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vítejte na stránkách prvního čísla našich novin v roce 2019, kterým
jsme zahájili již 17. ročník jejich nepřetržitého vydávání. Letos v srpnu
bychom měli dosáhnout na nádhernou trojmístnou a krásně kulatou
číslici – předpouťové vydání ponese totiž číslici 100. Takové výročí už
je určitě důvod k bilancování a já jsem rád, že se nám i po letech daří
naplňovat odkaz pana Josefa Smitky, který s nápadem vydávat obecní

noviny přišel na přelomu roků 2002 a 2003. Do tohoto jubilejního čísla
bych rád připravil stručnou rekapitulaci všeho, co bylo v naší tiskovině
za těch uplynulých 17 let zveřejněno a také kteří redaktoři a autoři se
na vydávání podíleli.
Kromě tohoto malého obecního jubilea přináší letošní rok daleko významnější výročí, která si bude připomínat celý náš národ. V lednu
jsme „oslavili“ smutné padesátileté výročí od upálení studenta Jana
Palacha a 30 let od známého „Palachova týdne“, který byl na začátku roku 1989 předzvěstí pádu komunistické diktatury (viz článek na
str. 12). V listopadu, a to konkrétně 17. 11., uplyne 30 let od začátku
tzv. sametové revoluce, která ukončila více než čtyřicetiletou vládu
jedné strany a odstartovala postupný přechod k demokratickému systému. To bude asi největší událost, kterou v závěru tohoto roku bude
žít celé Česko, a přitáhne velkou mediální pozornost. Je to prostě událost, která radikálně změnila naše životy, a proto je třeba si připomenout, jak vše probíhalo a kdo se o to zasloužil.
V tomto roce nás čeká celá řada dalších výročí, která si budeme připomínat. Sice nejsou tak významná, ale přesto mají svou důležitost.

Sdh Svéradice – činnost v roce 2018

str. 6

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

str. 9

Jan Palach, palachův týden
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Málokdo ví, že před sto lety, dne 25. února, bylo na tajné schůzi
Národního shromáždění uzákoněno používání koruny československé jako měny Československé republiky, kterou tady máme
do dneška. Před 150 lety, v srpnu, byl v Brně zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích a stejné výročí bude
mít letos i jeden z největších pivovarů u nás, smíchovský Staropramen. Letos si připomeneme i jedno důležité světové výročí,
týkající se dobývání vesmíru: 21. července to bude 50. let, co na
povrch Měsíce vstoupil první člověk, a to konkrétně americký astronaut Neil Armstrong.

Samozřejmě, že v letošním roce nebudeme jen slavit nebo si
něco připomínat, ale čeká nás také spousta práce. V první řadě budou dokončeny nové kabiny na fotbalovém hřišti, kde vše pokračuje podle plánu a všechny případné problémy řešíme za pochodu. Jestliže se nevyskytne nic závažného, což nikdy nemůžeme vyloučit, proběhne kolaudace objektu do konce měsíce dubna. Poté
ještě budou následovat další dokončovací práce, jako jsou omítky,
úpravy okolního terénu, pergola a podobně. Ale to už by mělo probíhat za plného provozu a bez ohledu na nějaké termíny.
V plánu je další rekonstrukce povrchů místních komunikací,
a proto opět zkusíme požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
o dotaci. Máme v úmyslu opravit komunikaci nalézající se na pozemku p. č. 2792/3 (křižovatka „u Ádiů“ směrem k VOD) a dále
nějakým způsobem zpevnit plochu u multifunkčního hřiště (parcela p. č. 11012), jež bude sloužit jako parkoviště. V jarních měsících se snad konečně podaří realizovat již dlouho avizovaný projekt, a to noční osvětlení kostelíka sv. Bartoloměje.
K malé změně došlo ohledně termínu realizace nového NN vedení v obci. Podle původních informací tato akce měla proběhnout ve II. čtvrtletí tohoto roku. Koncem ledna jsme však od firmy ČEZ Distribuce dostali vyjádření, že realizace se přesouvá na
konec léta, takže předpoklad je, že skutečná realizace proběhne
někdy v termínu červenec – srpen s možným přesahem do září.
Jelikož bude velká část obce překopána a budou omezeny výjezdy aut z mnoha objektů, budeme se snažit všechny občany včas
informovat, aby se na tuto situaci mohli připravit. V návaznosti
na pokládku elektrického vedení do země proběhne také instalace nového veřejného osvětlení a snad i bezdrátového rozhlasu.
Původně měla současně proběhnout i výstavba nových chodníků, ale protože se v závěru loňského roku nestihl termín vyřízení územního a stavebního povolení, nemohla být podána žádost
o dotaci. Z tohoto důvodu bude projekt zařazen do rozpočtu na
rok 2020 a měl by být realizován někdy během jara.

Rovněž bude pokračovat pozvolná rekonstrukce objektu č. p. 47
na návsi, kde máme pro letošní rok vyčleněno 100 000 Kč. Jeho
využití bude ještě předmětem diskuze. V úvahu připadá hned několik variant, ale ta nejpravděpodobnější je, že provedeme kompletní rekonstrukci jedné místnosti a připravíme ji k reálnému využívání.
Rekonstrukce naší zastaralé úpravny vody se rovněž přesouvá
na příští rok, protože i zde se nepodařilo v daném termínu zažádat o dotaci. Díky obrovské snaze i odborné pomoci odboru životního prostředí při Městském úřadu Horažďovice se zdařilo dát
dohromady veškeré podklady a vypadalo to, že bude včas vydáno pravomocné rozhodnutí k povolení stavby. Bohužel vše ztroskotalo na zamítavém postoji Krajského úřadu Plzeňského kraje, který odmítl vydat k tomuto záměru kladné stanovisko. Bylo
nám sděleno, že na doporučení ministerstva zemědělství se budou v jednotlivých krajích dělat studie na vyřešení kvantitativních
a kvalitativních problémů s vodou napojením na nadobecní vodovodní systémy. To je však hudba hodně vzdálené budoucnosti,
a nás zajímá současnost! V závěru ledna jsme společně s paní
ing. Kalačovou z firmy ČEVAK jednali přímo na krajském úřadě,
kde jsme vysvětlili náš konkrétní případ, předložili odborná posouzení, která máme k dispozici, a na základě toho jsme dostali příslib, že požadované kladné stanovisko nám vystaveno bude.
Jakmile jej obdržíme, začneme okamžitě připravovat žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR, abychom ji mohli po
vyhlášení příslušného dotačního titulu podat.
Teď už je na čase přejít k něčemu zábavnějšímu, a proto mi dovolte, abych vás srdečně pozval na tradiční staročeský masopustní průvod, který se uskuteční v sobotu 2. března. Jeho začátek
je naplánován na 13. hodinu. V posledních letech se počet účastníků průvodu pohybuje mírně nad padesátkou, a tak pořadatelé doufají, že tato hranice bude pokořena i letos. Začátky masopustu ve Svéradicích sahají hluboko do první poloviny 20. století,
a proto je nutné tuto tradici opečovávat, aby se zachovala i pro
budoucí generace.
Na závěr bych se trochu dotkl aktuální politiky a pár řádků věnoval
tématu „zdanění církevních restitucí“. Nechci se v žádném případě
zastávat církve, ale to, co na návrh komunistů schválila (za podpory
SPD) současná vládní koalice, je vlastně velká krádež odsouhlasená naším zákonodárným shromážděním. A krádež dvojitá; komunisté nejprve něco ukradnou a poté, když to stát původním vlastníkům po právu vrátí, chtějí to ještě zdanit. Toto odůvodnili tvrzením,
že se jedná o nově nabytý majetek, a ten je jako takový nutné zdanit. Takže když vám někdo ukradne auto, to se podaří najít a bude
vám vráceno, tak byste podle této nové vládní teorie měli zaplatit daň. Je to samozřejmě velká lež, ale naše vláda se asi řídí mot
tem předsedy Evropské komise pana Jeana Clauda Junckera,
který nedávno pronesl následující větu: „Když je to vážné, musíte lhát“. Z toho plyne, že krást i lhát se zřejmě může.
Přeji příjemné prožití prvních jarních měsíců.
Václav Dušek – starosta
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Spolecenská rubrika
Březen 2019:
CHALOUPKOVÁ Anna

2. března

72 let

VĚTROVCOVÁ Anna

6. března

74 let

BAŠTÝŘOVÁ Alena

9. března

72 let

KLEČKA Karel

10. března

77 let

FIŠER Josef

19. března

63 let

KOLLÁROVÁ Milada

3. dubna

81 let

DUHAN Milan

5. dubna

62 let

PODLEŠÁK Jan

10. dubna

72 let

BUKOVAN Jiří

14. dubna

60 let

KORBELOVÁ Anna

14. dubna

74 let

FENCL Miroslav

16. dubna

65 let

ŠIMÁNKOVÁ Hana

16. dubna

63 let

AUGUSTIN Jaroslav

21. dubna

79 let

OPALECKÝ Antonín

21. dubna

83 let

PODLEŠÁKOVÁ Božena

22. dubna

73 let

PLEYEROVÁ Zdeňka

27. dubna

74 let

SMITKA Vladimír

28. dubna

62 let

KALABZA František

29. dubna

64 let

Duben 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…
Počasí letos na Nový rok turistům nepřálo, foukal silný vítr chvílemi doprovázený deštěm. Přesto se na trasu Novoročního
pochodu vydalo přes sto zapsaných účastníků, kteří se příliš
nezdrželi ani při občerstvení ve Slatině. Většina uháněla rychlým krokem zpátky do tepla svých domovů.
5. ledna koledníci Tříkrálové sbírky ve třech skupinkách navštívili vaše domovy a do zapečetěných kasiček vykoledovali celkem 14 196 Kč – to je téměř přesně o dva tisíce korun
více než v loňském roce. Horažďovická charita sbírku zajišťovala celkem ve 29 obcích, vypraveno bylo 75 skupinek a výtěžek sbírky činil celkem 296 080 Kč. Vám všem velmi děkuje za
laskavé přijetí koledníků a projevenou štědrost.
Návštěvníci Hasičského plesu letos zaplnili sál, oproti minulým letům jich přišlo něco ke stovce, a tak kdo přišel po plánovaném začátku, už se na něj nedostaly ani lístky do tomboly. Lnářská skupina Mild band, která v tomto složení hraje
jen zcela výjimečně, vytvořila výběrem písní velmi příjemnou
atmosféru. Taneční parket byl obsazen od samého začátku až
do třetí hodiny ranní. Hasiči děkují občanům za příspěvky do
tomboly i všem, kteří se plesu zúčastnili.

ZÁMĚR PRONÁJMU OBČERSTVENÍ
(KLUBOVNA, KUCHYŇKA, SKLAD)
V NOVÝCH KABINÁCH
Obec Svéradice vyhlašuje záměr pronájmu prostor
v nových kabinách určených k občerstvení
(klubovna, kuchyňka, příruční sklad).
Písemné nabídky s podnikatelským záměrem
na zajištění kvalitního občerstvení mohou
zájemci předkládat do 15. března 2019.
Funkční novostavba bude připravena k užívání
od 1. května 2019 a provozovat toto zařízení bude možné
pouze v době konání fotbalových zápasů, tréninků
a sportovních nebo společenských akcí konaných
v areálu. Roční pronájem je stanoven ve výši 5 000 Kč.
S novým nájemcem bude uzavřena smlouva
na zkušební dobu do 30. června 2020 s možností
jejího prodloužení. Součástí smlouvy bude
provozování veřejného WC.
Veškeré vybavení bude v majetku obce.

Paní Zima udělala radost všem dětem a na první únorový týden, kdy probíhaly prázdniny, jim nachystala bohatou sněhovou nadílku. Menší radost nám udělala v pondělí 11. února. Po nočním dešti byla zem pokryta souvislou
ledovou vrstvou, silnice klouzaly a kdo nemusel, raději ani
nevycházel.
Začátek masopustního průvodu je i tentokrát stanoven již
na 13. hodinu, kdy maškary budou u obecního úřadu žádat
starostu o povolení k masopustnímu veselí.
Poplatek za odpad musí být uhrazen do konce dubna, jeho
výše zůstává na 400 Kč za osobu s trvalým pobytem nebo
za chalupu trvale neobydlenou. Ve stejném termínu je splatný
i poplatek za psy. Oba dva poplatky můžete hradit hotově nebo
bezhotovostním převodem na účet obce č. 27522351/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční.
Známky na popelnice na rok 2019 si vyzvedněte v kanceláři
obecního úřadu, při nejbližším svozu komunálního odpadu už
musí být vylepeny.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 11. května 2019 v prostoru za obecním
úřadem, velkoobjemový odpad je možné za obecní úřad navozit již v pátek. Zbytky chemických látek, olejů a ostatní nebezpečné odpady je zakázáno ukládat přímo na zem, proto je
přivezte až v den odvozu od 8 hodin.
ČSAD vystřídá Arriva. Od června příštího roku bude autobusové linky v Plzeňském kraji obsluhovat společnost Arriva.
Ta patří do skupiny Deutsche Bahn a uspěla ve výběrovém
řízení. Po letech tak skončí současný dopravce ČSAD autobusy Plzeň, a. s. Cestující se nemusí ničeho obávat. Všechny linky zůstanou zachovány tak jako dosud. Namísto současných
autobusů vyjedou zcela nové. Plzeňský kraj postupně obnovuje nejen vozový park autobusů, ale také vlakové soupravy. Od
prosince loňského roku jezdí na lince z Horažďovic-Předměstí
přes Velký Bor do Plzně nové moderní soupravy RegioPanter.
Na palubě v bezbariérových vozech včetně bezbariérového WC
nechybí Wi-Fi připojení k internetu, elektrické zásuvky nebo
přebalovací pult pro maminky s kojenci.
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akce v obci

VÁNOČNÍ KONCERT
V sobotu 22. prosince 2018 pořádala obec Svéradice opět
tradiční vánoční koncert. Již podruhé se konal ve vyzdobeném sále kulturního domu, kde je více místa a lepší prostředí
než v předsálí. Po celé ploše byly k posezení rozestavěné stoly pro větší pohodlí posluchačů. Na každý pak zastupitelé přichystali tácky s perníčky a lineckým cukrovím k zakousnutí.
Nápoje bylo možné zakoupit u personálu hospody U Turků.

V jejich podání hosté vyslechli písničky
od Petra Ulrycha – staré koledy a spirituály. Do svého repertoáru zařadily
i Ondřejem Gregorem Brzobohatým zhudebněné básně pana Ondřeje Fibicha, kterého známe z několika besed a vyprávění. Dále zazněla
skladba Půlnoční od Václava Neckáře

V 16 hodin nastoupily na pódium
děti ze zdejší mateřské školy, které měly veliký úspěch se svým pásmem vánočních básniček, písniček
a scének. Dobrým nápadem byly připravené stoly, kam se po vystoupení

děti přesunuly a mohly si z přichystaného těsta vyrábět různé ozdoby
a figurky. Jejich dospělý doprovod
tak nemusel odcházet, ale vyslechl si
další program.
Děti byly vystřídány členkami pěveckého a chrámového sboru VELKOBOR.

NOVOROČNÍ POCHOD
Po oslavě Silvestra, kdy se část
obyvatel sešla v místním hostinci
a o půlnoci odpálila bohatý ohňostroj, následoval druhý den po obědě pravidelný novoroční pochod.
Pamětníci ví, že dříve bývaly v okolí
tři trasy různých délek, ale nakonec
zůstala jen jedna – ta nejoblíbenější.

Pochod začínal na obecním úřadu,
kde byla panem Láďou Smitkou provedena prezentace a děti obdržely
malé občerstvení na cestu. Pak trasa vedla k „topolu“ a dále do Slatiny. Tam již čekal pan Soukup s posilněním pro účastníky a podával tlačenku, kávu, grog a čaj. Odtud trasa

a Modlitba z filmu Anděl Páně ll, jejíž slova napsal Ľubomír Feldek. Koncert se jako vždy povedl a velmi se
líbil. Účinkující byli odměněni potleskem plného sálu a malou pozorností od obce. Poděkování patří i všem,
kteří se na jeho přípravě podíleli.

vedla zpět do Svéradic, kde skončila
- jak jinak – v místním hostinci. Zde
čekala na vysílené turisty česnečka,
dršťkovka a guláš.
I přes studený vítr mohla být více
než stovka účastníků s pochodem
spokojena a všichni si mohli říci, že
udělali něco málo pro své zdraví.
Tak nashledanou zase za rok.

Blanka Vlčková
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SPOLKY V OBCI

Sdh Svéradice – činnost v roce 2018
Každý začínající nový rok vždy vítáme výroční
valnou hromadou našeho Sboru dobrovolných
hasičů ve Svéradicích, která se v loňském roce
konala dne 6. ledna a na níž jsme hodnotili činnost našeho sboru za rok 2017. V letošním roce
máme 59 členů, z toho 50 mužů a 9 žen.
V sobotu 20. ledna 2018 jsme pořádali v našem kulturním domě tradiční hasičský ples, na který jsme připravili bohaté hasičské štěstí neboli tombolu. Jako každý
rok jsme měli balíčky vepřového masa a zabíjačku. Také
mnoho věcných cen, za které děkujeme jak členům sboru, tak místním občanům a dalším sponzorům. Přibližně
sedmdesátce zúčastněných zahrála kapela MILD BEND
ze Lnář.
V pondělí 30. dubna jsme pomáhali se stavěním májky.
Okrsková hasičská soutěž se uskutečnila 19. května
v Jetenovicích. Soutěž zahájilo naše družstvo dětí
a družstvo dětí ze Slatiny. Naše děti obhájily vítězství
z loňského roku časem 35,60 s, ve složení Láďa Korbel,
Fanda Marc, Kuba Jiřinec, Ondra Faust, Karolína a Pavel
Dvořákovi a jako náhradník David Petřík. Družstvo žen
v omlazené sestavě skončilo na 4. místě s časem 51,30 s,

a to ve složení Jindřiška Doláková, Alena Smitková, Adéla Makovcová, Denisa Větrovcová, Sára Hulešová, Kateřina Marcová a Kristina Kollouchová. Družstvo mužů po
diskvalifikaci štafety skončilo na 6. místě. Útok muži zaběhli za 46,06 s, ve složení Václav Šilhan, Tomáš Valach,
Honza Písečný, Kuba Vlček, Filip Prokopius, Jarda Korbel
ml. a Marek Jedlička.
Dne 9. června pořádala naše obec na návsi Vítání léta
– pivní slavnosti, kde jsme se velmi výrazně podíleli na

uspořádání této akce, probíhající od pátečního odpoledne až do neděle. U pomníku jsme měli postavený svůj
stánek, kde jsme nabízeli nealko nápoje, ale také i tvrdší
pití a ke kávě moučníky od našich žen.
Dne 7. července se zástupce velitele František Marc,
preventista Pavel Klas a člen sboru Martin Bláha zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Malý Bor, kde ve slavnostním průvodu hrdě nesli náš historický prapor, který
je po zavlekovském druhým nejstarším na okrese. Ten-

to prapor vyšily před 86. lety členky sboru a slavnostně
jej předaly hasičům na sjezdu Mayerovy hasičské župy,
konaném ve Svéradicích na Karhánkoc zahradě dne
11. 6. 1933.
V sobotu 27. října jsme se zúčastnili místní oslavy 100.
výročí vzniku Československa. U pomníku padlých a památníku T. G. Masaryka a E. Beneše jsme položili věnce
se stuhami v národních barvách. Následoval slavnostní
program a poté jsme se se sborem odebrali na večeři
do hospody u Turků.
V sobotu 24. listopadu jsme jako každoročně pomáhali
s kácením a stavěním vánočního stromu. Za nepříznivého počasí nám práce zabraly celé dopoledne.
Rok 2018 měl i smutné dny, kdy jsme se rozloučili se
dvěma členy našeho sboru, s pány Františkem Buzínem
a Miroslavem Chaloupkou. Oba dva byli dlouholetí členové výboru a především starostové sboru. Aktivně organizovali hasičské soutěže, oslavy a jiné akce spojené
s činností našeho sboru. Čest jejich památce!
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se spolupodílejí a pomáhají na akcích, kterých není zrovna málo.
Děkuji za jejich čas, energii, elán, nápady a příjemné,
spolu strávené chvíle.
Za SDH Svéradice Jaroslav Korbel – starosta
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Myslivecký spolek Svéradice
Kalendářní rok 2018 je nedávnou minulostí. Myslivecký rok se teprve blíží ke svému konci. Náš rok začíná
1. dubna a končí následující rok 31. března. Odlišnost
počátku mysliveckého roku oproti roku kalendářnímu
souvisí s chovem myslivecky obhospodařovaných druhů zvěře.
Myslivecké plánování vychází ze sčítaných stavů po
odstřelu v době ještě bez nových přírůstků zvěře. Sčítané stavy v tomto období by měly v honitbách odpovídat stavům normovaným, které jsou stanoveny pro jednotlivé honitby s ohledem na jejich úživnost ve vztahu
k chované zvěři. V únoru bylo provedeno pravidelné
zjišťování početních stavů zvěře i v naší honitbě.
25. prosince se konal tradiční myslivecký
ples, kde nám zahrála kapela Melodion.
Myslivecký spolek děkuje za hojnou účast.
Za uplynulý rok bylo uloveno 15 kusů srnčí zvěře, pět
kusů mufloní zvěře a osm kusů černé zvěře. Konkrétně jeden muflon, dvě muflonky, dvě muflončata, jeden
kňour, čtyři lončáci a tři selata. Počet ulovené škodné se dozvíme na výroční členské schůzi – například
lišek bývá každoročně uloveno kolem 20 kusů. Výroční členská schůze, kde zhodnotíme uplynulou sezonu,
zavzpomínáme na lovecké úspěchy a naplánujeme činnost na další rok, se bude konat 23. března 2019. Na
podzim se konal jeden kachní hon a čtyři naháňky na
černou a škodnou zvěř.
Každý člen spolku, mimo zimního přikrmování a vý-
stavby mysliveckých zařízení, odpracuje za rok mini-

málně 40 hodin. Dne 21. 4. 2018 bylo na poli nad
lomem za Slatinou sebráno zhruba 8 tun kamene na
40 ha. Za sběr kamene získá spolek od ZD jadrné krmivo – oves na přikrmování zvěře. Každý člen spolku
na určených místech přikrmuje zhruba po 14 dnech.
Pokud napadne velká vrstva sněhu nebo klesnou teploty hluboko pod nulu, interval se zkracuje. Seno si
v letních měsících zajištuje každý člen sám.
Na závěr něco z myslivecké mluvy.
Výrazy pro ocasy:
• Kelku - má medvěd a veškerá spárkatá zvěř
mimo prasat
• Pírko - mají prasata, zajíc a králík
• Chvost - má veverka, rys, svišť
• Štětec - má jezevec
• Prut - má vydra, krátkosrstí psi
• Proutek - má lasice
• Tatrč - má tetřev, krocan a drop
• Tatrček - má jeřábek, koroptev, orebice a sluky
• Lyru - má tetřívek
• Klín - má bažant
• Rejdovák – mají sovy a dravci
• Ocas - má ondatra, holub, hrdlička, lyska,
kachna, husa, potápka, roháč, kormorán,
volavka, kvíčala a krkavcovití
Zvládnutí myslivecké mluvy je ctí a povinností
každého myslivce.
Úspěšný rok 2019 přeje všem
Myslivecký spolek Svéradice.
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Svéradičtí rybáři v roce 2018
Rok 2018 jsme stejně jako v posledních letech začali brigádami. Počátkem března jsme vysekávali rákosí na Čekanci a náletové dřeviny kolem Rybníčku. Koncem března
jsme slovili hasičskou nádrž, ale protože ta je již mnoho let

zarostlá invazními rostlinami a ještě navíc kvůli špatnému
odtoku téměř nevypustitelná, zůstalo v ní hodně menších
karásků a ostatních plevelných rybek. Nasadili jsem k nim
tedy dravce, kteří si s nimi mohou poradit.
V červnu a srpnu jsme jako již několik let sekali Kostelík
a uklízeli trávu před tradiční poutí. Na svátek svatého Václava,

28. září, jsme slovili náš Mlýnský rybník. Několik našich členů
se nemohlo z různých důvodů zúčastnit, a proto nám velmi
pomohli kamarádi. S pomocí pěti brigádníků a čtyř žen ve
stánku s občerstvením se výlov podařil. Ryb bylo dost, a to
i přes veliká letní vedra, kdy jsme měli o rybí obsádku obavy. Vlivem extrémního sucha téměř celé léto nepřitékala do
rybníků ani kapka vody. ,,Mlýňák“ toto sucho ve srovnání
s našimi ostatními rybníky zvládal nejlépe. Po slovení ,,Mlýňáku“ jsme si v polovině října udělali akci na úpravu kádiště. Navozili jsme drobný štěrk a srovnali dno, a proto při
dalších výlovech již nemusíme mít strach z proražení kádí.
V říjnu při výlovu Čekance jsme zjistili, že nás opět několikrát navštívila vydra. V téměř vyschlém rybníku se jí ryby
chytaly velmi snadno.
V polovině listopadu, již za dosti chladného počasí, jsme
lovili Rybníček. Ten nás docela mile překvapil. Vlivem velkých veder začal dost vysychat, takže jsme už na začátku prázdnin úplně přestali krmit. I přes toto extrémní léto
a minimum kyslíku ve vodě tam kapři přežili a navíc ještě
i poporostli.
Závěrem chci podotknout, že za loňský rok jsme na brigádách odpracovali více než 150 hodin a těšíme se na další
akce, které nás s touto činností spojují.
Za spolek Svéradická ryba Pavel Klas

Pacientské ohlédnutí za minulým rokem
„S úsměvem jde všechno líp“. S tímto mottem jsme přistupovali ke všem
námi pořádaným akcím. A mnohdy
bylo těch úsměvů při přípravě třeba
hodně.
Uzavřeli jsme třetí rok našeho působení ve Svéradicích. Věřím, že
úspěšného. A bylo toho hodně, co
jsme stihli. Minulý rok jsme zahájili Královským maškarním plesem,
v létě následoval Pirátský dětský
den na hřišti s účastí přes 200 dětí,
na sklonku podzimu jsme oslavili
u nás trochu netradiční svátek Halloween, ale pokusili jsme se ho spojit

s naší tradicí a to s dušičkami. Rok
jsme ukončili velkou Mikulášskou
nadílkou. Tuto činnost jsme protkali dvěma již tradičními bazárky a podíleli jsme se i na zajištění pivních
slavností. Právě teď, před blížícím
se dětským maškarním plesem, je
velmi vhodná příležitost poděkovat
vám všem, kdo jste nám pomáhali
s přípravami i organizací jednotlivých akcí, všem sponzorům, bez
kterých by akce rozhodně nevypadaly tak, jak vypadají a v neposlední
řadě i obci Svéradice za pomocnou
ruku a vstřícný přístup.

Když čtete tyto řádky, jsou již v plném proudu přípravy na Dětský maškarní ples, který se ponese v duchu
čar a kouzel. Velmi rádi vás tam nejen
uvidíme, ale rádi přivítáme i jakoukoliv
pomoc při přípravě, např. při výrobě
kulis, kterých, pokud se vše povede,
bude ještě více než kdy jindy.
Věříme, že jsme vás a hlavně vaše
děti a vnoučátka v minulém roce pobavili, rozesmáli a i trochu postrašili a zůstanete nám věrni i na dalších
akcích.
Za spolek Pacienti
Pavel Boček
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Vzpomínky
legionářovy
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Ve Svéradicích proběhla letošní Tříkrálová
sbírka v sobotu dne 5. ledna a tři skupiny
koledníků vybraly neuvěřitelných 14 196 Kč.
To je bezkonkurenčně nejvyšší částka vybraná v obcích našeho regionu.
Všem dárcům děkujeme
za přijetí koledníků v jejich domovech a projevenou štědrost.
V našem regionu včetně obcí se vybralo celkem
296 080 Kč a sbírky se zúčastnilo celkem 75 skupin koledníků. Částka byla
zaslána na celorepublikové konto, odkud nám
bude část peněz (65 %)
vrácena za účelem podpory charitní práce se seniory v našem regionu (pečovatelská a ošetřovatelská služba, volnočasové
aktivity a projekt Občanská poradna). Část peněz
bude dle našeho záměru
poskytnuta na vybavení
pro sportovní a volnočasové aktivity dětí v Dětském
domově v Chanovicích a
část na krizový fond pro

lidi z Horažďovicka postižené přírodními živly. Využití prostředků získaných
v Tříkrálové sbírce bude
podrobně popsáno v horažďovickém měsíčníku Obzor.
Dalších 35 % výnosu
sbírky bude rozděleno
dle tohoto klíče:
• 15 % projekty Diecézní
charity České Budějovice
• 10 % humanitární pomoc v ČR i v zahraničí
• 5 % projekty pomocí
organizované Sekretariátem Charity Česká republika
• 5 % jsou režijní náklady
na pořádání sbírky
v celé České republice.
Bc. Olga Šulcová,
koordinátorka
Tříkrálové sbírky 2019

Autorem vzpomínek je učitel Karel Bouše,
rodák ze mlýna v Horažďovické Lhotě
(dnes Šťastných) a později ředitel Habermanovy školy v Plzni. Ve svých vzpomínkách popisuje svůj život v rakouské armádě,
v srbském zajetí, ústup Albánií, život na
Asinatře, ve francouzském zajetí
a život v legiích.
Když roku 1914 vypukla válka Rakouska a Německa se Srbskem, tu
každý poslušný jako ovečka Frantova pospíchal ke
svému pluku, aby ze lhůty 48 hodin nepromeškal
ani vteřiny, jsa si dobře
vědom trestu, který by
ho stihl za opoždění. Vypukla válka, která zřejmě nemohla býti omezena na pouhé potrestání domněle provinilého
Srbska, nýbrž válka obrovského rozsahu, válka dávno připravovaná
a ve svých cílech a plánech
promyšlená mnohem dříve, než sarajevským útokem zničen byl život Ferdinanda a jeho choti.
Dávno bylo známo, jak
německý císař Vilém II.
pohlíží jestřábím zrakem
na poloostrov balkánský
a hledá nejmenší příčinu,
aby si podmanil Srbsko
a tak uvolnil si cestu přes
Balkán do Malé Asie.

I já jsem byl mezi těmi
prvními poslušnými ovečkami a narukoval jsem do
Písku. Jako méně schopný vojáček, který vždy
odklátil vojenská cvičení o prázdninách při dobrém pivě, přidělen jsem
byl k reservnímu oddílu.
Z pobytu v Písku utkvěl
dobře v mé paměti den
přísahy 11. pluku při odjezdu na frontu. Bylo to
1. srpna 1914 v 6 hodin
odpoledne. Náměstí písecké bylo vyrovnáno řadami vojska a kolem se
hemžily davy lidu. Byli to
většinou příbuzní, kteří
se přišli se svými drahými rozloučit. Duševní rozervalost diváků se stupňovala dojmy tklivého
loučení rodičů, žen a dětí
s vojáky. Přísaha Němců rozléhala se celým náměstím, čeští vojíni odříkávali slova přísahy málo
slyšným bručením. Dne
2. srpna časně ráno
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odjížděl 11. pluk jako první z Písku na bojiště.
Za několik dní odjel
jsem s reservním oddí-

Byl jsem pevně odhodlán, že při nejbližší vhodné příležitosti přeběhnu
k Srbům.

a kterým něco chybělo,
byli svázáni.
Cestou do prvních linií jsme již dostávali po-

Karel Bouše: Dávno bylo známo,
jak německý císař Vilém II. pohlíží
jestřábím zrakem na poloostrov
balkánský a hledá nejmenší příčinu,
aby si podmanil Srbsko a tak uvolnil
si cestu přes Balkán do Malé Asie.

lem do Prahy. Přidělen
jsem byl k sanitní službě
na obvaziště, ale přičiněním vojenského lékaře,
který byl veliký „Čechožrout“, změněn jsem byl
v nosiče zraněných. Na
mé místo přišel německý
učitel. Byl jsem rád, že
jsem se dostal k sanitnímu oddělení proto, že
půjdu do fronty bez pušky a nebudu tak přinucen stříleti proti bratrům
Srbům nebo Rusům. Po
půldruhém měsíčním pobytu v Praze odjel jsem
v září s II. polním oddílem
na jižní bojiště. Měli jsme
tak naspěch, že jsme ani
nepřísahali. Snad se domnívali, že jsme tak dobří
Rakušáčkové, že přísahy
není třeba a že to bez ní
také dobře prohrajeme.

Poslední stanice z Prahy
byla Rača. Zde viděli jsme
již hrůzy války, domy pobořené, na stromech pověšené Srby. Z Rače odvezli nás do Bosny, kde
bylo již slyšet praskot
pušek a houkání děl.
Abychom si přivykli i na
takovou muziku, nechali
nás zde 3 dny.
Dne 26. září nastupovali jsme do prvních linií při
ústí řeky Driny do Sávy.
Na březích obou řek leželo dosud mnoho mrtvých
vojáků, byla to prý památka z bitvy 8. září. Rakušáci musili toho dne při rozvodněných obou řekách
ustoupiti, i bylo mnoho
obětí. A některým vojínům
přece se podařilo šťastně přeplavati, byli uvítáni u svých prohlídkou,

zdravy od Srbů, déšť
kulek se jen sypal. V tu
chvíli každý vzpomínal na
domov. Naše linie byly
rozloženy v rovině, zvané
Parašnice. Zde zažil jsem
dva hrozné dny. Blízko
našich zákopů byly kopy
mrtvých vojáků. Těla byla
již v rozkladu a nebylo možno vydržet v zákopech pro mrtvolný zápach. Dne 2. října přišel
rozkaz, aby sanitní oddělení mrtvoly pochovalo.
Byly vztyčeny dva prapory s červenými kříži
a sanitní oddělení zdvihalo se ze zákopů. Bylo
ale uvítáno takovou palbou, že třetina oddílu
klesla. Druhý den hrůzy byl 27. října za bodákového útoku Srbů
na 160 kroků. První náš

oddíl, který vylézal po
žebřících ze zákopů byl
smeten a mnozí z vojínů zvrátili se mrtví do
zákopu. Po ústupu nastoupen byl za půl hodiny protiútok s přesilou,
jemuž Srbové neodolali
a ustoupili.
Odrazivše Srby, dostali jsme se z Parašnice
do vsi Černá Bára. Zde
byly pro nás pravé hody.
Srbové museli tuto vesničku narychlo opustiti,
a proto zde vše nechali.
Měli tak naspěch, že utekli i od teplého jídla na stole. Po dvou dnech opustili jsme Černou Báru,
a místo nás přišli Maďaři, kteří byli stále v záloze, kdežto my pořád
v první linii. Zde jsme
také poznali, jak dovedou Maďaři řáditi. Jakmile vkročili do vesničky,
rozeběhli se po chalupách
a brali, co mohli. Co nestačili pobrati, to zničili a zboží
z krámů vyhazovali na ulici. Nešetřili ani lidských životů. Mluvil jsem pak v zajetí s Čechem, který sloužil
u maďarského pluku. Vyprávěl mi, jak např. v srbské vesnici Brňavolu dali
Maďaři sebrat starce, ženy
a děti, postavili je do řady
a pak je odstřelovali. Jedna holčička v řadě odsouzenců nemohla snésti
té krutosti a hrůzy a zakryla si rukama oči. To
popudilo jednoho Maďara natolik, že k ní přistoupil a mečem jí rozťal hlavu.
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Ostatně i za vpádu Maďarů
na Slovensko r. 1919 podali Maďaři důkazy o surovém
mučení zajatých legionářů.
Po 11 denním pochodu
z Černé Báry zastavili jsme
se u řeky Kolubary před
vsí Vlajkovačem a hned
jsme se dostali do tuhého
boje, v němž se naše řady
tenčily vůčihledně. A tak
konečně došlo na německý pluk chebský, aby nastoupil místo nás do prvních řad. Za tři dni je Srbové tak proseli, že pluk
byl opět stažen do zálohy. Ale i Srbové museli ze
svých výhodných posic
nad Vlajkovačem ustoupiti, hlavně zradou jejich
makedonské divize, složené z polobulharů, kteří
přešli k Rakušanům.
Po pětidenním tuhém
boji byli jsme vysílení a vyhladovělí. Na pochodu nás
kuchyně nemohla nikdy
stihnout, a když nás přece
dojela, musili jsme zase narychlo odejít. Jedinou stravou byly nám kukuřičné
klasy. Přišli jsme do vsi Petky a dostali jsme na „přilepšenou“ jednu veku pro
20 lidí. Zde zavolal si nás
velitel roty a ač sám v boji
nebyl a skryl se – ptal se
nás každého, byl-li v boji.
Kdo se pochlubil, že nebyl,
dostal políček.
Z Petky dostali jsme se
do Lazarevače. To bylo
1. prosince a již 4. jsme
couvali. Šuškalo se mezi
námi, že Srbové prorazili
frontu. Oči se nám zajiskřily, torna přestala mě tížiti,

neboť hodinu vysvobození viděl jsem tak blízko a
vše zdálo se mi tak lehké. Byl jsem smluven se
čtyřmi kamarády, Strojeným a Píchou z Kvášňovic,
Edou z Katovic a s jistým
Pražanem, jehož jméno
jsem zapomněl. Štěstí
nám přálo. S večerem byl
raněn náš kamarád a dostali jsme za úkol ho odnésti na obvaziště čtyři
hodiny vzdálené. To byla
voda na náš mlýn. Raněného jsme odnesli a k rotě
se více nevrátili.
Skryli jsme se v jedné
kuče a čekali, až Srbové
pro nás přijdou. Při tom
jsme se musili míti na pozoru, aby nás nechytili rakouští četníci. Přeběhnout
k Srbům bylo velmi nebezpečné, neboť jak Srbové tak Rakušáci stříleli ve
dne v noci jako čerti. Třetí
den ve dvě hodiny ráno vyndá Eda vích slámy z okna,
aby se přesvědčil, co to
venku za hluk a vzkřikne:
Srbové jdou! A již před
kučou ozval se hluk a křik:
Hajdy, Švábo, ven, nebo
pucáme. Ač jsme na tuto
chvíli všichni čekali, přece
zůstali jsme jako přimrazeni a nikdo se nemohl
z místa hnouti, ani odvážný Pícha a studený Strojený. Teprve po dalším
zvolání Srbů dodali jsme
si odvahy a s rukama nad
hlavou vyšli jsme z kuči.
Každého z nás se chopili dva Srbové, jeden nasadil bajonet na srdce, druhý prohlížel. Čekal jsem

každou chvíli, jak nasazený bajonet pronikne k mému srdci a smrtelný pot
vystával mně na čele. Ale
Srb vytáhl mi peněženku
a s otázkou Sta ovo? Vyhazoval papír za papírem,
dával do kapsy a říkal:
Austria má fino novace,
v Srbsku nebudeš potřebovat peníze, tam dobudeš své. Ani jsem nemukal, ani jsem mu nezazlíval. Kdyby býval chtěl na
mne košili, i tu bych mu
dal. Byl jsem rád, že jsem
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vedlo špatně. A nelhal.
Byly ovšem také případy,
že někteří Čechové zakusili v Srbsku mnoho zlého,
ale byli si většinou toho
sami vinni. Nedovedli se
vmysliti, že jsou zajatci a že musí poslouchati,
a byli tací, kteří dávali najevo rakušáctví a pak byli
ovšem u Srbů v nenávisti.
Nejdříve jsme se začali čistit od rakušáctví, odhodili jsme s čepic „ Frantíky“ a všechny zbytečné
věci a dali se na pochod.

Štěstí nám přálo. S večerem byl
raněn náš kamarád a dostali jsme
za úkol ho odnésti na obvaziště čtyři
hodiny vzdálené. To byla voda na náš
mlýn. Raněného jsme odnesli a k rotě
se více nevrátili.

se toho bídného Rakouska zbavil.
Když byla prohlídka
ukončena a dozvěděl se
ode mne, že jsem český učitel, odvedl mne do
blízkého srbského tábora
k majorovi. Ten znal česky, byl v Praze v roce 1912
na sokolském sletě. Podal
mi ruku a řekl: My Srbové
dobře víme, že jsou Češi
nám přátelský a vzdělaný
národ, buďte bez starosti, že by se vám v Srbsku

Ze všech stran přiváděli srbské patroly zajatce
a za půl hodiny bylo nás
asi 400 a samí Češi. Sotva jsme se hnuli z dosahu
kulek, spustili jsme Čtvrtého července a Srbům
se náš zpěv líbil, že upomínali: Švábi pěvejte još.
Srbové totiž říkali všem
Rakušanům Švábové.
Horažďovický obzor 1936,
zpracoval Václav Strolený
(Pokračování příště)
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

JAN PALACH

(11. 8. 1948 – 19. 1. 1969)
Dne 16. ledna 2019 to bylo padesát let, co se v horní části Václavského náměstí v Praze na protest proti potlačování svobod
a pasivnímu přístupu veřejnosti
k okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy upálil student historie a politické ekonomie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. S rozsáhlými popáleninami byl převezen do
nemocnice, kde po třech dnech zemřel.
Co předcházelo jeho činu? V létě 1968 odjel jako studentský předák na brigádu do Sovětského svazu. Vrátil
se těsně před invazí vojsk a v říjnu 1968 dostal povolení
odcestovat na brigádu do Francie, která tehdy byla zasažena studentskými nepokoji. To jej tehdy velice ovlivnilo
a po návratu domů se na podzim zúčastnil mnoha protestních akcí proti okupaci, včetně studentské stávky.
Protože však neviděl žádný významný pokrok, pravděpodobně začal uvažovat o radikálnější akci, která by
probrala společnost z rezignace do níž se pozvolna propadala. Podle nově nalezeného dopisu, který tehdy Palach adresoval studentskému vůdci Holečkovi, chtěl se
se skupinou studentů pokusit proniknout do rozhlasu
a odtud vyhlásit generální stávku. Byla to akce pravděpodobně předem odsouzená k nezdaru a sám Palach
brzy pochopil, že se to nejspíš nepodaří. Právě tehdy se
rozhodl pro jiný, daleko bolestivější čin.
Ve čtvrtek 16. ledna 1969 odpoledne si v horní části Václavského náměstí odložil tašku a načichal se
přineseného éteru. Pak se polil hořlavinou a zapálil. Hořící běžel přes křižovatku od kašny pod muzeum
k Washingtonově ulici, kde se jej pokusil kabátem uhasit výhybkář Dopravního podniku. Odtud byl převezen
na Kliniku popálenin FNKV a LFH UK v pražské Legerově ulici. Po třech dnech utrpení, 19. ledna, Jan Palach těžkým popáleninám podlehl. Následný pohřeb,
dne 25. ledna se stal velkým protestem našeho lidu proti pokračující okupaci. Smuteční průvod čítající několik desítek tisíc lidí, šel z Václavského náměstí na tehdejší náměstí Krasnoarmějců v Praze 1 (dnešní náměstí Jana Palacha), kde hovořilo několik řečníků. Palach

byl pohřben na Olšanských hřbitovech. Na začátku
normalizace, v roce 1973, byly Palachovy ostatky bez
souhlasu rodiny zpopelněny a popel uložen v rodných
Všetatech. Převoz proběhl pod dohledem StB, tajně
a narychlo. Na Olšanské hřbitovy se urna s jeho popelem vrátila v roce 1990.
V roce 1991 převzal za Jana Palacha jeho bratr Jiří
Palach od prezidenta republiky Václava Havla Řád Tomáše
Garrigua Masaryka 1. třídy.

PALACHŮV TÝDEN
(leden 1989)

Připomínka 20 výročí upálení Jana Palacha přerostla
ve velké demostrace, které trvaly celý týden a později se ukázalo, že to byla předehra „ sametové revoluce“
a pádu komunistické diktatury.
Začátkem ledna disidentské skupiny oznámily, že
v neděli 15. ledna 1989 uctí památku upáleného studenta Jana Palacha, a to formou položení květin
u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. K vlastnímu položení však vůbec nedošlo, protože příslušníci SNB celé Václavské náměstí uzavřeli a lidé byli rozehnáni za pomoci vodních děl. Následující den
se představitelé nezávislých iniciativ (např. Václav
Havel, Alexandr Vondra, Dana Němcová, Petr Placák
a další) opět pokusili o položení květin, ale Veřejná bezpečnost je všechny pozatýkala. Proti lidem opět tvrdě
zakročila SNB. Následující dny až do 20. ledna se lidé
ve stále větším počtu pravidelně scházeli na Václavském náměstí, ale na druhé straně přibývalo i množství pořádkových sil a zvyšovala se brutalita zásahů.
Celkem bylo nasazeno 2 200 příslušníků Veřejné bezpečnosti SNB a 1 300 členů tehdejších Lidových milicí.
Poslední dějství tzv. Palachova týdne se odehrálo
21. ledna ve Všetatech, kam se tisíce lidí vydaly připomenout si toto výročí přímo k Palachovu hrobu. Tam už
na ně čekaly stovky příslušníků různých bezpečnostních
složek, kteří na hřbitov nikoho nepustili.
O deset měsíců později komunistická totalita po více
než 40 letech definitivně padla a určitě na tom měly
velký podíl i lednové události, které ukázaly, že režim už
mele z posledního.

ročník XVII / únor 2019 13

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE V OBCI

OSLAVA MDŽ

Zveme všechny slečny, dámy, maminky i babičky na oslavu Mezinárodního dne žen,
která se bude konat v pátek 8. března od 18 hodin ve vestibulu kulturního domu
ve Svéradicích. Jako doprovod jsou zváni i pánové. Pro všechny zúčastněné ženy
bude připravena kytička, drobný dárek a samozřejmě i malé pohoštění.
Hudební produkci zajistí Honza Vondrášek.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
PLES
Maškarní bál pro děti
se bude konat v sobotu
16. března od 16 hodin
v našem kulturním
domě a pořádá jej
spolek PACIENTI
SVÉRADICE. Jeho
průběh se bude odvíjet
v duchu Harryho Pottera.
Hudební doprovod zajistí
p. Ivo Smitka.
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informace z obce / obecního úřadu

ODPADY
I v roce 2019 bude pro naši obec zajišťovat svoz komunálního i separovaného odpadu firma Marius Pedersen, a. s.
Termíny zůstávají stejné, na jaké jsme byli zvyklí, to znamená, že komunální odpady se budou vyvážet v liché týdny vždy v pondělí, plasty jednou za 14 dnů v pátek v týdny
sudé a papír vždy každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci. Na
vývoz skla je daný vždy jeden termín za měsíc, ale vyváží
se jen tehdy, když si svoz objednáme – podle toho, jak jsou
kontejnery naplněné. To v praxi znamená, že pokyn k vývozu dáme až tehdy, jsou-li kontejnery dostatečně plné.
Poslední kontejner, který zůstal za budovou ZKD, tj. kontejner na sklo, bude do konce měsíce března přemístěn
k nádobám na plochu před mateřskou školou. Na tomto
kroku se usneslo zastupitelstvo obce ze dvou důvodů: jednak, aby prostor za prodejnou zůstal zcela volný, čistý, a
také proto, aby v obci byla jen dvě sběrná místa.

NOVÉ POVINNOSTI PRO OBCE
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
S účinností od 1. ledna 2020 budou muset obce povinně
zajistit celoroční místo pro oddělené soustřeďování jedlých
olejů a tuků. Tyto produkty se nesmějí ukládat společně
s jinými biologicky rozložitelnými odpady a bude nutné na
ně pořídit kontejner, který se bude pravidelně vyvážet.

Dále s účinností od 1. 11. 2019 bude obec povinna zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování biologického
odpadu rostlinného původu. Dosud tato povinnost platila
pouze pro období od 1. 4. do 31. 10. Po dobu zimních měsíců
byly kontejnery na BIO uskladněny. Podle nového nařízení
budou tedy tyto nádoby k dispozici pro občany po celý rok
s tím, že v období od 1. 11. do 31. 3. může obec přizpůsobit četnost svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaného biologického odpadu.

VÝMĚNA ŽÁROVEK NA LUSTRU V KD
Poslední lednovou sobotu proběhla v sále kulturního
domu dlouho plánovaná údržba hlavního lustru, na kterém
již delší dobu skoro polovina žárovek nesvítila. Uprostřed
sálu bylo postaveno lešení, které zapůjčil zastupitel Tomáš
Valach, který byl zpočátku jediný, kdo prováděl umytí lustru a samotnou výměnu žárovek. Nakonec strach z výšky
dokázal překonat ještě další zastupitel, Petr Němec a společně si tak na lešení mohli pomáhat. Po instalaci nových
žárovek se zjistilo, že i poté čtyři světla nesvítí, a proto
byl na pomoc povolán elektrikář Láďa Hlína, který neváhal
a během několika minut byl na místě. Ten prokázal, že se
výšek nebojí a po odborném „vyšetření“ zjistil, že je potřebná vyměna nefunkčních objímek. Objímky i nové kabely jsme operativně zajistili, a oprava tak mohla být dokončena v celém rozsahu. V rámci této akce byly ještě vyměněny i nesvítící žárovky ve svítidlech na bočních stěnách
a momentálně tak máme sál kulturního domu stoprocentně osvětlený. Velký dík proto patří všem, kteří se na této
akci podíleli.

OBJEKT č. p. 47
V loňském roce, což jste si určitě všimli, byla v bývalé
prodejně CATRIN na návsi provedena výměna starých výkladních oken a vstupních dveří za nové, plastové. V minulých dnech pak bylo ještě dodatečně nainstalováno nové
okno do východního štítu budovy. Tuto akci provedl pan
Petr Kvasnička se svým kolegou – a nebylo to zrovna jednoduché. Zdivo tohoto objektu je tvořeno velkými kameny a probourání okenního otvoru nebyla v žádném případě legrace. Pracovníci si museli dát pozor, aby nedošlo ke
zřícení celé stěny, a proto museli postupovat velice opatrně. Nejdříve bylo nutné si udělat prostor pro položení
překladů a teprve poté, když tyto byly pevně zabudovány,
mohl být vybourán kompletní otvor. Práce i s osazením
okna a kompletním začištěním trvaly několik dní a výsledek si můžete prohlédnou sami. Petr se svým spolupracovníkem odvedli opravdu perfektní práci a patří jim velké poděkování.
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usnesení

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Svéradice ze dne 22. 2. 2019
Zastupitelstvo obce Svéradice:
1.

schvaluje program 3. zasedání ZO;

2.

volí návrhovou komisi:
Vlčková Blanka, Löffelmann Petr;

3.

určuje ověřovatele zápisu:
Němec Petr, Valach Tomáš;

4.

schvaluje zápis a plnění usnesení z ustavujícího
zasedání ZO ze dne 6. 12. 2018;

5.

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 roku 2018;

6.

ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Svéradice na r. 2019 schvaluje finanční
příspěvky:
a) pro SDH Svéradice
b) pro Myslivecký spolek Svéradice
c) pro spolek Svéradická ryba, z. s.
d) pro spolek PACIENTI Svéradice, z. s.,		
- tyto dotace budou poskytnuty formou
darovací smlouvy;
e) dotaci pro FK Svéradice, z. s. a současně
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu;

7.

8.

9.

schvaluje záměr pronájmu nových fotbalových
kabin:
a) šatny, hygienické zázemí, úklidová místnost,
sklad, technická místnost, kancelář – místnímu
fotbalovému klubu;
b) prostory určené k občerstvení (klubovna,
kuchyňka se skladem) a veřejná WC – proběhne
výběrové řízení;
schvaluje s platností od 1. 4. 2019 novou cenu
vodného ve výši 22 Kč/m³ bez DPH a stočného
ve výši 6 Kč/ m³ bez DPH;
schvaluje účetní uzávěrku MŠ Svéradice za
rok 2018 s kladným hospodářským výsledkem

ve výši 6 650,20 Kč a na žádost ředitelky MŠ
paní Nadi Klasové souhlasí s jeho následujícím
profinancováním: 6 150,20 Kč do fondu rezerv
a 500 Kč do fondu odměn;
10. ve věci vodovodní přípojky, kanalizační přípojky
a DČOV pro objekt č. p. 12, umístěný na
st. p. č. 14 v k. ú. Svéradice:
a) souhlasí s předloženou projektovou
dokumentací;
b) povoluje zvláštní užívání pozemní komunikace
na pozemku p. č. 2792/1;
11. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na spolufinancování projektu PSOV PK
2019 – „ Společné pořízení odpočinkového
a naučného mobiliáře pro občany a návštěvníky
Prácheňska“, uzavřenou mezi obcí Svéradice
a zájmovým sdružením právnických osob
Prácheňsko;
12. schvaluje záměr vybudování automatického
zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti
včetně vrtu a betonové akumulační nádrže;
13. souhlasí s výstavbou kanalizace z rodinného
domku manželů Martiny a Pavla Brabcových
(parcela p. č. 513/8 v k. ú. Svéradice) přes
pozemky ve vlastnictví obce Svéradice
p. č. 513/9, 518/4 a 518/5 v k. ú. Svéradice;
14. schvaluje „ Směrnici č. 1/2019 pro nakládání
s osobními údaji“, která v rámci obce stanovuje
vnitřní pravidla pro zajištění ochrany osobních
údajů a plnění povinností podle obecného
nařízení EU č. 2016/679;
15. souhlasí s odstraněním retardérů umístěných
na místních komunikacích p. č. 75/15, 75/11
a 96/7 v k. ú. Svéradice;
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
HORAŽĎOVICE

SVÉRADICE

sobota 2. března

sobota 2. března

13:00 hod. – MASOPUSTNÍ PRŮVOD
 zadní vchod KD Svéradice

20:00 hodin – Kabát revival Plzeň + Lucie revival Plzeň
 KD Horažďovice

pátek 8. března

čtvrtek 14. března – neděle 17. března

18:00 hod. – OSLAVA MDŽ – hraje Honza Vondrášek
 vestibul KD Svéradice

ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO
DIVADLA
– cca 10 představení
 KD Horažďovice

sobota 16. března
16:00 hod. – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
– diskotéka (Ivo Smitka)
– pořádá spolek PACIENTI – odpoledne plné zábavy,
soutěží a dalších překvapení
 KD Svéradice

neděle 31. března
15:00 hod. – Posezení s písničkou – Pošumavská muzika
 KD Horažďovice

úterý 30. dubna

sobota 6. dubna

STAVĚNÍ MÁJKY, LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 náves, Vzácný vršek, Myslivna

19:30 hod. – LUCERNA – představení Sušického divadla ochotníků
 KD Horažďovice
sobota 13. dubna

CHANOVICE

09:00–12:00 hod. – Velikonoční jarmark
– jarmark, kulturní program
 Mírové náměstí Horažďovice
středa 24. dubna

sobota 2. března

19:00 hod. – Cestou necestou – Miroslav Donutil
 KD Horažďovice

12:00 hod. – MASOPUSTNÍ PRŮVOD
sobota 23. března

neděle 28. dubna

14:00 hod. – Dětská maškarní veselice
20:00 hod. – DISCO 80. a 90. léta

15:00 hod. – Posezení s písničkou – Amatovka

– taneční akce s retro hudbou pro všechny věkové kategorie
 KD Chanovice
sobota 27. dubna
Pouť ke svatému Vojtěchu
– odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha
 společenské setkání v Újezdě u Chanovic

Naše vesnice
Svéradice

 KD Horažďovice
pondělí 29. dubna
19:30 hod. – LORDI – divadelní komedie, uvádí SDS Klatovy
 KD Horažďovice
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