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v době, kdy dostanete toto číslo do ruky, budou do Vánoc chybět
opravdu jen hodiny a vánoční šílenství bude vrcholit. Tím šílenstvím nemyslím jenom úklid, pečení či vaření, ale mám na mysli
zejména to, co se děje v obchodních centrech, marketech, supermarketech, prostě ve všech obchodech. Dnešní konzumní společnost udělala z těchto nádherných křesťanských svátků svátek

OSLAVY 100 LET ČESKOSLOVENSKA

všech obchodníků, kteří se pak chlubí, jak jim každý rok rostou tržby. A aby toho ještě neměli dost, tak hned po svátcích udělají velký slevový výprodej, a na to lidé slyší. Takže následuje tentokrát
šílenství povánoční. Ten pravý smysl Vánoc se postupně mezi lidmi
úplně vytratil. Jsme, a musím říci, bohužel, národ ateistů a většina
z nás bere Vánoce jako svátky konzumu, utrácí se za drahé dárky
a i jídla se nakupuje až nenormálně moc. A je smutné, že každým
rokem je situace čím dál tím horší a zatím to nevypadá, že Vánoce
budou tím, čím mají být, to znamená svátky klidu, míru, štěstí, lásky a hlavně by měly být svátkem vzájemného pochopení.
Ale i v tomto období se práce v obci nezastaví, takže bych Vás
chtěl v krátkosti poinformovat, co se v závěru roku událo, popřípadě co se připravuje. V říjnu po jedné větrné noci došlo k opětovnému uvolnění plechu na našem vodojemu, a tak jsme opět
požádali o pomoc pana Volšičku ze Záboří, který už v loňském
roce podobnou práci u nás prováděl. I tentokrát si s náročnou
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opravou poradil bez problémů a potvrdil, že je ve svém oboru
opravdový profesionál. Celkem problém byl při shánění vhodného vánočního stromu. Objeli jsme všechny lokality, kde
máme obecní lesy, ale smrk, který by se vzhledově a výškově
k tomu účelu hodil, jsme dlouho nemohli nalézt. Nakonec ten,
který v současnosti stojí vedle kaple sv. Anny, alespoň částečně požadované parametry splňoval, ale úplný ideál to určitě
není. Při pohledu z větší dálky je vidět, že je mírně prohnutý,
ale když se setmí a rozsvítí se žárovky a kapající rampouchy,
tak vypadá docela slušně. Pro příští roky bude čím dál tím těžší vybírat na naši náves pohledné vánoční stromy, protože ta-

kových, které rostou pokud možno osamoceně a mají rovnoměrně rozložené a husté větve, není moc. Třeba by nám mohl
pomoci i někdo z Vás, jestliže máte nějaký volně rostoucí smrk
na svém pozemku a uvažujete o jeho poražení. Za každou nabídku bychom byli hodně vděční.
V plném proudu je i stavba nových fotbalových kabin, kde
je dokončena hrubá stavba a v současnosti se instaluje krov
a bude se pokládat střešní krytina. Do konce roku by měla být
stavba kompletně přikrytá a začnou se vyzdívat příčky, montovat okna a rozjedou se další vnitřní práce. V listopadu došlo k malé prodlevě z důvodu zpoždění dodávky stavebního
materiálu, a to i přesto, že stavebník měl materiál objednaný
už od května. V současnosti je v republice obrovský stavební
boom a stává se, že výrobci nestačí vykrývat dodávky materiálu zákazníkům, což trochu připomíná totalitní dobu, kdy se
vše plánovalo na pětiletky a ve skutečnosti pak nic nebylo. Ale
to jsem jen trochu odbočil, skutečnost je taková, že stavba se
zatím drží plánovaného harmonogramu, a doufejme, že tomu
tak bude i po novém roce.
V listopadu, konkrétně ve čtvrtek 22. 11., navštívila naší
obec vnučka generála J. W. Kovaricka, jenž má svoje kořeny ve Svéradicích. Pan generál byl synem Václava Kovaříka,
svéradického chalupníka z č. p. 89 (U Vitochů), který v roce
1895 odešel do Ameriky. Jako vyučený krejčí se tam stal známým výrobcem zakázkových obleků a tato praxe mu časem

vynesla slušné peníze, za které koupil v Stroudsburgu v Pensylvánii kukuřičnou farmu. Z jeho syna se později stal generálmajor amerického vojenského letectva a i on žil v Stroudsburgu. Později si tam prý pan generál vystavěl dům, který prý
přesně kopíroval rodnou chalupu svého otce. Po sametové revoluci navštívil pan Kowarick s manželkou Svéradice a při své
druhé návštěvě v r. 1995 věnoval obci nový zvon sv. Josef. Jeho
tóny se dodnes třikrát denně ozývají ze zvonice kaple sv. Bartoloměje. Pan generál v tomto roce dostal od tehdejšího vedení obce čestné občanství. Jeho vnučka Olívie se vydala letos
s kamarádkou do Evropy a 3 dny pobývala i v Praze, ze které se
vydala navštívit naši obec. Sama projevila zájem navštívit rodný
dům svého praděda, a tak jsme poprosili paní ing. Cejnarovou,
která v současnosti se svou rodinou v tomto objektu bydlí,
zda by to umožnila. Paní Cejnarová nejenže souhlasila, ale
současně se ukázala jako vzorná hostitelka, a protože umí
výborně anglicky, dokázala na všechny dotazy slečny Olívie
a její kamarádky pohotově odpovídat. Poté následovala společná procházka po naší obci, při níž jsme se zastavili v parku
u památníku T. G. Masaryka, E. Beneše a osvobození Svéradic
americkou armádou. Poté jsme se přesunuli na kostelík, kde si
poslechla, jak v praxi funguje dar jejího dědečka, a zajímal ji
interiér i okolí kaple. Na závěr této krátké návštěvy jsme zorganizovali posezení v salónku hospody U Turků spojené s malým pohoštěním. Slečně Olívii se u nás moc líbilo a jenom litovala, že na tuto návštěvu měla tak málo času. Snad někdy
v nejbližších letech přijede znovu a na delší dobu.
Závěrem bych si Vás dovolil pozvat na vánoční koncert, který letos proběhne v sobotu 22. prosince a podobně jako loni
to bude v sále kulturního domu. V 16:00 hodin začne vánoční program vystoupením dětí z mateřské školy a po nich, přibližně v 17:00 hodin, přijde na řadu pěvecký a chrámový sbor
Velkobor, který se nám představí znovu po 3 letech. Po dobu
celého koncertu bude na každém stole připraveno sladké občerstvení v podobě lineckých koláčků a perníčků. K tomu si
podle chuti můžete objednat u personálu hospody U Turků kafíčko, čaj popřípadě něco „ostřejšího“. Přijďte si proto všichni
užít krásné kulturní vystoupení a dva dny před Štědrým dnem
nasát tu správnou předvánoční atmosféru.
Jak už jsem v úvodu zmínil, Vánoce máme doslova za dveřmi, a protože jsou to svátky narození Ježíše Krista, je třeba,
abychom je také v tomto kontextu i prožívali. Tyto svátky slaví miliardy lidí na celé planetě, ale chápe každý jejich smysl?
K zamyšlení jsou proto krutě pravdivá slova amerického politika, státníka, vědce, vynálezce a diplomata 18. století Benjamina Franklina, který řekl:
„Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho
přikázáním!“
Nádherný zbytek roku, hodně dárků pod stromečkem
a správné vykročení do nového roku.
Václav Dušek – starosta
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FENCLOVÁ Anna

3. ledna

61 let
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AUGUSTINOVÁ Marie

6. ledna

70 let

SOUKUPOVÁ Marie
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63 let
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MRÁZOVÁ Růžena

8. ledna

72 let
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SOUKUP Jaroslav

9. ledna

65 let
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ŽIGMUND Ondřej

11. ledna

70 let

OPALECKÁ Božena

16. ledna

82 let
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PUČIL Jaroslav

19. ledna

67 let

DUHANOVÁ Jaroslava

21. ledna

61 let

ŽIGMUNDOVÁ Alena

26. ledna

64 let

KÁBA Bohuslav

28. ledna

76 let

KLASOVÁ Miloslava

30. ledna

70 let

HRABCOVÁ Jitka

3. února

67 let

ZDENĚK Karel

6. února

78 let

LÖFFELMANNOVÁ Marie

13. února

74 let

OGROCKI František

19. února

94 let

ČERVENÁ Růžena

22. února

78 let

VĚTROVEC Miroslav

23. února

62 let

ŠULC Václav

25. února

75 let

Dne 28. prosince se dožívá kulatého výročí 90. let

paní OTILIE ČERVENÁ.
Zástupci obce předají oslavenkyni
k tomuto významnému výročí
dárkový balíček a květiny.

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Únor 2019:

Pracovní doba obecního úřadu
PONDĚLÍ

07.00–14.00 17.00–18.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.00–13.00

STŘEDA

07.00–16.00

ÚTERÝ–PÁTEK

07.00–14.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

PÁTEK

07.00–14.00

17.00–18.00
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Zajímavosti, události, střípky…
Vánoční strom na návsi se rozzářil v sobotu 30. lis-

Vánoční prázdniny v mateřské škole proběhnou od

topadu a počasí tentokrát vykouzlilo hezkou předvá-

27. prosince do středy 2. ledna.

noční atmosféru. Sněhová nadílka zasypala dětičky ze
školky při jejich vystoupení, pěvecký spolek Prácheň

Obecní úřad bude mezi svátky pro veřejnost otevřen

i pěknou účast posluchačů. Nápoje pro zahřátí, které

ve dnech 27. a 29. prosince ve zkrácených úředních ho-

byly pro všechny přítomné připraveny, se vypily beze

dinách od 8 do 11 hodin, v pondělí 31. prosince bude

zbytku. Před samotným rozsvícením vánočního stro-

uzavřen.

mu byl již od 16.00 hodin ve vestibulu připraven do-

Vývoz popelnic pokračuje v příštím roce v obvyk-

provodný program. Děti si zde mohly nazdobit perníč-

lém režimu, tedy jednou za čtrnáct dní vždy v pondělí

ky, zhlédnout jsme mohli i adventní a vánoční vazby.

v lichém týdnu. Popelnice budou vyvezeny na Silvestra

Adventní věnce a svícny bylo možno stejně jako medo-

a další svoz následuje v pondělí 14. ledna. Letošní znám-

vinu a jiné výrobky i zakoupit přímo od včelaře.

ky na popelnice zůstávají v platnosti do konce ledna

Betlémské světlo také v letošním roce doputuje
až do naší obce. Plamínek představující symbol míru
a přátelství je každoročně zapálený v Betlémě a do
České republiky jej přivážejí skauti z vídeňského luteránského kostela, pro Svéradice betlémské světlo obstará Ing. Marie Šulcová. Na Štědrý den si jej můžete
připálit od 10.00 do 10.30 hodin u kapličky sv. Anny
na návsi.
Tradičně 25. prosince pořádají myslivci svůj bál se
skupinou Melodion, i tentokrát pro vás chystají bohatou
zvěřinovou tombolu.

příštího roku. Pro další rok bude nově možnost vývozu
popelnice jen v letním (od dubna do října) nebo v zimním období (od listopadu do března).
Novoroční pochod startuje v úterý 1. ledna v 13.30
hodin od obecního úřadu, pro všechny účastníky bude
ve Slatině i letos připraveno malé občerstvení.
Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 5. ledna od
9.30 hodin, kdy vás navštíví koledníci se zapečetěnou pokladničkou. Sbírku zajišťuje Oblastní charita Horažďovice.
Výroční schůze sboru dobrovolných hasičů je naplánována na sobotu 12. ledna od 18.00 hodin v hospodě

Děkujeme touto cestou
všem příbuzným, přátelům,
spoluobčanům, obecnímu
úřadu, hasičům, sportovcům
ve Svéradicích
za účast na pohřbu našeho drahého
zesnulého Miroslava Chaloupky,
který se konal dne 13. 11. 2018 Ve smuteční
síni v horažďovicích. Zároveň děkujeme
za květinové dary a projevy soustrasti.

U Turků, každý člen sboru ještě obdrží pozvánku do schrán-

Za rodinu děkuje maminka Anna Chaloupková.

Masopust se bude konat v sobotu 2. března, průvod

ky. V sobotu 2. února pořádají hasiči svůj bál s bohatou
tombolou, stejně jako loni zahraje Mild Band ze Lnářů.
Týden před Masopustem pořádá fotbalový klub
sportovní ples, v sobotu 23. února zahraje k tanci
i poslechu skupina Melodion.

vychází od obecního úřadu již v 13.00 hodin.
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Vánoce za první republiky,
protektorátu a za totality
Podobu Vánoc ve 20. století u nás velmi ovlivňovala politická
a ekonomická situace.
První Vánoce za první republiky byly
i přes všeobecný nedostatek zboží
a potravin plné euforie z konce války
a nového samostatného státu. Ve 20.
letech také vzniká tradice vánočních
stromů republiky, která pak byla následujícími režimy třikrát zrušena. Už v té
době se objevují i první nářky nad konzumní podobou vánočních svátků. Třicátá léta jsou ve znamení Velké hospodářské krize, poté Mnichova a hlavně
začátku druhé světové války. Nacistická představa Vánoc jakožto starogermánského svátku však v Čechách neuspěla. Krátké poválečné období relativní svobody vystřídal tuhý komunistický
režim. A ten se, stejně jako nacisté,
snažil Vánoce co nejvíce upozadit. Pomoci mu v tom měl děda Mráz, naštěstí neúspěšně. Ovšem svobodného způsobu oslavení či neslavení narození Ježíše Krista se nakonec československá
společnost dočkala až s rokem 1989.

přetrvával a navíc se zvyšovaly ceny
potravin a drahota stoupala, už to lidé
snášeli podstatně hůře. V dalších letech, kdy se už ekonomická situace začala zlepšovat, se dokonce v novinách

PRVNÍ REPUBLIKA
Vánoce v roce 1918 byly velice bouřlivé. Skončila válka, vzniklo samostatné
Československo, těsně před nimi se do
vlasti vrátil prezident Masaryk. V novinách se objevují euforické články, že to
jsou první svobodné Vánoce, že před
Československem je krásná budoucnost. Tato euforie pomáhala lidem překlenout a lépe snášet nedostatek jídla, uhlí i šíření španělské chřipky, které
měla na svědomí mnoho obětí. Během
dalších Vánoc, kdy tento nedostatek

objevuje žehrání na konzumní charakter svátků, tedy nakupování, plné obchody lidí, spousta inzerátů, které ve
velkém propagují vánoční zboží.
S první republikou se především pojí
tradice vánočního stromu republiky.
Její založení způsobil příběh, který se
v roce 1919 stal známému novináři

a spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi.
Ten společně s přáteli před Vánoci vyrazil do bílovických lesů uříznout
si načerno vánoční stromeček. Pod
stromem našli plačícího novorozence zabaleného v plenkách. Ujali se ho
a odnesli zpět do Bílovic. Později vyšlo
najevo, že v lese odložila dítko matka,
která se ucházela o místo u jednoho
sedláka a bála se, že s malým děckem
by ji nepřijal. Tahle událost spisovatele Těsnohlídka velice dojala a stala se
podnětem k založení tradice vánočního stromu, který od té doby začal být
součástí brněnských Vánoc. U těchto
vánočních stromů se pak vybíraly peníze na opuštěné a chudé děti. První
strom byl vztyčen v roce 1924 v Brně
a byla to velká sláva. Kromě celé reprezentace města, sokolů, legionářů
se zúčastnila i malá Liduška, ta holčička, kterou Těsnohlídek našel a která
se dostala k pěstounům.
Velice těžké byly Vánoce v době Velké hospodářské krize v třicátých letech
a asi úplně nejhorší pak v roce 1933,
kdy krize vrcholila a v republice bylo
asi 700 000 nezaměstnaných. Stát se
snažil tuto situaci mírnit aspoň tím, že
se konaly mimořádné vánoční akce,
kdy se vyplácely zvýšené vánoční příspěvky jak nezaměstnaným, tak i pro
jejich děti.
OBDOBÍ PROTEKTORÁTU
V období okupace se nacisté snažili vánoční tradice vytlačit, protože považovali křesťanství za svého ideového protivníka. Jejich pojetí Vánoc byl
vlastně návrat ke staropohanským
germánským tradicím. Když došlo
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k vypuknutí války, snažili se 24. prosinec pojímat jako svátek padlých a rozsvěcení vánočních svíček prezentovat
jako světlo za zemřelé. Česká společnost však na tyto náhradní nacistické
svátky reagovala odmítavě a o to víc
se lidé upínali k vánočním tradicím, což
samo o sobě mohlo být vyjádřením odporu.
V roce 1945 se opět obnovují vánoční stromy republiky, které nacisté zakázali, a opět se pod nimi vybírá na děti,
které během války ztratily rodiče nebo

V roce 1945 se opět
obnovují vánoční stromy
republiky, které nacisté
zakázali, a opět se pod
nimi vybírá na děti, které
během války ztratily
rodiče nebo kterým válka
poškodila zdraví.
kterým válka poškodila zdraví. Samotné Vánoce v r. 1945 samozřejmě nebyly bohaté, byl nedostatek potravin,
oblečení a také chybělo uhlí. Takovým
skutečným Ježíškem v té době byla
tzv. UNRRA (Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu), díky jejíž pomoci proudilo do republiky různé zboží
a především malé děti tak mohly
ochutnat takové věci, jako pravá čokoláda, kakao nebo pomeranče.
NÁSTUP KOMUNISTŮ
– OBDOBÍ TOTALITY
Po roce 1948 bylo vše jinak. Zpočátku
tu byl pokus tradici vánočních stromů
republiky prezentovat pod jinou hlavičkou, ale nakonec došlo k jejich úplnému zrušení. Oficiální důvod byl, že se

máme všichni dobře, žijeme v lidově
demokratickém zřízení a nikdo již nemusí žebrat. Pak přišel památný projev
Antonína Zápotockého, kde v několika
větách nahradil chudého Ježíška bohatým dědou Mrázem: „Malý Ježíšek,
ležící ve chlévě na slámě vedle volka
a oslíka, nad chlévem zářící betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným,
že chudí patří do chléva. Když se
v chlévě mohl narodit a bydlet
Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohly rodit vaše děti? Tak mluvili
k chudým a pracujícím bohatí
a mocní. Doby se ale změnily, nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se
z něho Děda Mráz.“
V tomto odůvodnění bylo, že se máme
všichni dobře, špatně se mají děti v kapitalistické cizině, špatně se měly děti
za první republiky, byly hladové, sirotci se měli špatně. A dnes jsme přece
v tom ideálním zřízení, kde nikdo nestrádá, nikdo nehladoví, takže žádné charitativní organizace a sbírky nejsou třeba. Realita však byla samozřejmě úplně jiná, protože v 50. letech byl
znovu zaveden lístkový systém. A když
se podíváme na tehdejší plakáty sovětského Dědy Mráze, plývajícího nedostatkovými potravinami, jako byly
banány, mandarinky, sardinky a další
věci, na obyvatelstvo to muselo působit až provokativně.
Krátké uvolnění přichází v roce 1968
a na tehdejší Vánoce se vrací vánoční stromy republiky. Tehdy to bylo spojeno s vesničkami SOS, alternativním
zařízením k dětským domovům, kde
se velmi angažovala Irena Svobodová, manželka prezidenta Ludvíka Svobody. Toto období bylo velice krátké a už v roce 1970 byla tradice stromů republiky znovu zrušena a končí

i projekt vesniček SOS. Vesničky SOS
přišly z Rakouska, byly ze Západu
a měly křesťanský podtext. Jejich účelem bylo, aby sirotci mohli vyrůstat
v prostředí, které by bylo blízké prostředí rodinnému. Reakce režimu byla proto
taková, že socialistické zřízení je přece
na tak vysoké úrovni, že nemusí
přejímat výdobytky kapitalistické společnosti. Ve druhé polovině 60. let povolil mezi lidmi
strach z 50. let a začalo se
chodit na tzv. půlnoční mše.
Ty se však nekonaly o půlnoci, ale spíše v podvečerních
hodinách, v lepší variantě pak
v deset hodin večer. Bylo to vysvětlováno tím, že když se lidé budou
vracet domů takhle dlouho v noci, Veřejná bezpečnost (VB) nebude schopná zajistit jejich bezpečí. Na tyto „půlnoční“ chodilo i mnoho mladých lidí, ale
většinou to nebylo z důvodu vyjádření
víry, spíše to bylo vyjádření nesouhlasu
s oficiální politikou státu.
Další euforické Vánoce pak přišly
v roce 1989, kdy byly kostely doslova
narvány k prasknutí a po tradiční písni
„Narodil se Kristus Pán“ se zpívala národní hymna. V tomto období dochází
k obnově tradice vánočních stromů republiky, a tím i k obnově charitativních
tradic v tom smyslu, že o Vánocích myslíme na lidi, kteří se nemají tak dobře
jako my. vdu
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FOTBALOVÝ KLUB

PODZIM 2018 – 2. část
Pohled na tabulku po polovině odehraných zápasů
Týden po zbytečné bodové ztrátě v domácím zápase
není pro nás zrovna moc příjemný: třetí místo od konce
s Kralovicemi (14. 10.) jsme zavítali na hřiště Sokola
a šestibodová ztráta na nejbližšího souseda není určiMochtín, kde se nám v minulosti celkem vždy dařilo. Ale
tě potěšující. Čeká nás, podobně jako loni, těžké jaro!
tentokrát bylo vše jinak. V zápase jsme opět brzy inkaTýden po ostudné domácí porážce s Velkými Hydčisovali, ale po zbytek poločasu jsme byli lepším týmem.
cemi cestovalo „béčko“ do Švihova a vědělo se, že nás
Své velké šance na otočení výsledku jsme však nevyužili
určitě nečeká soupeř z kategorie lehkých. Švihov ještě
a soupeř nám ve druhé půli dával lekce z produktivity.
nedávno hrál krajské soutěže, ale v současnosti zažívá
Obdrželi jsme dalších 5 gólů a konečný výsledek 0:6 byl
neradostné období a hraje ty nejnižší okrespro nás hodně ostudný.
ní třídy. Přestože naše sestava vůbec nebyla
Další víkend nás v Kasejovicích čekala Sušpatná, nepodařilo se nám skórovat, a prošice, které se po sestupu z krajského přetože domácím se to povedlo dvakrát, odjížboru stále nedaří, a proto jsme počítali se
děli jsme s porážkou 0:2.
3 body. Bohužel i tento zápas nás zastihl ve
Po sérii 3 porážek v řadě jsme o dalším víšpatném rozpoložení, a proto skončil i tenkendu přivítali na „domácím“ hřišti ve Velto duel pro nás špatně. Sice jsme se dostakém Boru tým Sokola Plánice a potřebovali do vedení, ale hosté po naší chybě brzy
li jsme stoprocentně bodovat. První poločas
vyrovnali a ve druhém dějství přidali další
nebyl ještě podle našich představ, ale v tom
3 góly. A protože my jsme skórovali již poudruhém jsme se konečně rozstříleli a za 20
ze jednou, soupeř si za výhru 4:2 odvezl
minut nasázeli soupeři 4 branky. Výhra 4:0
všechny body.
Fotbalový klub
První listopadovou sobotu jsme cestovali
přeje všem krásné určitě potěšila.
Závěrečný zápas podzimu jsme odehráli na
do Kaznějova a bohužel ani s novým měa bohaté Vánoce
hřišti posledních Žihobců a trochu jsme již
sícem se nic nezměnilo. Po bezkrevném
a do nového roku
dopředu počítali se ziskem 3 bodů. Z naší
výkonu jsme odjížděli s prohrou v poměvše nejlepší.
strany to však bylo velké trápení, ale přesto
ru 0:4 a opět to byl druhý poločas, který
jsme ještě v nastaveném čase o gól vedli. V 94. minuo tomto výsledku rozhodl, když jsme obdrželi 3 brantě jsme však inkasovali zbytečný vyrovnávací gól a boky. Poslední zápas na domácí půdě jsme za další týden
hužel jsme nezvládli ani následnou střelbu pokutových
sehráli proti kvalitnímu nováčkovi soutěže, týmu Stakopů. Domů jsme odjížděli pouze s jedním bodem a tím
rého Plzence. Vzhledem k postavení v tabulce jsme už
pádem jsme v tabulce klesli až na 4. místo, kde i předost nutně potřebovali bodovat, ale ani v tomto utkázimujeme.
ní se nám příliš nedařilo. Naštěstí nám soupeř vypoNaši žáčkové po výhře ve Volenicích hráli v neděli 21.
mohl vlastním gólem, který byl v tu chvíli vyrovnávací
října na hřišti vedoucího týmu soutěže v Sedleci a utra znamenal, že se šlo do penaltového rozstřelu. V této
pěli těžkou porážku v poměru 2:9. Všech 9 gólů domádisciplíně se nám na podzim vůbec nedaří a naši střelcích vstřelil jediný hráč (Jan Zíka), který všechny ostatci to potvrzovali i teď. Z pěti pokusů jsme proměnili
ní na hřišti převyšoval jak vzrůstem, tak i fotbalovým
pouze dva, ale díky výbornému výkonu Michala Souumem.
kupa, kterých soupeře vychytal, jsme nakonec brali dva
Poslední říjnovou neděli, na „státní svátek“, odehrádůležité body.
li žáci poslední podzimní zápas, a to v Sousedovicích.
Podzimní sezónu jsme končili na neoblíbené „umělce“
I tento soupeř byl nad síly našich mladých fotbalistů,
v Žihli, kde se nám nikdy nedařilo a tato tradice zůstala
kteří tentokrát nevstřelili ani gól a domů si odváželi poopět neporušena. Zápas byl rozhodnutý hned v prvním
rážku 0:5. V průběžné tabulce po odehrání poloviny zápoločase, kdy jsme inkasovali 3x, a ve druhé půli jsme
pasů to stačí zatím na 6. místo s bilancí 4 výher a 5 povýsledek jen lehce korigovali a domů odjížděli po porážrážek. vdu
ce 1:3 s prázdnou.
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mateřská škola

Podzimní cesty ve školce

Začátek školního roku jsme si ve školce dostatečně užili, a to především díky nové herní zahradě, na kterou obec získala dotaci. Tímto panu
starostovi děkujeme. Zebra, vláček s vagónkem,
basketbalový koš, dřevěné autíčko a nové pískoviště, to vše dětem udělalo upřímnou radost
a každou vycházku chtěly trávit v objektu školky
na těchto herních prvcích.
Do naší školky po prázdninách nastoupilo 23 dětí. Od
nového roku se k nám připojí ještě dvě nové děti, s jejichž rodiči již byl pohovor u zápisu a je s nimi počítáno.
Nedá mi zde nezmínit jméno paní Harbáčkové a pana
Vitáska. Jsou to rodiče dívenky, která nás navštěvuje
od 2 let a nyní je již předškolačkou. Rodiče Anežky naší
školce každoročně věnují nemalý finanční dar. Kvůli hygienickým podmínkám jsme byli nuceni rozšířit umývárnu a tento finanční dar naši situaci usnadnil. V září
se děti setkaly s novými věšáčky na ručníky a dělicím
paravánem, který zároveň slouží jako nástěnka. A věřte mi, že u speciálně určeného nábytku do mateřských
škol a škol vůbec nejde o malou finanční částku. Velice si toho vážíme a děkujeme za tuto pomoc. Děkujeme také všem ostatním rodičům za drobnější finanční
a věcné dary, neboť i ty jsou nepostradatelné.

Začátkem října jsme navštívili vystoupení plné písniček s Pavlem Novákem v KD Horažďovice. Ještě
v tom samém týdnu za námi do školky přijela psí slečna
Dášenka se svou majitelkou ze Státní veterinární správy. Cílem programu bylo pochopení, jak se správně starat o naše zvířecí miláčky a neubližovat jim.
V tomto školním roce spolupracujeme s novou logopedkou, paní Lenkou Končelovou z Čečelovic, která každé 3 týdny dojíždí za dětmi do naší školky.
V době posvícení se to ve školce rozvonělo pečením hnětynek a děti si je hrdě odnášely domů. V této
době se také konala první tvořivá dílna rodičů s dětmi.
S o něco náročnějším tvořením z hlíny přijela již známá
paní Kahounová z Vrčeně a rodiče se svými dětmi již
tvořili vánoční motivy: stromečky, andělíčky, stojánky
na svíčky nebo různě zdobené mističky. Takto zhotovené výrobky se odváží do pece a na konečnou podobu
výrobku si děti musí 2 až 3 týdny počkat.
V listopadu jsme opět vyjeli za pohádkou do Horažďovic – na Kašpárkovy pohádky. O týden později k nám
zavítalo Divadlo Z bedny z Karlových Varů. Přijel pro
děti již známý pan Pohoda s pohádkou O vodníčkovi.
Děti se příjemně bavily a také se zapojily do děje.
Během vystoupení u vánočního stromu tentokrát zavládlo počasí zimního charakteru, přesto všechny přespolní děti dorazily a svého adventního vystoupení se
s láskou zhostily. Ukázaly, co se naučily a že jsou to šikulky.
Tolik očekávaný tajemný den 5. prosinec probíhal
v příjemné klidné předvánoční atmosféře. Děti se v přítomnosti anděla, Mikuláše a čerta cítily natěšeně, zvědavě a samozřejmě kvůli čertovi trochu nejistě. Děti vše
ustály, zarecitovaly, zazpívaly a byly odměněny.
V tomto čase se s dětmi připravujeme na vánoční vystoupení, které proběhne v sobotu 22. prosince 2018
v KD Svéradice. Již nyní se s dětmi těšíme na setkání s Vámi. Školku nyní zdobíme do vánoční atmosféry
a s dětmi budeme doufat a čekat na příchod kouzelného Ježíška.
Za kolektiv mateřské školy přeji všem klidné a pohodové svátky a do nového roku zdraví, štěstí a porozumění.
Naďa Klasová – ředitelka MŠ
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AKCE V OBCI

OSLAVY 100 LET ČESKOSLOVENSKA
V sobotu 27. října proběhly v naší obci oslavy 100. výročí od vzniku Československa. Program těchto oslav měl dvě části. Ta první, oficiální, proběhla v parku u památníku T. G. Masaryka a E. Beneše a začala ve 14:30 hodin.
Nejdříve členové místního hasičského sboru slavnostně
napochodovali k památníku a položili k němu věnec se
stuhami v národních barvách. Poté zazněla česká hymna
a následoval krátký projev starosty obce, který ve stručnosti přiblížil události, které se staly před 100 lety. Dalším
bodem této části programu bylo zasazení „lípy republiky“, která byla umístěna do předem připraveného výkopu
v těsné blízkosti živého plotu obklopujícího památník. Vedle lípy byla osazena pamětní deska s textem, k jaké příležitosti a kdy byla vysazena. Tato deska byla po zasazení
lípy slavnostně odhalena.

Druhá část oslav pak proběhla v kapli sv. Bartoloměje a začala v 15:30 mší svatou. Od 17:00
hodin pak začalo v kapli vystoupení hudebního
souboru PRÁCHEŇ z Horažďovic, který si u příležitosti těchto oslav připravil asi třičtvrtěhodinové pásmo písní různých žánrů. Na závěr jsme si pak všichni společně zazpívali českou hymnu. Vzhledem k tomu, že
v těchto prostorech je nádherná akustika, bylo vystoupení
„prácheňáků“ doslova úžasné a je jen škoda, že nedorazilo
více lidí. Opravdu o dost přišli, byl to krásný zážitek.
Po skončení programu v kapli bylo možné spatřit zkušebně
zapnuté noční osvětlení, které po setmění osvítilo tuto naši
dominantu. Ti, kteří zůstali, mohli se na vlastní oči přesvědčit, že až bude toto osvětlení realizováno prakticky, naskytne
se při příjezdu do Svéradic od Velkého Boru nebo od Babína
opravdu kouzelný pohled.
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Podzim s Pacienty

SPOLKY V OBCI

Další Pacienty připravené zábavné odpoledne pro děti bylo
8. 12., a to Mikulášská nadílka. Celé odpoledne provázely
opět soutěže, děti si k Mikuláši a andílkům chodily pro nadílku
a další překvapení na ně čekalo i ve velkém adventním kalendáři. V tvořivé dílničce si děti vyráběly z ponožek sněhuláčky a malovaly vánoční přáníčka, která jsme zaslaly do Českého rozhlasu v rámci akce Ježíškova vnoučata.
Věříme, že přáníčka udělají osamělým seniorům radost.
V letošním roce k nám z pekla dokonce zavítal i samotný Lucifer v doprovodu dvou neposedných čertů, kteří
pozlobili nejednoho prcka, ale také rozdávali bonbóny ze
svých kotlíků. Na úvod si Pacienti pro všechny připravili
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Trochu netradičně jsme 3. listopadu uspořádali maškarní rej Halloweenské sladkobraní, který
nebyl jen jako odraz čím dál více v našich krajinách slaveného anglosaského svátku v předvečer Všech svatých, tedy Halloweenu, ale vzpomněli jsme si i na naši českou tradici, kterou jsou
Dušičky. Právě v rámci Dušiček jsme vypouštěli balónky. Pro děti jsme již asi tradičně připravili tvořivou dílničku, ve které si za pomoci rodičů a Pacientů vytvářely strašidýlka všeho druhu
a dlabaly a vyřezávaly si dýně. V průběhu celého odpoledne si děti dále několikrát zasoutěžily o sladkosti, tancovaly a myslím, že se výborně bavily. Součástí vytvořených kulis byla
i vesnička, kde v každém domečku čekalo na
děti další sladké překvapení. Pro starší děti i rodiče byla připravena stezka odvahy do místního „pekla“ plná strašidelných výjevů, ale i opravdových strašidel, které vylekaly i nejednoho dospělého. Na akci nám zavítalo přes 100 dětí
a nepočítaně dospělých.

překvapení – zazpívali vánoční písničku od Vojty D. V bílých
peřinách. V průběhu celého odpoledne nám v sále „sněžilo“
a s napadaným sněhem si nehrály jen děti, ale i dospělí.
Doufáme, že se vám podzim s Pacienty líbil, a již teď bychom si vás dovolili pozvat na dětský maškarní ples, který
se bude konat v březnu a jehož téma je zatím tajemstvím.

Chtěl bych také poděkovat všem, kteří nám pomáhali naše akce připravovat, je vás čím dál více
a my jsme za to velice vděční, jelikož bez vaší pomoci bychom to sami těžko zvládali.
Pavel Boček
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historie

Život v Horažďovicích (1918–1938) – 2. část
V roce 1930 rozšířil pan Jaroslav Cvach svoji dílnu na výrobu pletacích strojů o výrobu motocyklů s motorem 15 HP, spotřebou benzínu 4–5 l na 100 km
a obsahu 500 cm3. Takový motocykl stál tehdy 8900 Kč. Gustav Bublík vyráběl v Nábřežní
ulici za první republiky sáňky,
rybářské pruty a hokejky. Jeho

Jednomu fotbalovému
zápasu v Horažďovicích
přihlížel v roce 1932 osobně
hrabě Ferdinand Karel
Kinský, a to ve společnosti
lorda Churchilla z Anglie.
Pravděpodobně se jednalo
o lorda Winstona Churchilla,
neboť mezi blízké přátele
Ferdinandova strýce Karla
Kinského patřili lord Randolph
Churchill a jeho choť Jennie
(rodiče Winstona).

podnik značně prosperoval,
a tak se rozhodl koupit Mayerův
dům v Zářečí, kde výrobu rozšířil. To byly začátky firmy Sport.
V Zářečí byla též zřízena sodovkárna pana E. P. Skály, která se
proslavila díky limonádě EPES.
Za první republiky pokračoval též lov perlorodek v Mlýnské stoce.
V roce 1932 se začaly projevovat následky velké hospodářské
krize a řada podniků
musela svoji výrobu
omezit nebo ji zcela
ukončit. Přesto působilo
v Horažďovicích v roce 1937
stále přes 250 podniků, živností
a obchodů.
Doba první republiky se obecně nesla v duchu emancipace
žen a jejím zřetelným projevem
byly změny v odívání. Do ženského šatníku se proto postupně přejímaly některé ryze pánské části oděvu, jako například
kalhoty a kravata. Dvacátá léta
se nesla v duchu „zkracování“,
a to nejen sukní, ale i vlasů. Do
popředí se dostávala žena studující, sportující a zajímající se
o politické dění. Také v Horažďovicích se objevovaly emancipované ženy, například samotná
hraběnka Henrieta Kinská, která
získala v červenci 1933 řidičské
oprávnění.
Důležitou roli v Horažďovicích
zastával řád Školských sester
Notre Dame, který se i za první republiky věnoval vzdělávání
dívek. Značné oblibě se též těšil
sport, jehož velkým mecenášem

byl hrabě Ferdinand Karel Kinský, který umožnil sportovnímu
klubu pořádat na Lipkách fotbalová utkání, nebo vytvořit kluziště pro bruslaře a hokejisty na
Mokré. Jednomu takovému fotbalovému zápasu v roce 1932
přihlížel dokonce osobně, a to ve společnosti
lorda Churchilla z Anglie. Pravděpodobně se
jednalo o lorda Winstona Churchilla, neboť
mezi blízké přátele Ferdinandova strýce Karla Kinského patřili lord
Randolph Churchill a jeho
choť Jennie (rodiče Winstona).
V roce 1936 bylo možno pozorovat změnu nálad, jež souvisela se zhoršující se zahraniční situací. Zesilovaly výtržnosti směrované proti Židům a docházelo
k popisování chodníků protižidovskými nápisy a vylepování
letáků. Na přelomu srpna a září
1938 se konalo několik cvičení
civilní protiletecké ochrany. Stejně jako jinde docházelo tehdy
v Horažďovicích k vybírání vkladů z peněžních ústavů, nakupování zboží a životních potřeb,
odvodu koní a motorových vozidel a k přípravám na odchod
obyvatel. Dne 23. září 1938 byla
vyhlášena mobilizace a 29. října
Mnichovská dohoda. S vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava přestala první republika existovat.
Podle materiálů Městského
muzea v Horažďovicích
zpracoval Václav Strolený
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AKTUALITY
Všem spoluobčanům
přejeme krásné prožití
svátků vánočních
a klidný a úspěšný
vstup do nového
roku 2019.

PF2019
POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ POCHOD
V úterý 1. ledna 2019
se pod záštitou obce Svéradice
uskuteční tradiční novoroční
pochod.
Trasa je v posledních letech stálestejná: SVÉRADICE OÚ – „TOPOL“
– SLATINA – SVÉRADICE.
Ve Slatině bude opět připraveno
malé občerstvení – něco pojíme,
popijeme a půjdeme dál.
Prezentace účastníků:
13.00 – 13.30 hod.
ve vestibulu OÚ Svéradice.

Slatina

Slatina

občerstvovací
stanice

Topol
Stašín

Svéradice
Cíl: Hospoda U Turků
Start: Oú
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informace z obce / obecního úřadu

Kalendář vydala obec Svéradice

SVÉRADICE 2019

KALENDÁŘE
Svéradice 2019

Hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2019
Kalendář sSvéradice 2019 final.indd 1

26.11.2018 21:40:17

Stalo se už tradicí, že naše obec vydává svůj kalendář, který
dostávají naši občané zdarma jako takový malý vánoční dárek.
Pro každou rodinu je určen 1 výtisk. Ten pro rok 2019 je opět
sestaven, podobně jako ten letošní, ze starších fotografií, když
ty úplně nejstarší jsou z konce 19. století a mnoho jich je z první
poloviny 20. století. Naše zastupitelka Blanka Vlčková si dala velkou práci, aby dala dohromady potřebný počet snímků, a za její
nesnadnou práci jí patří velké poděkování. Kalendář šel do tisku
začátkem prosince a jeho distribuce do všech domácností bude
provedena do konce tohoto roku. Kdyby měl někdo zájem o další výtisky, je možné si je zakoupit na obecním úřadě za 100 Kč.
Snad se Vám bude líbit.

objemově větší a nebude tak rychle plný. Podobný koš byl rovněž
umístěn do blízkosti nového multifunkčního hřiště, aby se kolem
tohoto sportoviště nepovalovaly odpadky, které sportovci dosud
neměli kam odhazovat.
Další nové koše budou umístěny k novému sezení u Mlýnského rybníka a mezi lavičky před kaplí sv. Bartoloměje. Tyto koše
už nejsou kamenné, ale dřevěné v kombinaci s kovem, a určitě
vhodně zapadnou do této krásné oblasti, kterou bychom rádi i do
budoucna zvelebovali.

VÁNOČNÍ STROM
Jako každý rok tak i letos byl před kapličkou sv. Anny na návsi
postaven vánoční strom a v pátek 30. 11. byl slavnostně rozsvícen. Tento strom rostl osamoceně na obecní parcele p. č. 4027,
která se nachází po levé straně silnice na Babín, několik desítek metrů od křižovatky. Byl poražen v sobotu 24. listopadu a
ještě ten den dovezen na určené místo, kde musel být upraven
tak, aby se kmen vešel do roury napevno zabetonované v zemi.

NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE
Jistě jste si všimli, že na návsi u sezení před kolotočem byl
umístěn nový kamenný odpadkový koš, kterým jsme nahradili dosavadní nevzhlednou plastovou nádobu. Tato výměna byla
provedena ze dvou důvodů, jednak proto, že tento nový koš
vzhledově lépe zapadá do tohoto prostředí, a také proto, že je

HLEDÁME PRACOVNÍKA
Obec Svéradice hledá pracovníka na práci s křovinořezem s nástupem 1. 4. 2019.
Jedná se o občasné kosení obecních travních porostů, které jsou pro práci s motorovou sekačkou nepřístupné.
Zájemci se můžou
hlásit v kanceláři
obecního úřadu
v jeho úředních
hodinách.

V následném týdnu jej pak vyzdobili pracovníci firmy Elektroslužby Burda Horažďovice a jeho osvětlení budeme moci pozorovat
každý den po setmění, a to až do Tří králů. Adventní atmosféru
ještě vylepšují svíčky ve skleněných lahvích, které jsou umístěny
na každém sloupku a budou zapalovány vždy každou adventní neděli a na Vánoce.

POUKAZY PRO JUBILANTY
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce jsme
schválili, že počínaje dosáhnutím věku 65 let dostanou naši občané slavící kulaté nebo půlkulaté narozeniny od obce peněžitý poukaz, za který si budou moci nakoupit zboží v místní prodejně ZKD.
Peněžité poukazy budou ve třech hodnotách: 500 Kč pro jubilanty, kteří se dožívají 65, 70 a 75 let, 800 Kč pak obdrží ti, kteří slaví
80, popř. 85 let, a ty nejvyšší, v hodnotě 1000 Kč, budou určeny
pro devadesátileté a starší. Věkový průměr našich občanů stále
stoupá a určitě je slušné na naše starší spoluobčany myslet a alespoň touto formou poděkovat a poblahopřát.
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usnesení

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Svéradice ze dne 6. 12. 2018
Zastupitelstvo obce Svéradice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

schvaluje program 2. zasedání ZO;
volí návrhovou komisi: Haasová Růžena,
Boček Pavel;
určuje ověřovatele zápisu: Löffelmann Petr,
Klas Pavel;
schvaluje zápis a plnění usnesení z ustavujícího
zasedání ZO ze dne 2. 11. 2018;
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 roku
2018 a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 roku 2018;
schvaluje rozpočet obce na r. 2019, tj. příjmy ve výši
5 950 400 Kč, výdaje 8 381 700 Kč, rozdíl ve výši
2 431 300 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření
z minulých let; závazným ukazatelem rozpočtu jsou
jednotlivé paragrafy;
schvaluje rozpočet DSO Radina na r. 2019
jako vyrovnaný, tj. příjmy i výdaje 14 000 Kč;
schvaluje Dohodu o změně smlouvy o nájmu
na pronájem místnosti v budově Obecního úřadu
Svéradice, č. p. 146, s firmou ČSAD STTRANS, a. s.,
se sídlem ve Strakonicích;
v záležitosti rozpočtu Mateřské školy Svéradice,
příspěvkové organizace, schvaluje:
a) rozpočet na r. 2019, a to bez výhrad;
b) střednědobý výhled na r. 2020 a 2021;
souhlasí s uzavřením Mateřské školy Svéradice
v době vánočních prázdnin, a to od pondělí 24. 12.
2018 do středy 2. 1. 2019. Provoz bude zahájen
ve čtvrtek 3. ledna 2019;
stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písmeno a)
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 000 Kč;
zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci
o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jeho stručné odůvodnění;
schvaluje finanční příspěvek pro Svaz zdravotně
postižených – Šumava – Klub Horažďovice ve výši
1 000 Kč, který bude poskytnut formou darovací
smlouvy;
schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov
Nepomuk, rodinnou skupinu Oselce, ve výši 2 000 Kč,
který bude poskytnut formou darovací smlouvy;
schvaluje Smlouvu o dílo č. 38/18 s firmou VAK

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

projekt, s. r. o., se sídlem B. Němcové 12/2,
Č. Budějovice, na vypracování projektové
dokumentace v textové a výkresové formě pro
stavbu „Svéradice – intenzifikace úpravny vod“
na základě odsouhlasené nabídky č. proj/18072;
schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl č. VP_2018_156226 s firmou OSA,
z. s., se sídlem Čs. armády 20, Praha 6 – Bubeneč,
PSČ 160 56 – vystoupení Sdružení pootavských
muzikantů dne 24. 8. 2018;
jmenuje inventarizační komisi ve složení:
předseda – Vlčková Blanka, členové – Hokrová
Anna, Haasová Růžena;
souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování žádosti
o dotaci MZE od firmy ČEVAK, a. s., se sídlem
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, na akci
„Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody“;
schvaluje finanční příspěvek pro Oblastní charitu
Horažďovice ve výši 5 000 Kč, který bude poskytnut
formou darovací smlouvy;
ve věci připomínky pana Petra Behenského,
Babín 29, 341 01 Horažďovice, k „Návrhu zadání
územního plánu Svéradice“:
a) revokuje usnesení č. 13 z 26. zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 13. 6. 2014;
b) nesouhlasí se změnou využití pozemku p. č. 3873
v k. ú. Svéradice pro st. účely;
ponechává v platnosti Dodatek č. 2 z 26. 2. 2018
k nájemní smlouvě na prostor sloužící k podnikání,
uzavřené s p. Josefem Heimlichem, což znamená,
že měsíční částka za pronájem hospody U Turků
zůstává ve výši 500 Kč;
schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na
prostor sloužící k podnikání, uzavřené s p. Josefem
Heimlichem, kterým se z předmětu nájmu vyjímá
místnost v suterénu kulturního domu („peklo“), která
bude zpět ve vlastnictví obce a na jednotlivé akce se
bude pronajímat;
schvaluje s platností od 1. 1. 2019, že budou
občanům slavícím kulaté a půlkulaté narozeniny,
počínaje 65 lety, předávány poukazy na nákupy
zboží v peněžní hodnotě dle přílohy č. 1 a platné
pouze pro místní prodejnu ZKD.

16 Naše vesnice svéradice

ročník XVI / prosinec 2018

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SVÉRADICE

sobota 16. února
Sportovní ples – pořádá místní fotbalový klub
 KD Chanovice

úterý 1. ledna
13:00 – 13:30 hod. – novoroční pochod
 prezentace ve vestibulu obecního úřadu; klasická trasa:
Svéradice – „topol“ – Slatina – Svéradice s občerstvením ve
Slatině
sobota 2. února
20:00 hod. – Hasičský bál
 hraje kapela MILDBAND
 KD Svéradice

úterý 15. ledna
19:00 hod. – Zamilovaný sukničkář
– divadelní komedie v podání divadelní společnosti Háta
 KD Horažďovice

CHANOVICE

středa 16. ledna
19:30 hod. – Bláznovy zápisky
– uvádí Stálá divadelní scéna Klatovy
 KD Horažďovice

úterý 1. ledna
Chanovický betlém – sváteční setkání ve skanzenu
sobota 5. ledna
08:30 hod. – Pěší pochod k uctění a zachování přírody
a života v Pošumaví
 start v zámeckém areálu; po skončení posezení s hudbou
v KD Chanovice

sobota 2. února
Tesařský ples – pořádá Pfeifer Chanovice
 KD Chanovice

Naše vesnice
Svéradice

HORAŽĎOVICE

sobota 12. ledna
20:00 hod. – Reprezentační ples firmy Atrium
 KD Horažďovice

sobota 23. února
20:00 hod. – Sportovní bál		
 hraje kapela MELODION
 KD Svéradice

čtvrtek 24. ledna
18:00 hod. – Rybníky na Blatensku III
– beseda s Ing. Janem Kurzem a prof. Jiřím Sekerou
 KD Chanovice

sobota 23. února
15:00 hod. – Mobilizace 1938 a mnichovská zrada – přednáška
 KD Chanovice

sobota 19. ledna
20:00 hod. – 22. Prácheňský reprezentační ples
– k tanci a poslechu hraje taneční orchestr p. Novotného z Plzně
 KD Horažďovice
pátek 25. ledna
20:00 hod. – Divadelní ples
 KD Horažďovice
sobota 26. ledna
20:00 hod. – Jetenovický ples
 KD Horažďovice
neděle 27. ledna
15:00 hod. – Posezení s písničkou
– k tanci a k pohodě hraje Domažličanka
 KD Horažďovice
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