lidí byly i v Maďarsku nebo 
v NDR.
Stejné je to i u zájezdů, kdy se s vel-

kou oblibou pořádají zájezdy s cílem 
nákupu, a to na Slovensko, do Maďar-
ska nebo NDR.
Kulturní zájezdy jsou především do 

divadel. Nejoblíbenější divadlo je letní 
představení v Českém Krumlově, kde 
je v zámecké zahradě otáčivé hlediště.
Vhodnou formou léčení jsou lázně.  

I tuto možnost občané využívají. Do-
sud bylo v lázních z naší obce celkem  
9 lidí. Léčí si nemoci pohybového ústrojí, 
doléčení po operacích a dýchací ústro-
jí. Pan Šilhan Jaroslav, č. p. 93, byl již na 
léčení v lázních celkem 14x. Zná dobře 
Mariánské Lázně, Luhačovice, Karlovu 
Studánku a další lázeňská města.
O zdraví našich občanů se stará 

MUDr. Kolařík, který ordinuje v OÚNZ 
v Horažďovicích. K přestárlým lidem, 
kteří žijí v naší obci, dojíždí zdravotní 
sestra, která změří tlak, přinese léky  
a podává zprávu lékaři o zdravotním 
stavu těchto lidí.
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Ostrý start do sezóny 2022/2023 
si naše A mužstvo odbylo v sobotu 
20. 8. v zápase s nováčkem soutě-
že TK Kovodružstvo Strážov. V tom-
to zápase jsme samozřejmě byli fa-
voritem a také podle toho se odví-
jel i první poločas. Dali jsme v něm  
3 branky a mohli přidat ještě dal-
ší. Bohužel jsme v tomto výkonu po 
přestávce nepokračovali a soupeř 
začal naše vedení postupně dotaho-
vat. V poslední minutě zahrával Strá-
žov při našem vedení 3:2 rohový kop  
a naše obrana tuto situaci nedokázala 
odvrátit. Po hrubé chybě jsme dostali 
vyrovnávací gól, a tak utkání skonči-
lo pro nás velice nešťastnou remízou.
Za týden o Bartolomějské pou-

ti jsme hráli opět doma a los sou-
těže nám přisoudil sousední TJ Pfe-
ifer Chanovice. Bylo to tedy tradiční 
derby, a protože zároveň byla i pouť, 
přišla velká návštěva, odhadem 300 
lidí. Hosté začali lépe a brzy se do-
stali do vedení. Naši hráči pak zlep-
šenou hrou dokázali do konce polo-
času vstřelit Machovským a Kábou  
2 branky a skóre tak otočit. Dru-
há půle začala pro nás velice dobře  
a brzy jsme zvýšili vedení na 3:1, když 
gól vsítil Filip Prokopius. Hosté pak šli 
do deseti a my jsme v poslední mi-
nutě potvrdili výhru čtvrtou brankou, 
kterou dal z penalty Vlasta Beránek.

První výjezd na hřiště soupeřů nás 
čekal o týden později, a to do Dob-
řan. Domácí byli v tomto zápase vel-
kým favoritem a náš tým navíc po-
dal velice podprůměrný výkon a tím 
jim umožnil, aby nás doslova rozstří-
leli. V první půli jsme inkasovali 4x  
a ve druhé dokonce 6x. My jsme dali 
pouze jediný gól, a to když za stavu 
3:0 proměnil Standa Makovec poku-
tový kop. Většina branek domácích 
padla po našich obrovských chybách 
a naši hráči se prostě do zápasu vů-
bec nedostali.
V dalším kole jsme 11. září přivíta-

li na našem hřišti tým SK Bolešiny 
a naši fotbalisté se chtěli za potup-
nou, týden starou porážku, rehabili-
tovat. V první půli jsme se dostali do 
dvoubrankového vedení, a to mohlo 
být, kdybychom proměnili všechny 
šance, ještě vyšší. Ve druhém děj-
ství přišel podobný útlum jako v zá-
pase se Strážovem a hosté toho vy-
užili k brzkému srovnání skóre. Na-
štěstí dvě minuty po vyrovnávací 
brance kontroval Vachuška třetím 
gólem a vrátil našim barvám vedení, 
které jsme už dokázali udržet. Kuri-
ozitou tohoto „mače“ byly dvě naše 
neproměněné penalty, které náš ka-
nonýr Machovský úmyslně poslal do 
náruče hostujícího gólmana. Údajně 
proto, že byly nařízeny neoprávně-
ně!!! Toto „fair-play“ gesto nás může 
přijít v dalších zápasech velice dra-
ho, protože rozhodčí se navzájem 
informují a pravděpodobně můžeme 
čekat odplatu.
Za týden náš tým čekalo slav-

né derby v Horažďovicích, které se 
hrálo po dlouhých 3,5 letech. Napo-
sledy se na hřišti našeho odvěké-
ho rivala hrál derby zápas v neděli  
24. března 2019 a domácí tehdy vy-
hráli 2:1. K tomuto duelu nastoupil 
náš tým pod vedením nového tre-
néra Míry Mikeše, který ve funkci 

vystřídal Martina Heimlicha. Utká-
ní se pro nás vyvíjelo příznivě, když 
jsme se gólem Romana Káby dosta-
li brzy do jednobrankového vedení. 
Dalších několik šancí na navýšení 
vedení zůstalo nevyužito a domácí 
z ničeho nic vyrovnali. Ve druhé půli 
nám, jako už několikrát, došel dech 
a 3x jsme inkasovali. Prohra 1:4 ne-
odpovídala tomu, co se dělo na hřiš-
ti, ale i takový umí být fotbal. Smut-
né je, že se nám v tomto duelu zra-
nili další 3 hráči.
Další víkend, přesněji v neděli  

25. září, nás na domácím hřišti če-
kalo další derby, a to malé, s Pačejo-
vem. Od prvních minut tohoto duelu 
jsme byli lepším týmem a čekalo se 
jen na první branku. Tam přišla po 
dvaceti minutách hry a během dal-
ších patnácti minut jsme
přidali další dvě. Hosté ještě před 

pauzou výsledek trochu zdramatizo-
vali. Po přestávce naši pokračovali 
v tlaku a brzy jsme měli zpátky tro-
jgólové vedení. Po velké chybě při 
rohovém kopu Pačejov znovu snížil 
a fanoušci se začali bát, že se bude 
opakovat scénář ze zápasů se Strá-
žovem a Bolešinami. Na začátku po-
slední desetiminutovky se hostující 
obrana v šestnáctce provinila proti 
pravidlům a nařízenou penaltu Vlas-
ta Beránek bez problémů proměnil. 
Výsledek 5:2 už zůstal až do konce 
zápasu.
První říjnovou neděli nás čekal vý-

jezd do Klatov a utkání s jeho divizní 
rezervou. Vzhledem ke kádru, který 
byl pro tento duel k dispozici, pano-
valy velké obavy. A to se bohužel po-
tvrdilo. Po výkonu, který by se urči-
tě dal nazvat bojovný, jsme prohráli 
vysokým rozdílem 1:7. O celém vý-
sledku rozhodla první čtvrthodina, 
kdy jsme inkasovali 3x, a pak závě-
rečných 13 minut, během nichž jsme 
obdrželi dokonce branky čtyři.      
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Za další týden nás doma čekal 
další soupeř z kategorie těžkých,  
a to Sokol Blovice. Tento tým se 
po příjezdu netajil tím, že chtějí 
hrát o postup a k nám si jedou pro  
3 body. Naši hráči však nastoupili 
do zápasu velice aktivně a v první 
půli jsme měli tři vyložené příleži-
tosti, které jsme bohužel nepromě-
nili. I ve druhé půli jsme byli lep-
ším týmem, ale čelili jsme nepříz-
ni hlavního sudího a nakonec jsme 
dohrávali o deseti. Bezgólovou re-
mízu nakonec bereme, ale dle prů-
běhu zápasu jsme měli navíc.
V sobotu o „posvícenském“ víken-

du jsme hráli na hřišti dalšího favo-
rita soutěže, v Měcholupech. Utká-
ní se nám povedlo a moc nechy-
bělo a odvezli jsme si 3 body za 
vítězství. Po poločase 1:1 jsme ve 
druhé půli dvakrát vedli a domácí 
se štěstím vyrovnali v nastaveném 
čase na konečných 3:3. Za zmínku 
stojí výborný výkon Petra Mička-
la, který se vrátil po dlouhodobém 
zranění a hned 2x skóroval.
B tým čekalo o naší pouti také 

derby utkání, i když jen tako-
vé malé. Hostili jsme mužstvo FK 
Budětice 2012 a bylo třeba už na-
plno bodovat. Nakonec výsledek 
předčil předzápasové očekává-
ní. Nejen, že naše rezerva získala  
3 body, ale ona nakonec soupeře 
doslova zbourala, když mu nasáze-
la 8 branek. Sice začátek se moc 
nepovedl, když hosté šli do vedení, 
ale v dalším průběhu se náš výkon 
zlepšoval, až z toho byla exhibice. 
Po poločase 3:1 přidala naše rezer-
va ve druhé půli dalších pět bra-
nek, aby nakonec slavila výhru 8:1.
Týden nato odjelo béčko do Mě-

čína, kde ji čekal tým, který čer-
stvě spadl z okresního přeboru  
a určitě se zaobírá myšlenkami na 
brzký návrat. Naši hráči věděli, že 

nemají co ztratit a hráli otevřený 
fotbal, podpořený výborným výko-
nem gólmana Karla Soukupa. Navíc 
se dařilo i střelecky a po první půli 
jsme vedli 2:0. Ve druhém dějství 
byli domácí jasně lepší, brzy vstře-
lili kontaktní gól, ale v dalším prů-
běhu naše obrana velký tlak pře-

stála. No, a když minutu před kon-
cem Měčín neproměnil penaltu, 
odpověděli naši minutu nato třetí 
brankou a odváží se tak domů ne-
čekané vítězství 3:1.
Další kolo přijeli do Svéradic Bě-

šiny a tým chtěl potvrdit, že po-
slední dvě výhry nebyly náhodné. 
Očekávání byla velká, ale skuteč-
nost byla trochu jiná. V zápase bylo 
vidět šance na obou stranách, ale 
gól jsme neviděli žádný. Proto asi 
bezgólová remíza odpovídala dění 
na hřišti.
Následující zápas cestovala naše 

rezerva na hřiště vedoucího Kolin-
ce, který až do tohoto duelu neztra-
til ani bod. Náš tým byl silně po-
sílený o hráče „áčka“ a dosud su-
verénní domácí dokonale zaskočil.  
V první půli jsme nastříleli 4 bran-
ky a vedli jsme tak 4:1. V druhé půli 
některé naše opory vystřídaly, do-
mácí rychle vstřelili druhou branku, 
ale to bylo z jejich strany všechno. 
Béčko si výhru 4:2 pohlídalo a do-
kázalo tak vedoucímu celku tabul-
ky uloupit všechny 3 body.

Poslední zářijovou sobotu přije-
lo do Svéradic silné béčko Janovic 
a náš celek čekal velice ambiciózní 
soupeř. Čekal se vyrovnaný zápas, 
ale nakonec to byla jen exhibice 
našeho mužstva, a hlavně exhibi-
ce našeho kanonýry Machovského, 
který skóroval 5x. Na konci deva-
desáté minuty svítilo na ukazate-
li skóre 9:1 a to mohlo být daleko 
vyšší, kdyby zejména Petr Chládek 
proměnil všechny své šance.
Prvního října nás čekal zápas na 

půdě nováčka soutěže, v Žihob-
cích. Na útulném stadiónku jsme 
nastoupili v sestavě doplněné  
o řadu dorostenců a od prvních mi-
nut držel náš tým otěže zápasu. Po 
půli jsme vedli 1:0, ale ve druhé 
půli domácí tým jednogólové man-
ko brzy smazal. V závěru jsme však 
dvěma brankami Aleše Vachušky 
rozhodli o výsledku a zaslouženě 
tak získali tři body.
Za týden nás čekalo doma béč-

ko Svatoboru Hrádek a hráči chtě-
li před domácím publikem potvr-
dit, že předchozí série výher neby-
la dílem náhody. Hosté šli sice brzy 
do vedení, ale naši rezervu to ne-
ovlivnilo a naopak, začala soupeře 
přehrávat. Ještě do poločasu tře-
mi brankami zápas otočila a ve dru-
hé půli to byla pouze otázka, jakým 
poměrem zvítězíme. Na konci de-
vadesáté minuty svítil na ukazateli 
skóre výsledek 5:2, když se o naši 
výhru zasloužili 2x Vachuška, 2x 
Kuba a jednu branku vsítil Chládek. 
Touto výhrou se naše béčko dosta-
lo do čela III. třídy a před sebou 
mělo dva zápasy v řadě venku.
Ten první se odehrál v Bolešinech 

proti místní rezervě. Domácí posta-
vil hned čtyři hráče ze základní se-
stavy „áčka“, které hrálo den před-
tím a na jejich výkonu to bylo znát. 
Nám nevyšel první poločas, který 



jsme nezvládli a dostali 4 góly. Ve 
druhém jsme pak ztrátu doháněli, 
podařilo se nám snížit až na rozdíl 
jediné branky, ale dorovnat se už 
bohužel nepodařilo. Prohra 3:4 jde 
na vrub nepovedené první půle.
Dorost vstoupil do krajské soutě-

že zápasem v Radkovicích, což je 
malá obec nedaleko Přeštic. V zá-
pase byli naši „mládežníci“ jasně 
lepší, ale ke spokojenosti chybělo 
proměňování šancí, kterých si vy-
tvořili bezpočet. Bohužel proměni-
li pouze jednu, a protože domácím 
se povedlo také jednou skórovat, 
skončil zápas remízou 1:1. Podle 
průběhu utkání náš tým dva body 
ztratil.
O první vítězství v soutěži se do-

rost pokusil za týden v domácím 
zápase s kombinovaným celkem 
Hradešice/Kvasetice. Ale ani dru-
hý pokus o výhru nebyl úspěšný. 
Urostlí a starší fotbalisté našeho 

soupeře byli nad síly našich chlap-
ců a výsledkem byla prohra 1:4.
K dalšímu zápasu vyjel náš dorost 

do Nýrska a tam dostal lekci fot-
balu. Jasně ve všem lepší domácí 
nedali našemu týmu žádnou šan-
ci, přehráli nás ve všech směrech 
a zaslouženě vyhráli vysoko 12:2. 
Rozdíl ve výkonosti byl opravdu 
velký.
Následující utkání hrál náš nej-

mladší „mančaft“ opět venku a ten-
tokrát ho čekal výlet do Spáleného 
Poříčí. Jestliže v předchozím zápase 
jsme dostali gólů dvanáct, tak ten-
tokrát jich bylo „jen“ devět a bonu-
sem je, že jsme dokázali 4x skóro-
vat. Prohra 4:9 ukázala, že se máme 
ještě hodně učit, ale faktem je, že 
máme nejmladší tým v soutěži a ten 
v těchto zápasech sbírá zkušenosti.
Po dvou výjezdech se naše mlá-

dež představila konečně na domá-
cím hřišti a soupeřem jim byla silná 

Žákava, vedoucí tým soutěže. Do 
zápasu jsme nastoupili bez 5 dů-
ležitých hráčů a od prvních minut 
jsme se pouze bránili. Po poloča-
se 0:5 nám soupeř uštědřil ve dru-
hé půli dalších pět branek a koneč-
ný výsledek tak byl 0:10. A to ješ-
tě gólman Hnojský vyřešil spoustu 
ošemetných situací.
Po týdnu odpočinku vyrazil dorost 

do Kláštera, kde ho čekal soupeř, 
který byl podle papírových předpo-
kladů k poražení. A předpoklady se 
také vyplnily. Naši hráči slavili své 
premiérové vítězství v této soutěži, 
když dokázali domácí tým přehrát 
a domů vezli výhru 4:2.
Další víkend jsme v domácím pro-

středí čelili týmu TJ Sokol Blovi-
ce, který byl v aktuální tabulce jen 
o skóre před námi. Naši mladíci  
v tomto zápase podali bojovný vý-
kon a dokázali doslova vydřít první 
domácí výhru v poměru 3:2.
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r. 1987 – divize, podzim
V tomto čísle opět nakoukneme do historie na-

šeho fotbalového klubu a vrátíme se 35 let pro-
ti proudu času, do podzimu roku 1987. Naše áčko 
začalo v srpnu tohoto roku již čtvrtou sezónu ve 
čtvrté nejvyšší soutěži – divizi. V předchozím roční-
ku 1986/1987 skončilo mužstvo na skvělém čtvrtém 
místě, takže obhájit toto umístění byla velká výzva.
A že to nakonec dopadne ještě lépe, to tehdy ni-

kdo určitě nečekal.
Do sezóny tým vstupoval s následujícím kádrem:

brankáři:
Čaloun Josef (1946) – hrál za Škodu Plzeň, repre-
zentant olympijského mužstva ČSSR, ve Svéradicích 
od r. 1986;

kovanda Miroslav (1962) – hrál za ŠV Velké Hyd-
čice, ve Svéradicích od r. 1986

obránci:
zeman vlastimil (1962) – Sokol Pačejov, 
ve Svéradicích od r. 1981
hána Jiří (1962) – Svatobor Hrádek, 
S. Horažďovice, ve Svéradicích od r. 1984
fiedler Miloš (1954) – Lokomotiva Plzeň, 
Baník Líně, ve Svéradicích od r. 1984
Minařík ladislav (1953) - ČSAD Plzeň, 
Autoškoda Ml. Boleslav, ve Svéradicích od r. 1984
Jára Miroslav (1965) - Velký Bor, VTJ Slaný, 
ve Svéradicích od r. 1984
MuDr. votípka Josef (1960) – Sokol Měčín, 
ve Svéradicích od r. 1987
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záložníci:
schejbal karel (1957) – Loko Plzeň, Škoda Plzeň, 
ve Svéradicích od r. 1984
kavale luboš (1968) – Sport Horažďovice, 
ve Svéradicích od r. 1987
ing. pavlovský bronislav (1962) – 
stálý hráč Sokola Svéradice
babka Jaroslav (1964) – TJ Klatovy, hrál v dorostu  
Škody Plzeň, ve Svéradicích od r. 1985
hodina petr (1961) – Sokol Blovice, Škoda Plzeň,  
ve Svéradicích od r. 1987
bohunický ivan (1968) – TJ Družstevník 
Vel. Komárovce, Sigma AGRO Levice, RH Sušice

ÚtoČníci:
svoboda Jan (1960) – TJ Vítkovice, RH Sušice, 
Škoda Plzeň, LIAZ Jablonec, Svéradice od r. 1986
kohout Josef (1961) – Slovan Plzeň, Škoda Plzeň, 
ve Svéradicích od r. 1984
volf václav (1965) – Tatran Sušice, ve Svéradicích od r. 1986
homolka stanislav (1965) – Škoda Plzeň, 
ve Svéradicích od r. 1985
thurnwald pavel (1961) – různé plzeňské kluby, 
KZ Kr. Dvůr, VTJ Tachov, Svéradice od r. 1987

trenér: Minařík ladislav

lékař: MuDr. helm bedřich, Masér: ivo smitka 
zDravotník: benedikt Jaroslav

veDoucí Mužstva: 
pavlovský františek, kuštán Jan

a jak dopadly jednotlivé zápasy v podzimní části?
1. kolo: Spartak Pelhřimov - Sokol Svéradice 1:0 (0:0)

2. kolo: Spartak Hořovice - Sokol Svéradice 0:3 (0:1)
Branky: Bohunický, Thurnwald, Kohout

3. kolo: Sokol Svéradice - VTJ Písek 2:1 (1:1)
branky: Kohout, Volf

4. kolo: RH Okula Nýrsko - Sokol Svéradice 2:2 (2:1)
Branky: Thurnwald, Kavale

5. kolo: 
Sokol Svéradice - Lokomotiva Č. Budějovice 1:0 (0:0)
Branka: Thurnwald

6. kolo: VTJ Tábor - Sokol Svéradice 3:3 (1:1)
Branky: Volf, Thurnwald, Fiedler

7. kolo: Sokol Svéradice - ČZ Strakonice 2:1 (1:1)
Branky: Volf, Bohunický

8. kolo: Slavoj Č. Krumlov - Sokol Svéradice 3:0 (2:0)

9. kolo: Sokol Svéradice - VS Tábor 4:0 (1:0)
Branky: Thurnwald 2, Hána, Schejbal

10. kolo: Lokomotiva Plzeň - Sokol Svéradice 1:3 (0:3)
Branky: Volf, Kohout, Turek

11. kolo: Sokol Svéradice - Tatran Prachatice 2:0 (2:0)
Branky: Bohunický, Kohout

12. kolo: 
D. České Budějovice jun. - Sokol Svéradice 2:2 (1:1)
Branky: Svoboda, Bohunický

13. kolo: Sokol Svéradice - ZVVZ Milevsko 1:1 (1:0)
Branka: Schejbal

14. kolo: Fezko Strakonice - Sokol Svéradice 1:2 (1:1)
Branky: Svoboda 2x

15. kolo: Sokol Svéradice - Slávia Praha jun. 3:0 (1:0)
Branky: Bohunický, Svoboda, Kohout

Pohled na tabulku po podzimní části byl určitě radostný, 
ale tehdy ještě nikdo netušil, že na konci ročníku to bude 
ještě radostnější!

A právě výsledek podzimního 15. kola byl nakonec, jak 
se později ukázalo, rozhodující faktor celé soutěže.

vdu
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poDziMní svátky, význaMné Dny a uDálosti

 20. října – Den stroMŮ
Nápad slavit Den stromů vznikl v polovině 19. století 

ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce, kdysi zva-
né „krajina bez stromů“. Jeden z osadníků tam začal 
stromy pěstovat a vyzýval ostatní kolem ke stejné čin-
nosti, aby stromy jednak zabránily erozi půdy, a jednak 
poskytovaly stín před pálicím sluncem. Z USA se tento 
zvyk rozšířil i na další kontinenty. Roku 1951 doporuči-
lo FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených 
národů všem svým členským státům slavit světový svá-
tek stromů.
V ČR se tento den poprvé masově slavil v roce 1906, 

pak ale válka a komunistický režim tuto tradici přeruši-
ly. S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli v roce 
2000 bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlo-
vy a známý popularizátor vědy Václav Větvička, zpěvač-
ka Hana Hegerová a výtvarník (práce se dřevem) Martin 
Patřičný. Datum oslavy svátku stromů bylo stanoveno 
na 20. října, protože v mnoha lokalitách ČR jde o vhod-
ný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, 
kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami.

 28. října – Den vzniku saMostatného 
 Československého státu

Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí 
v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost Českosloven-
ska a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly 
psát nové dějiny.

 poslední sobota v říjnu – zMĚna Času
O posledním říjnovém víkendu dochází ke změně času, 

kdy se nám vrátí „letní“ čas do standardního času stře-
doevropského. Poslední říjnovou neděli ve 3:00 hodi-
ny ráno posuneme hodinovou ručičku o hodinu zpět, 
na 2:00.

 2. listopadu – DuŠiČky

Dušičky je svátek, který pamatuje na všechny zesnulé, 
nejen ty svaté. Na Dušičky 2. listopadu si připomínáme 
zesnulé příbuzné a blízké osoby. Mezi tradice patří ná-
vštěva hřbitova a ozdobení hrobů, v Česku se pokládají 
věnce a květiny a zapalují se svíčky. V kalendáři tento 

den nese označení jako „Památka všech věrných zesnu-
lých“ a navazuje na předcházející den, svátek všech ze-
snulých (1. listopadu).

 11. listopadu – svátek sv. Martina

Kdo byl vlastně sv. Martin? Martin Tourský žil ve 4. 
století našeho letopočtu. Jeho snem bylo stát se mni-
chem, ale na přání svého otce, který byl římským dů-
stojníkem, se stal vojákem. Jednoho dne jel Martin na 
koni kontrolovat městské hlídky a cestou potkal žebrá-
ka. Neměl mu však co nabídnout, a tak mečem rozťal 
svůj plášť a polovinu mu daroval, aby ho plášť ochránil 
před zimou. V noci se Martinovi ve snu zjevil Ježíš odě-
ný do poloviny pláště. Na ten popud se Martin nechal 
pokřtít a jako mnich šířil křesťanství venkovskému lidu. 
Později se stal biskupem. Zemřel 8. listopadu ve věku 
asi 80 let a pohřben byl 11. listopadu. Tento den byl 
uznán jeho svátkem. Protože je období kolem 11. lis-
topadu dobou, kdy začíná padat sníh, říká se, že svatý 
Martin přijíždí na bílém koni.

 11. listopadu – Den váleČných veteránŮ

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listo-
padu, u příležitosti konce první světové války. Květy vl-
čího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní 
frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku. Slaví 
se zejména v západní Evropě, v USA a v zemích Com-
monwealthu jako Den památky, Den příměří nebo Den 
veteránů. Od roku 2004 je tento významný den připo-
mínán i v České republice.

 17. listopadu – Den boJe za svoboDu 
 a DeMokracii

V tento den máme státní svátek na počest dvou vý-
znamných událostí 20. století. Jednak je to na památku 
devíti popravených studentů, které 17. 11. 1939 bez sou-
du popravili nacisté. Byla to reakce na studentské nepo-
koje spojené s pohřbem studenta Jana Opletala, zastře-
leného při demonstraci k výročí 28. října. Od roku 1941 
se tento den slavil jako Mezinárodní den studentstva. 
Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy si stu-
denti připomínali 50. výročí nacistických represí.        
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v zimním období adventu měli 
naši předkové nejvíce času na 
společenský život, a tak se se-
tkávali vždy v jedné chalupě, 
kde pořádali společné přástky, 
při nichž ženy předly nitě nebo 
draly peří. předení nití a tkaní 
se ženy kdysi věnovaly až do 
velikonočního půstu. 

Společná posezení se konala nejen  
z toho důvodu, že tuto práci bylo mož-
no nosit si s sebou a povídat si u ní, ale 
měla i praktický důvod, protože se šetři-
lo svícení a otop. Odedávna byla součás-
tí věna nevěsty peřina plná prachového 
peří a každá nevěsta byla ráda, když se 
mohla peřinou jako svým věnem pochlu-
bit. „Nadrat“ dostatek peří na peřinu ne-
bylo jednoduchou a rychlou záležitostí. 
K draní peří se scházeli sousedé a dobří 
známí. Po večeři se trochu poklidilo ná-
dobí, utřel se stůl, přiložilo se do kamen 
a zasedlo se ke stolu. Z půdy přinesla 
selka v křuši uložené peří a před každou 
dračku položila hrst peří a začalo se drát.
Hrnec, ve kterém se nosilo peří kaž-

dý den na stůl, se nesměl vyčistit dříve, 
než se draní ukon čilo. Jinak by všechna 
housata, která se na jaře měla vylíhnout, 
byla chromá. Uprostřed stolu bývalo při 
draní prázdné místo, kam dračky odhr-
novaly malé hromádky sedraného peří, 
vospenky odhazovaly do klína.
Když se nadrala větší hromada peří, po-

klopila se talířem nebo mísou, aby se ne-
rozfoukalo. Tvrdým zbytkům brka se ří-
kalo pápěrky, které se dávaly chudším li-
dem, kteří si s nimi vyplnili svoje polštáře. 
Polštáře nebyly samozřejmě tak měkké 
jako z draného peří. Existovaly však po-
věry, že kdyby se pápěrky spálily v kam-
nech, tak by husy v příštím roce byly hu-
bené. Nesměly se ani vyhazovat ven za 

vrata, protože by měla hospodyně husy 
tulačky, které by se nedržely doma. Po-
kud se pápěrky dávaly na hromadu, bylo 
to dobře, jedině tak se husy na jaře držely 
v houfu a pohromadě. Každá žena si mu-
sila dávat pozor, aby pápěrku nepřekroči-
la, jinak by ji bolela hlava nebo zuby.
Dračky se při draní radostně chlubíva-

ly, na kterém konci se mísa „více zvedá“, 
bylo to vždy tam, kde draly zručnější. 
„Závodilo“ se vesele ve draní na každé 
straně stolu. Sedrané peří dávala hospo-
dyně pod velkou mísu a poté je přen-
dávala do pytle nebo spíšku. „Spíšek“ se 
říkalo vysoké dřevěné nádobě, do které 
se lilo kyselé mléko zvané „kremol“ nebo 
„kermalik“. Poté, co nádoba dosloužila 
svému účelu, využívaly ho hospodyně 
mnohdy na ukládání sedraného peří.
Přišel-li někdo do stavení, kde se právě 

dralo, musil podle pověry sebrat za ka-
ždou svobodnou dívku tři pírka, aby se 
mu nerozešly ohlášky. Nesedrané peří 
nesmělo přijít zpátky ze stolu nazpět, 
neboť by se příští rok nevyvedly husy. 
Dračce, které zbylo v ruce poslední pír-
ko, se říkalo pápěrnice, a toto označe-
ní jí zůstalo až do dalšího draní peří. Po 
sedrání peří se konala hostina nazývaná 
vodračky, dodračky nebo doderná a při 
ní se probíraly novinky, hrály karty, mu-
zicírovalo se, zpívalo a mládež se učila 
tančit. Celý večer panovala veselá nálada  
a v hojném počtu se jí zúčastňovali chas-
níci, kteří se nejčastěji starali o hudební 
doprovod na tahací harmoniku nebo ci-
teru. Většinou se podával čaj s rumem, 
chleba nebo vánočka.
Jak to u nás na přástkách chodívalo, 

popisují dochované zákazy, které snad 
vydávaly všechny vrchnostenské kance-
láře. Jejich cílem bývalo zabránit různým 
nezbednostem a nemravnostem, schůz-
kám pacholků s děvečkami či přímo 

Manifestace, která začala na 
pražském Albertově, přerostla 
v poklidnou demonstraci, kte-
rá skončila brutálním zákrokem 
příslušníků Veřejné bezpečnos-
ti na Národní třídě. Bylo při ní 
zraněno více než 500 studentů, 
a to byl začátek dalších obrov-
ských demonstrací, které nako-
nec vedly k pádu komunistického 
režimu.

 25. listopadu – 
 svatá kateřina 
Svatá Kateřina Alexandrijská 

byla podle legendy křesťanskou 
mučednicí žijící kolem roku 300 
a po staletí patřila mezi nejpopu-
lárnější křesťanské světce. Chybí 
však doklady o její historické exis-
tenci, velmi pravděpodobně se 
může jednat o smyšlenou posta-
vu, zůstala však v oficiálním se-
znamu katolických světců, blaho-
slavených, ctihodných, mučední-
ků a vyznavačů. V českém civilním 
kalendáři je též její svátek stano-
ven na den 25. listopadu.
Na svatou Kateřinu se kona-

jí poslední kateřinské tancovač-
ky a zábavy a úplně poslední po-
svícení. Ty měly na starosti ženy 
a byly to ženy, jež si vybíraly,  
s kým budou tancovat. Svatou 
Kateřinou nám počíná předad-
ventní čas. Je to poslední chvíle, 
již bychom měli věnovat velkému 
gruntu, abychom důkladně vyčis-
tili byt či dům a mohli na prv-
ní adventní neděli v uklizeném  
a vyčištěném domě od všeho 
špatného zapálit první svíci na 
adventním věnci a celý advent 
rozjímat a v klidu se věnovat tra-
dičním úkonům a zvykům a pořá-
dek již jen udržovat.

Dlouhé adventní večery na   Šumavě
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tělesným hanebnostem, které se při nich 
konají. Brojily též proti nezřízenému pití 
a obžerství. Tyto zákazy se opakovaly 
pravidelně až do josefínských reforem  
a ještě na počátku 19. století. Teprve 
tehdy se podařilo přástky omezovat ales-
poň ve dnech církevních svátků, takže se 
nekonaly v období od Štědrého dne do 
Tří králů. Postupem 19. století se lidé za-
čali přizpůsobovat církevnímu pojetí ad-
ventu, kdy toto období respektovali jako 
období klidu, půstu a modliteb.
Pro mladší generaci, která snad nemá 

představu, jak vypadalo draní peří: ze 
středního, silnějšího ale i slabšího brka 
se prsty odtrhlo z obou stran přirostlé 
peří a holé brko i se špičkou, které zů-
stalo, se odložilo. Peří s ostrým brkem by 
nebylo příjemné v sypku ani v povlaku 
peřiny. V rodině, kde měli děvčata, mu-
seli již dávno před jejich vdáváním pro ně 
připravit peřiny, které byly součástí jejich 
výbavy. Tehdy se v místnostech, kde se 
spalo, netopilo, proto bylo nemyslitelné 
spát bez peřin. Vytápět kromě kuchyně 
i ostatní místnosti ve stavení a spát jen 
pod přikrývkou přišlo až později.
Když bylo peří ve vsi dodráno, tak ná-

sledovaly přástky, při kterých si ženy 
vyprávěly příběhy, pohádky a událos-
ti. Na vřetýnkách, později na přeslicích 
a kolovratech, spřádaly ženy len na přízi.  
O přástkách bývalo veseleji, protože se 
jich směli účastnit i muži, kamenem úra-
zu byl však alkohol, který při takových 
příležitostech nechyběl, proto se přást-
ky někdy zvrhly k nevázanostem. Už  
v 16. století vydával zemský sněm v Praze 
předpisy k omezení nebo i zákazu přás-
tek žen a dívek ve společnosti mužů.  
A ještě v 19. století měli rychtáři po-
drobné instrukce, jak trestat přástevní-
ky. Ale protože si lidé své zvyky udržova-
li, podařilo se vrchnosti a církvi prosadit 

pouze několik omezení, a to že se přást-
ky nekonaly ve dnech svátků svatých  
a končívaly velikonočním půstem o ma-
sopustu.
Aby práce rychleji ubývala, vyprávěly 

se při ní různé příběhy, pohádky, dáva-
ly se hádanky nebo se zpívalo. Draní peří 
probíhalo každý den kromě soboty. Kdo 
toto nectil, měl problémy s chovem husí 

a také se mu v domě mohly příliš roz-
množit mouchy. A když začal vypravěč 
při draní vyprávět svůj příběh, všichni jej 
pozorně poslouchali. V kamnech pras-
kal oheň a děda na štokrleti do nich pil-
ně přikládal smrková a borová polínka. 
Mlčky naslouchal vyprávění i klevetám 
draček a při tom usrkával čaj s rumem.  
V kamnech praskala smolná polínka  
a v komíně kvílela meluzína jako plačka 
nad hrobem a mráz kreslil na okenní ta-
bulky bizarní obrazy.
A zde je jedna povídka, kterou vyprávě-

la tetička Bartáků, která za mlada slouži-
la na horní Šumavě. V jedné vesnici by-
dleli v jedné šindelové chalupě manželé. 
Děti neměli, ona se starala o malé hos-
podářství a muž pracoval po stavbách 
jako zedník. Muž na jedné stavbě nasty-
dl a onemocněl. Byly to souchotiny a za 
nějaký čas zemřel. Ona, žena statečná, 
brala tu smrt muže normálně. Měla ve 
vsi rodiče a další sourozence, kteří jí ho 
pomohli ustrojit a dát na prkno. Pro ra-
kev jeli druhý den k truhláři. Rodiče vy-
bízeli tu svoji dceru, aby šla k nim na 
noc. Odmítla, říkala, že se nebojí. Uvařila 

si hrnek zelňačky, vzala lžíci a sedla si 
k nebožtíkovi a jedla tu zelnačku z hrn-
ku. Dívala se na nebožtíka a říkala mu: 
„Jedl bys, to bys jedl, tys zelňačku moc 
rád.“ Jak se tak na něj dívá, spadla mu 
ruka. Odložila hrnek a narovnala mu ji. 
Jedla dál a za chvíli mu spadla noha. A to 
už dostala strach. Položila hrnek a utíkala.  
A nebožtík utíkal za ní, tak utekla ke svým 
rodičům. Tam vysílená klesla a nemoh-
li z ní dostat slovo. Když se trochu uklid-
nila, tak jim to vyprávěla. Oni tomu ne-
věřili a šli s ní. Když došli do její chalupy, 
tak nebožtík ležel tak, jak ležel před tím. 
Jen ponožky zamazané, jak utíkal po ces-
tě. Tak to slyšela vyprávět tetička Švar-
cová od tetičky Bartákové, která sloužila  
v sousedství toho domku, co se to událo.
Tetička uměla moc pěkně vyprávět  

a příběhů měla celou zásobu. Jednou 
taky vypravovala o svém sousedovi, 
který své ženě vyhrožoval, že se oběsí. 
říká mi: „Hochu, pamatuj si, kdo jednou 
řekne, že se oběsí, nebo si něco udělá, 
tak za ním chodí sedm roků ďábel, až 
to udělá.“ Byl jsem tehdy mladý a mno-
ho jsem takovým řečem nevěřil. Za čty-
ři roky nato jsem si vzpomněl na to po-
vídání, když ten její soused to skutečně 
udělal. Od jednoho hrobníka, který mi 
spravoval hodiny, jsem se zase dově-
děl, že když jednou kopal hrob, přišel na 
ztrouchnivělou rakev, tak nebožtík v ní 
ležel hlavou dolů, což znamenalo, že se 
v hrobě obrátil, tedy byl pohřben zaživa. 
Sháněl se u příbuzných, jakou smrtí ze-
mřel, a oni mu řekli, že se udávil. Doktor 
ho třeba moc neprohlížel, a tak se usou-
dilo, že jak se s ním v rakvi pohnulo, že 
tak přišel k sobě, v hrobě se obrátil a ze-
mřel zadušením. Děti ležely, poslouchaly 
na peci a ani nedutaly…

(Der Bayerwald, 1993, 
Emerenz Meierová, Jihočeská vědec-
ká knihovna v Českých Budějovicích, 

Michaela Vondráčková, Český rozhlas, 
Miroslav Kůs Andres)

zpracoval václav strolený

Dlouhé adventní večery na   Šumavě
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zaMyŠlení – aktuální téMata

Naše vesNice SVéRADICE

Na této stránce se, pokud možno, 
budeme vyhýbat třaskavým politic-
kým tématům, protože by to bylo 
jen přiléváním oleje do ohně, a to 
je v současné rozhádané době zby-
tečné.

První téma, které bych rád roze-
bral, sice tak trošku politika bude, 
ale jen komunální a bude se týkat 
nedávno proběhlých voleb do za-
stupitelstev obcí. Nebudu komento-
vat pořadí našich kandidátů, ale spí-
še nechuť občanů zapojit se aktivně 
do dění v naší obci a podílet se na 
jejím dalším rozvoji. Určitě je mezi 
našimi spoluobčany spousta kvalit-
ních a šikovných lidí, kteří by mohli 
kandidovat, ale z různých důvodů do 
toho nešli. Někteří možná čekali, že 
budeme obcházet domácnosti a pře-
mlouvat jednotlivce, aby kandidátku 
podali. Možná kdybychom to uděla-
li, bylo by asi kandidátů více, ale pak 
jde o to, aby v případě zvolení je ta 
práce bavila. Dělat zastupitele, ač si 
to někteří nemyslí, není žádný odpo-
činek a zabere to určitou porci „vol-
ného“ času. A když to pak nový za-
stupitel zjistí, dozvíme se, že on to 
vlastně dělat nechtěl a my jsme ho 
přemluvili. Tak to jistě uznáte, toto 
není to pravé ořechové. Když ně-
kdo něco dělá z donucení a pak ješ-
tě zjistí, že ho to vlastně nebaví, tak 
to je ta nejhorší kombinace, ke které 
může dojít.

Je pravda, že několik lidí bylo oslo-
veno s tím, aby popřemýšleli a pak 
případně potřebné formuláře vypl-
nili a podali. Je jen škoda, že se roz-

hodli tak, jak se rozhodli, to zname-
ná, že nekandidovali. Jsem si jistý, 
že by byli pro obec prospěšní. Tak 
snad za čtyři roky se rozhodnou ji-
nak.
Čekal jsem, a nejenom já, že kan-

didaturu podají hlavně ti, co mají  
k práci zastupitelstva pravidelné 
připomínky a nešetří kritikou. Bo-
hužel se tak nestalo. Mohli by v 
praxi realizovat svoje plány a myš-
lenky a poopravit to, co podle nich 
předcházející zastupitelstva dělala 
špatně.
To, že u nás kandidovalo pouze 

10 lidí na 9 míst v zastupitelstvu, 
je smutné, ale není to problém jen 
naší obce. Spousta vesnic, a dokon-
ce větších, než je naše, měla kandi-
dátku, na které bylo jen tolik jmen, 
kolik je členů zastupitelstva. Pro 
příklad nemusíme chodit daleko. 
Městys Radomyšl ve strakonickém 
okrese má více než 1300 obyvatel 

a do voleb tam šlo pouze devět ob-
čanů. To je až zarážející, ale svěd-
čí to o tom, že zájem lidí pracovat 
pro svoje obce je čím dál tím men-
ší. Podle oficiální statistiky kandido-
valo letos celorepublikově o 21 000 
kandidátů méně než před 4 lety.
A je spousta míst, kde nebyla vů-

bec ochota kandidovat. Tyto obce 
bude až do vyhlášení termínu ná-
hradních voleb spravovat úředník – 
správce, kterého jmenuje Minister-
stvo vnitra. Na základě těchto sku-
tečností se v poslední době množí 
hlasy, že malé obce by měly přejít 
pod samosprávu těch větších, aby 
tak nedocházelo k podobným je-
vům.
Z mého pohledu to není dobré ře-

šení, protože ta daná obec ztratí  
z velké části rozhodování o svém 
dalším rozvoji. Při volbách se do 
společného zastupitelstva z této 
vesničky dostane maximálně jeden 
zástupce a ten jeden hlas se prak-
ticky ztratí. Proto pokud to půjde, je 
třeba udržet svoji vlastní samosprá-
vu, a to i za cenu toho, že počet za-
stupitelů se sníží na minimálně po-
volený počet, a to je pět. Je tady 
ještě jedna varianta, o které se dis-
kutuje, a ta je, že by se do větších 
celků sloučily jen některé agendy,  
a tím by menším obcím ubyla ob-
ludná administrativa a byrokracie. 
Ale tento problém není aktuálně na 
pořadu dne a spíše se jedná o za-
myšlení do budoucnosti.
Jsme tedy více než měsíc po vol-

bách a teď nás čeká jen práce, ale 
ne práce pro sebe, ale pro všech-
ny, co tady žijeme. Krásně to řekl 
německo-americký fyzik Albert  
Einstein: „Jenom život, který žijeme 
pro ostatní, stojí za to.“

václav Dušek - šéfredaktor

v našich novinách najdete od tohoto čísla novou rubriku, 
ve které se budeme zamýšlet nad různými problémy,  
a to ať v rámci obce, regionu, kraje či celé republiky.  
budeme si připomínat různá důležitá výročí, která zasáhla 
či z nějakých důvodů ještě zasahují do našich životů. 
nebude se to týkat jen běžného dění v naší obci, ale pro-
bereme i různé kulturní, společenské, sportovní, církevní 
či ekonomické informace, které hýbají naší společností.
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inforMace z obce, obecního ÚřaDu

Mobilní poŠta

Naše obec byla zařazena do testovacího programu České pošty 
– MOBILNÍ POŠTA. A co je to vlastně mobilní pošta? Mobilní pošta 
je pojízdná pobočka, ve které můžete využít vybrané služby České 
pošty. Již z dálky ji poznáte podle barevného polepu a loga. Zajíždí 
do regionů, kde je pošta aktuálně potřebná a kde mohou obyva-
telé využít naše služby pohodlně a bez cestování.

a jaké služby nabízí:
 příjem vnitrostátních i mezinárodních zásilek,
 poštovní poukázky,
 služby SIPO,
 prodej kolků, cenin a telefonních karet,
 prodej tisku, obalů a doplňkového zboží,
 platby kartou.

V naší obci bude zkušebně fungovat od října do konce prosince 
a můžete ji najít před budovou obecního úřadu, a to v sudé týd-
ny od 11:00 do 11:30 hod. a v liché týdny od 13:00 do 13:30 hod. 
Znamená to, že naši občané můžou veškeré výše uvedené služby 
využít doma a není třeba jezdit na poštu do Horažďovic či Velké-
ho Boru.

náves – plánovaná rekonstrukce

V září začal proces, na jehož konci by mělo dojít k celkové re-
konstrukci naší návsi, což bude znamenat, když to hodně zjedno-
dušíme, zvětšení travnatých ploch a omezení jejího průjezdu. Pro 
zpracování návrhu jsme požádali Ing. arch. Bláhu z plzeňského 
Ateliéru VAS. V první fázi bude třeba vypracovat celkové geome-
trické zaměření celé plochy určené k rekonstrukci z hlediska výš-
kových rozdílů v profilu. To nám během měsíce října provede geo-
det pan Michal Šedivý z Horažďovic. Na základě tohoto zaměření 
začne pan architekt pracovat na studii (návrhu) komplexní rekon-
strukce. V ní budou zahrnuty požadavky zastupitelů i odborníků  
a poté dojde k projednání na schůzce s občany obce. I jejich při-
pomínky, budou-li v souladu se záměrem, je možné do studie za-
budovat. Finanční náročnost celého tohoto projektu bude vysoká, 
a proto se vše bude pravděpodobně realizovat v několika na sebe 
navazujících etapách.

plyn – kulturní DŮM, buDova Školy

Plynem v naší obci vytápíme dva objekty – popisné číslo 26 (kul-
turní dům, hospoda, byty) a popisné číslo 100 (budova školy). Cenu 
plynu jsme měli od Pražské plynárenské fixovanou do konce letoš-
ního roku a vzhledem k tomu, co se v Evropě děje, jsme s velkými 
obavami čekali na nabídku novou, na další období. Poslední zářijový 
den nám byla předložena nabídka, která několikanásobně převyšuje 
cenu současnou. Hned nám bylo jasné, že v této výši je pro nás na-
bídka nepřijatelná, a proto jsme na ni nepřistoupili. Mezitím došlo ze 
strany naší vlády k zastropování ceny plynu, což znamená, že jedna 
megawatthodina bude stát maximálně 3 000 Kč. To bude platit i pro 
naši obec, ale i přesto bude topení plynem finančně velice náročné 
a v rozpočtu na rok 2023 na to musí nové zastupitelstvo reagovat. 
Navýšení úhrady energií proběhne na úkor některých projektů, kte-
ré jsme měli v plánu v příštím roce realizovat.

nové zastupitelstvo obce

Volby do obecních zastupitelstev, které proběhly ve dnech 23.  
a 24. září, rozhodly o novém složení zastupitelstva naší obce. 
Vzhledem k tomu, že kandidovalo pouze 10 občanů, šlo o to, kdo 
dostane tzv. „černého petra“ a skončí tak jako jediný pod čarou. 

Tím, kdo se do nového devítičlenného zastupitelstva nedostal, byl 
nakonec Martin Heimlich, provozovatel místní hospody, člen výbo-
ru fotbalového klubu a stále ještě aktivní hráč. Martinovi se před 
třemi měsíci narodil další syn, Tadeáš, a tak mu k tomu všemu při-
byly ještě další starosti. Měl tedy co dělat, aby vše stihl, ale přesto 
se ještě rozhodl, na rozdíl od jiných, kandidovat do obecního za-
stupitelstva. Že to dopadlo, tak jak to dopadlo, je rozhodnutí míst-
ních voličů a je třeba ho respektovat.

Na ustavující schůzi, v pátek 21. října, složili všichni noví zastupi-
telé slib dle § 69, odst. 2 zákona o obcích. Novou starostkou obce 
byla na následující čtyři roky zvolena paní Jindřiška Doláková, kte-
rá se ihned po zvolení ujala svojí funkce. Tím pádem samozřejmě 
nemůže nadále vykonávat pozici účetní a z toho důvodu bude na 
tuto pozici vypsáno výběrové řízení (viz str. 4).

Místostarostou byl opět zvolený pan Jaroslav Korbel a bude tak 
moci nadále pokračovat ve své práci, kterou již osm let dělá více 
než skvěle.
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Naše vesNice
Svéradice

kulturní a spoleČenské akce

 čtvrtek 17. listopadu

09:00 hod. výlov „rybníČka“
Pořádá: spolek Svéradická ryba

 sobota 19. listopadu

20:00 hod. brutus – 
rocková zábava
vystoupení populární rockové kapely
 KD Svéradice, 
pořádá hospoda U Turků

 pátek 26. listopadu

18:00 hod. rozsvícení 
vánoČního stroMu
- Pěvecký a chrámový sbor
 VELKOBOR
- Vystoupení dětí z místní MŠ
  od 16:00 hod. ve vestibulu KD 
  doprovodný program
- ukázky výroby a prodej vánočních
  vazeb – paní Janečková
- zdobení napečených vánočních 
  perníčků

svéraDice

horažĎovice
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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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 sobota 12. listopadu

09:00 - 12:00 hod. 
svatoMartinský JarMark
- řemeslný a farmářský jarmark 
  s kulturním programem
 Mírové náměstí

 sobota 27. listopadu

18:00 hod. 
rozsvícení vánoČního 
stroMu
- Adventní písně, kulturní program
 Mírové náměstí

 sobota 10. prosince

09:00 – 12:00 hod. 
svatoMartinský JarMark
- řemeslný a farmářský jarmark 
  s kulturním programem
 Mírové náměstí

 sobota 10. prosince

09:00 – 12:00 hod. 
aDventní koncert
- Martina Kociánová 
  a Kateřina Englichová
 Kostel sv. Petra a Pavla

 čtvrtek 29. prosince

vánoČní koncert 
Pěveckého souboru PRÁCHEŇ
 Kostel sv. Petra a Pavla

- taneční vystoupení tanečního kroužku 
  Cooličky (spolek Pacienti)
 náves, předsálí a sál kulturního domu

 sobota 17. prosince

15:00 hod. vánoČní koncert – 
Volné sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů
 KD Svéradice

 neděle 25. prosince

20:00 hod. Myslivecký bál – 
hraje kapela Fortuna
 KD Svéradice, pořádá místní 
   Myslivecké sdružení

HOSPODA U TURKů
oznamuje všem svým zákazníkům, že páteční vaření potrvá až do 16. prosince 2022.


