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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

pomalu nám končí druhý podzimní měsíc a s hrůzou zjišťujeme, že 
z celého letošního roku už toho vlastně moc nezbývá. Neúprosný čas 
ukrajuje den za dnem a my už pomalu začínáme bilancovat. V sobo-
tu 26. 10. posuneme hodinky o hodinu dopředu, vrátíme se tak na 
správný středoevropský čas, začne se podstatně krátit den a pro-
dlužovat noc. Nastanou dlouhé večery, a protože se pravděpodobně 
zároveň i ochladí, budeme muset většinu času trávit doma v teple. 
Zbude nám spousta času na domácí koníčky, různé kutilské práce, 
četbu, sledování televize anebo také, a to je hodně důležité, na od-
počinek.  Vždyť celý rok „makáme“ venku na zahrádkách, políčkách 
nebo rekonstruujeme svoje domy či chalupy, a tak určitě každý z nás 
nějaký ten odpočinek přivítá. 

Nás na obci ale žádné klidové období nečeká, protože se začíná 
připravovat rozpočet na rok 2020 a plánů na další zvelebování naší 
obce je spousta. Ale protože balík peněz určený na případné inves-
tice není neomezený, musíme k tomu přistoupit obezřetně a vybrat 
pouze ty akce, které se nezbytně musí provést a budou přínosné. 
Všichni vnímáme, že jasnou prioritou je pro nás rekonstrukce úprav-

ny vody a napojení nového vrtu na vodovodní soustavu. Zatím vše 
nasvědčuje tomu, že na tuto akci obdržíme dotaci z příslušného ope-
račního programu Státního fondu životního prostředí ČR. Bude se 
jednat o velice finančně náročný projekt, ale vzhledem k tomu, že 
technická dokumentace je již připravena a z dotací bude hrazeno  
80 % uznatelných nákladů, použijeme z vlastních zdrojů max. cca 
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500 000 Kč. Věříme, že se nám vše podaří zrealizovat ještě  
v prvním pololetí tak, aby v době největšího odběru vody,  
tj. v letních měsících, byla zrekonstruovaná úpravna vody už  
v plném provozu. 

Dále jsme se shodli na tom, že další prioritou bude výměna 
kotle v budově mateřské školy. Stávající kotel na pevná paliva, 
konkrétně na hnědé uhlí, má svoje nejlepší léta dávno za sebou 
a určitě všichni sami dobře vidíte, jaký kouř se po zatopení valí 
z komína. Ještě letos bude zpracován projekt na instalaci nové-
ho topného zdroje a zatím preferujeme, aby se v tomto objek-
tu přešlo na topení tepelným čerpadlem. Vše bude samozřejmě 

závislé na výši dotačního příspěvku, ale v současnosti jsou tyto 
změny topení na tzv. čisté zdroje hodně podporované, tak snad 
budeme úspěšní. Podle odborných propočtů a také z předlože-
ných praktických zkušeností můžeme deklarovat, že náklady na 
celoroční topení novým zdrojem se určitě nenavýší, spíše čeká-
me opak.

Chtěli bychom v příštím roce konečně realizovat již dlouho plá-
novanou revitalizaci oblasti Na Kostelíku a společně s tím i čás-
tečně zkulturnit pozemek u Rybníčku. Do konce letošního roku 
budeme mít firmou ŠÍP – zahradní architektura a služby, s. r. o.,  
zpracovanou technickou dokumentaci, na jejímž základě se po-
kusíme na tuto akci sehnat potřebné finanční prostředky. V úva-
hu přichází požádat o dotaci přímo ze SFŽP ČR a současně spo-
lupracujeme také s Agenturou ochrany přírody, kde je možné 
čerpat z programu ochrany krajiny. Potřebujeme, aby spolufi-
nancování ze strany naší obce bylo co nejmenší. 

Dále uvažujeme, na základě podnětů od některých občanů, že 
bychom vybudovali malé dětské hřiště na travnaté ploše na ná-
vsi. V současnosti je tam pro malé děti k dispozici pouze malý  
a hlavně letitý kolotoč, což je určitě nedostačující. Když přihléd-
neme k tomu, že zejména v létě tento prostor hojně navštěvují 
rodiče s malými dětmi, bylo by asi vhodné umístit zde více her-
ních prvků.  Vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti nachází 
hodně frekventovaná silnice III. třídy, musel by se kolem tohoto 
hřiště vybudovat nějaký plot. Samozřejmě takový, aby zapadl do 
tohoto prostředí, a tak se nabízí vysázet tam hodně hustý živý 
plot. Necháme si na to zpracovat více návrhů a vybereme ten 

nejvhodnější. Vše ale bude záležet na finanční náročnosti tohoto 
projektu, k jehož realizaci přistoupíme pouze v případě, že doká-
žeme najít dostatek peněz na jeho dofinancování. Jako na všech-
ny výše uvedené akce budeme i na tuto podávat žádost o dotaci.

Určitě by se našla spousta dalších možností, jak investovat do 
vzhledu a funkčnosti obce, ale zastupitelstvo obce se ve vzác-
né shodě dohodlo na prioritě akcí uvedených v předešlých od-
stavcích. V dalších letech určitě budeme muset uvažovat nad 
generální rekonstrukcí vodojemu („koule“), který už pomalu za-
číná přesluhovat. Určitě také v nejbližší budoucnosti vyvstane 
nutnost vybudování čističky odpadních vod, otázkou je pouze 
to, kdy tuto povinnost budou mít i obce naší velikosti. Až tato 
situace nastane, budeme na ni plně připraveni, protože jsme si 
v předstihu nechali vypracovat kompletní technickou dokumen-
taci. Dále se v poslední době bavíme o tom, že bychom mohli 
naši náves, která je prakticky celá asfaltová, obohatit zelenými 
plochami. Zatím se o tomto tématu bavíme pouze virtuálně, ale 
je fakt, že bychom si mohli nechat udělat nějaký architektonický 
návrh, v jehož zadání by bylo dostat na naši náves více zeleně 
a ubrat asfaltu. Je to v každém případě věc názoru a my by-
chom byli moc rádi, kdybyste se k tomuto tématu sami vyjádřili. 
Třeba formou diskuze na veřejných zastupitelstvech.

Uvnitř tohoto vydání najdete naši pozvánku na nejbližší akce 
(str. 14) a já bych Vás rád osobně pozval na jednu novinkovou 
akci, kterou budeme pořádat v sobotu 2. listopadu v sále kultur-
ního domu. Bude se jednat o kuchařskou show známého profe-
sionálního kuchaře a moderátora, pana Petra Stupky. Určitě 
jste ho již viděli v některém televizním pořadu, nebo jste ho moh-
li spatřit osobně, třeba na pravidelných akcích v nedalekém Vrb-
ně. Pro všechny návštěvníky bude v ceně vstupného připraveno 
pětichodové menu a budete moci ochutnat netradiční zabijač-
kové speciality. Celý program bude probíhat za hudebního do-
provodu kapely MILD BAND ze Lnářů.  Máte se určitě na co těšit.

A závěrečné řádky budou opět trochu patřit politickému téma-
tu. Přibližně za 3 týdny budeme slavit 30. výročí sametové re-
voluce (viz str. 13), která ukončila více než čtyřicetiletou totalitu  
a přinesla nám toužebně očekávanou svobodu. Čekalo se, že 
komunisté postupně upadnou do zapomnění a ztratí veškerý 
vliv na politické dění v naší republice. Dlouhé roky se dařilo ko-
munisty držet stranou, ale to vše se bohužel změnilo s přícho-
dem pana Babiše a jeho hnutí ANO do čela vlády. Aby mohl 
vládnout, musí se spoléhat na pomoc strany, která se nikdy ne-
omluvila za své zločiny a lži. Vzhledem k tomu, že i on byl dlouhá 
léta členem této organizace, tak se vlastně není čemu divit. Vý-
stižně se o komunistech vyjádřil hrdina 2. světové války a držitel 
nejvyššího státního vyznamenání, Řádu Bílého lva, i Řádu M. R. 
Štefánika generálporučík František Fajtl: „komunisté? co 
slovo to lež. co čin, to zločin.“ 
Krásný zbytek podzimu a hezké prožití adventního období, které 
tady bude co nevidět.

Václav dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.00–13.00 17.00–18.00

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–14.00

PONDĚLÍ 07.00–14.00  17.00–18.00

ÚTERÝ 07.00–15.00

STŘEDA 07.00–16.00

ČTVRTEK 07.00–15.00

PÁTEK 07.00–14.00
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Spolecenská rubrika
listopad 2019:

KÁBOVÁ Zdeňka 1. listopadu 74 let

CHLANDOVÁ Alena 4. listopadu 63 let

PAVLOVEC Josef 10. listopadu 60 let

DOLEŽAL Petr 11. listopadu 69 let

MARKOVÁ Valentina 12. listopadu 64 let

PUČILOVÁ Ladislava 14. listopadu 64 let

STEJSKALOVÁ Marie 14. listopadu 68 let

MLÁDKOVÁ Jitka 19. listopadu 63 let

KRLIŠOVÁ Jitka 28. listopadu 76 let

JIŘINCOVÁ Jaroslava 30. listopadu 63 let

prosinec 2019:

ČERVENÝ Josef 5. prosince 89 let

HOKROVÁ Anna 7. prosince 69 let

BROŽOVÁ Marie 14. prosince 76 let

RADZIBABA Andriy 17. prosince 69 let

LANGROVÁ Libuše 21. prosince 84 let

BLÁHOVÁ Zdena 24. prosince 67 let

KLEČKOVÁ Eva 25. prosince 74 let

DE GROOT Pauline Wilhelm 28. prosince 61 let

ŠTĚCH Jaroslav 29. prosince 78 let
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Předposlední srpnový víkend proběhla tradiční Barto-
lomějská pouť, počasí nám přálo, a tak se už v pátek 
na vzpomínkovém fotbalovém utkání sešla slušná návště-
va. Večer bylo ve sportovním areálu připraveno posezení  
a k dobré náladě zahrála skupina Wagabund ze Štáhlav.  
V sobotu se konala pouťová zábava se skupinou Melodion 
v kulturním domě. Nedělní mši svatou v hezky vyzdobené 
kapli sv. Bartoloměje na Kostelíku celebroval páter Stani-
slav Bušta, po celý den probíhala ve vestibulu kulturního 
domu výstava fotografií s názvem Klatovsko – perly minu-
losti a Farma Eliáš nabízela dětem projížďky na poníkovi.  
K pouti neodmyslitelně patří i fotbal – oba týmy byly úspěš-
né, áčko zvítězilo v nedělním zápase se Slavojem Žihle  
a béčko v sobotu porazilo svého soupeře z Velkých Hydčic. 
Pro pořadatele je celý víkend jeden velký kolotoč a velké 
poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a orga-
nizaci všech akcí. 

V měsíci září byly všem, kteří si zažádali, předány kompo-
stéry na základě smlouvy o výpůjčce a následném darová-
ní. Výpůjčka je sjednána na dobu 5 let, poté kompostér pře-
chází do vlastnictví občanů. Na zakoupení kompostérů jsme 
získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Cílem 
projektu je podpořit správné nakládání s biologicky rozloži-
telnými odpady. Kompostování se považuje za nejvhodnější 
způsob jejich využití, protože odpad se spotřebuje v místě, 
kde vznikl a navíc vylepší půdu na vašich zahrádkách. 

Výlov Mlýnského rybníka byl naplánován již tradičně na 
28. září. Svéradičtí rybáři se po celý rok o rybí osádku sta-
rali pečlivě, a tak úlovek byl štědrý. Všichni návštěvníci této 
zajímavé podívané měli možnost nákupu různých druhů ryb. 
Rybáři mají na podzim naplánován ještě výlov Čekance, Ryb-
níček pod Radinou se bude lovit v sobotu 9. listopadu, kde 

se opět budou prodávat ryby (kapr za cenu 50,- Kč/kg). Pro 
zahřátí všech přítomných bude připraveno malé občerstvení.  

Hasiči již připravují výroční valnou hromadu, která se 
plánuje na sobotu 18. ledna 2020 a členové sboru si na ní 
zvolí nové složení výboru. Hasičský ples se potom uskuteč-
ní v sobotu 8. února a zahraje na něm znovu uskupení Mild 
Band. V užší sestavě si je můžete poslechnout i v sobotu  
2. listopadu na kuchařské show Petra Stupky v kulturním domě.

7. ročník drakiády se uskutečnil za hezkého, téměř letního 
počasí v sobotu 12. října. Přehlídka draků byla velmi pestrá 
a nebylo lehké vybrat toho nejkrásnějšího. Malou odměnu si 
odnesl každý z účastníků akce.

čEZ distribuce, a. s., jako každý rok upozorňuje vlastníky 
a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické ve-
dení, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost 
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožují-
cích bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční 
soustavy. Vzhledem k probíhající akci pokládání vzdušného 
vedení nízkého napětí do země se většiny z vás tato povin-
nost týká letos naposledy. Bližší informace jsou vyvěšeny 
na úřední desce před obecním úřadem i na stránkách obce.

Zajímavá výstava s názvem Sto let československé ko-
runy a známky byla 27. září zahájena ve výstavní síni na 
obecním úřadě ve Velkém Boru, kde je k vidění kompletní 
oběživo za sto let existence Československé a České republi-
ky. Výstavu můžete navštívit každý pracovní den až do 8. 11.

obec pro vás připravuje na závěr roku spoustu akcí, 
některé nové, některé tradiční. o všech se dozvíte 
uvnitř novin a jste na ně srdečně zváni. Všem pře-
ji klidné a pohodové prožití předvánočního času bez 
velkých stresů.                                     Jindřiška Doláková

ZajíMaVoSti, událoSti, StříPky…
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akce v Obci

Svéradická drakiáda 
– 7. ročník

V sobotu 12. října se naše horní fotbalové hřiště 
opět změnilo na leteckou ranvej a letos to bylo 
již po sedmé v řadě.

Ti, kteří s námi startují pravidelně, své stroje neustá-
le vylepšují a modernizují. A ti, kteří přišli poprvé, byli 
snad nadšeni z panující příjemné atmosféry. Nyní se se-
šla celá dvacítka účastníků, z nichž se někteří dělili o jed - 
noho draka, jiní nenechali nic náhodě a přinesli si draků 

více. Těm menším s jejich vzletem pomáhali rodiče, 
ti starší své svěřence zvedli sami. Vítr celé akci fandil  
a ve větších výškách některé draky podržel velice dlou-
ho. Opět se soutěžilo ve známých kategoriích – letec, 
krasavec, vozembouch – a nově byly zařazeny kategorie 
„létající tatínek“ a „létající dědeček“, jejichž vítězové ob-
drželi za odměnu jedno orosené ve stánku. Každý soutě-
žící obdržel balíček sladkostí, pamětní diplom a jako ob-
čerstvení párek v rohlíku. Celou akci ozvučil, jako každý 
rok, pan Ivo Smitka, který se doprovodným slovem a ve-
selými písničkami postaral o dobrou náladu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na akci 

podíleli, a to jak zastupitelům obce a našemu zvukaři, 
tak provozovatelům stánku s občerstvením na hřišti, za 
dobře odvedenou práci. Doufám, že i všichni účastníci 
byli spokojeni a za rok s námi opět vzlétnou do oblak.

Blanka Vlčková



Příprava na výlov začala již na začátku týdne vypouště-
ním a pokračovala v pátek odpoledne přípravou „nádobí“. 
V sobotu 28. září ráno byl rybník přistrojený a připravený 
vydat svoji úrodu. Lovili jsme skoro celé dopoledne a ryb 

bylo opravdu dost. Narostly nám pořádně, několik kaprů 
mělo přes 5 kg a tři dokonce 7 kg. 
Na tradiční výlov se přišla podívat spousta diváků a hod-

ně bylo i nakupujících. Ryby prodáváme za opravdu lidové 
ceny, kapra a amura za 50 Kč/kg. I díky tomu jsme jich 
prodali přes 70 kusů. Prodali jsme i několik dravců a našli 
se také labužníci, kteří si zakoupili líny a okouny.
Výlov obohatil i stánek s občerstvením, kde si přihlížející 

diváci mohli dát klobásu, pivo i něco ostřejšího na zahřá-
tí. Tímto bych chtěl obsluze stánku poděkovat za ochotu.
Závěrem si vás jménem našeho spolku dovoluji pozvat 

na výlov Rybníčka, který proběhne v sobotu 9. listopadu 
a bude to letos výlov poslední. Ryby budeme opět i pro-
dávat a samozřejmě nebude chybět tradiční občerstvení, 
které bude vzhledem k chladnému podzimu obohaceno  
o horké nápoje.

Za spolek Svéradická ryba Pavel klas

6

akce v Obci

Naše vesNice svéradice

Výlov Mlýnského rybníka 
rok se s rokem sešel a najednou se po velmi příjemném a teplém létě přiblížil 
podzim. čím blíže byl svátek svatého Václava, tím více se také blížil výlov našeho 
nejlepšího a největšího rybníka; nemohli jsme se dočkat. letos jsme „Mlýňák“ 
lovili už po třetí a bylo to znát. učíme se za pochodu, ale na to, že jsme nadšenci-
amatéři, dostává celá akce nádech opravdového rybářského řemesla. 
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FotBaloVÝ kluB

Do sezóny 2019/2020 jsme vstou-
pili 10. srpna zápasem na hřišti no-
váčka soutěže – SK Petřín Plzeň 
B. Na tento duel určitě nebudeme 
vzpomínat v dobrém. V 15. minu-
tě jsme prohrávali 0:5, o vítězi bylo 
rozhodnuto a řešila se pouze otázka 
skóre. A to bohužel stále narůsta-
lo a v 90. minutě svítil na ukazateli 
stav 15:1!!!!! Co dodat, jen to, že se 
asi jednalo o nejhorší vstup do sou-
těží v historii klubu.
   A to jsme ještě netušili, že nás 

čeká něco podobného na hřišti dal-
šího nováčka – v Radnicích. Už sa-
motná sestava, když mužstvo od-
jelo pouze s 11 hráči, dávala tušit, 
že ani ve druhém zápase pravděpo-
dobně první body nezískáme. A to 
se také potvrdilo, přišla další tvrdá 
prohra, tentokrát v poměru 0:7. Po 
dvou odehraných kolech jsme uza-
vírali průběžnou tabulku bez bodo-
vého zisku a se skórem 1:22. 
O přerušení této nepříznivé bilan-

ce se hráči pokusili poslední srp-
novou neděli v pouťovém zápase  
s Žihlí. S tímto soupeřem se nám  
v poslední době doma daří a naštěstí 

se to povedlo i v tomto utkání, kdy 
jsme to opravdu nutně potřebovali. 
Povedl se nám vstup do zápasu a po 
10 minutách jsme vedli 2:0. Do po-
ločasu jsme přidali ještě další bran-
ku a to nakonec byl základ našeho 
vítězství v poměru 4:2 – prvního  
v tomto ročníku. 
V sobotu 31. 8. nás čekal výjezd 

do Lub a zápas se soupeřem, kte-
rý je s námi výkonnostně srovna-
telný. Podle očekávání to byl zce-
la vyrovnaný duel, ve kterém jsme 
šli brzy do vedení, ale do poloča-
su bylo skóre srovnané. Nakonec se 
štěstí přiklonilo k domácím, které 
své šance ve 2. poločase proměnili 
a my tak mohli jen litovat, že nedá-
me góly ani z těch nejvyloženějších 
šancí. Konečný výsledek zněl 3:1  
a všechny body tak brali domácí 
fotbalisté.
Naše naděje se tak upínaly k ná-

slednému domácímu utkání, ve 
kterém jsme hostili dalšího nováč-
ka soutěže – tým z Bělé nad Rad-
bůzou. Od první minuty jsme byly 
lepším mužstvem a brzy jsme se 
dostali do jednobrankového vede-
ní. Šancí na zvýšení náskoku bylo 
víc, ale bohužel zůstaly nevyužity,  
a tak náš soupeř byl i nadále ve hře. 
Ve druhém dějství začala úřadovat 
paní (nebo slečna?) hlavní rozhodčí 
Hessová a děly se věci, které jsme 
ve Svéradicích už dlouho neviděli. 
Nejdříve proti nám nařídila penaltu 
za faul, který jestliže byl, tak to bylo 
těsně před vápnem. Hosté ji nedali, 
a tak jim za pár minut byla nabídnu-
ta další penalta, a to za faul, který 
snad viděla jediná osoba na celém 
stadionu – „paní hlavní“. Famózní 
Michal Soukup ale vychytal i dalšího 

střelce hostů, a tak jsme stále dr-
želi těsné vedení. Když už se zdá-
lo, že se zápas uklidní, tak na scénu 
opět vstoupil(a) rozhodčí Hessová 
a poslala naše mužstvo do deseti. 
Fotbalisté z Bělé však už byli nato-
lik rozhozeni, že ani toto jim nepo-
mohlo a naopak v poslední minu-
tě jsme je dorazili druhým gólem. 
Vítěz ství 2:0 hodně těší, ale záro-
veň je ve vzduchu otázka, co by se 
stalo, kdyby hosté penalty proměni-
li. Přišli bychom o body a bylo by to 
vinou nějaké paní, která fotbalu ne-
rozumí. To už by nikoho nezajímalo. 
Je proto dobře, že v tomto případě 
nebyla spravedlnost slepá.
Přesně v půlce září, 15. 9., jsme 

jeli doma získané body potvrdit do 
Sušice, která je na tom v tabulce 
podobně jako my.  Problém ale byl  
v tom, že už poněkolikáté jsme od-
jížděli bez hráčů na střídání, to zna-
mená v 11 lidech. I přesto jsme 
sehráli velice vyrovnaný zápas  
a vypracovali si i několik hodně na-
dějných příležitostí. Ty jsme – jako 
už tradičně ve venkovních zápasech 
– neproměnili, a tak do vedení šli do-
mácí, kteří proměnili hned svoji první 
šanci. Nám se však těsně před kon-
cem podařilo vyrovnat, a tak zápas 
vyústil do střelby pokutových kopů. 
Hráči Sušice měli pevnější nervy  
a v této disciplíně byli úspěšnější. Ale 
i zisk jednoho bodu byl úspěchem.
O týden později nás čekal perný 

derby-zápas s Žichovicemi, které 
před sezónou hodně posílily a neta-
jí se se svými postupovými ambice-
mi. První půle tohoto duelu byla na-
prosto vyrovnaná a my měli jednu 
opravdu tutovou šanci, ale Roman 
Kába sám před brankářem loboval 

PodZiM 2019 – 1. část
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vysoko přes branku. Zápas se roz-
hodl během úvodních 5 minut druhé 
půle. Nejdříve jsme si dali nešťast-
ný vlastní gól a 2 minuty nato jsme 
po rychlém brejku dostali další.  
I přesto byly možnosti ještě se do 
zápasu vrátit, ale opět jsme selhali 
v zakončení a hosty několikrát po-
držel výborný gólman. A když jsme 
dostali třetí branku z penalty, bylo 
o osudu utkání rozhodnuto. Prohra 
0:3 byla asi zasloužená, ale její výše 
neodpovídala dění na hřišti.
V sobotu 28. září, na Václava, nás 

čekala na svém hřišti dobře známá 
Žákava, kde jsme v loňském roce 
bravurně zvládli barážový duel. 
Tentokrát se však tato situace ne-
opakovala a kvůli tomu, že nám  
v tomto zápase chyběly největší 
opory, zůstaly všechny body do-
mácím. Prohráli jsme sice výraz-
ným výsledkem 2:5, ale to nebyl 
skutečný odraz toho, co se na hři-
šti odehrávalo. Prostě Žákava své 
šance dala a my ne – to byla asi 

hlavní charakteristika tohoto zá-
pasu. 
První říjnovou neděli jsme doma 

hostili zkušenou Košutku Plzeň  
a i přes sílu soupeře jsme doufali 
v plný bodový zisk. Naši hráči ne-
zklamali a předvedli velice bojovný 
výkon, který byl nakonec korunován 
vyrovnávací brankou v 92. minutě. 
Hosté sice byli po většinu zápasu 
lepším mužstvem, ale konečná re-
míza byla asi spravedlivá. Nakonec 
se nám povedla i střelba z penalto-
vé značky a to znamenalo, že 2 ve-
ledůležité body zůstaly doma. 
Za týden jsme odcestovali do Hrád-

ku u Sušice a svedli těžký zápas  
s dalším nováčkem soutěže, domá-
cím Svatoborem. Hráčský kádr Hrád-
ku je velice kvalitní, ale naši fotbalis-
ti se jejich kvality nezalekli a sehrá-
li s nimi naprosto vyrovnaný zápas. 
Jenže se opět v plné nahotě projevi-
la naše největší slabina a to je pro-
měňování šancí. My jsme z mnoha 
vypracovaných příležitostí skórovali 

pouze jednou, zato domácí byli skoro 
stoprocentní a to nakonec rozhodlo 
o jejich výhře 4:1. Škoda, měli jsme 
určitě nejméně na bod. 



B-tým začal novou sezónu domá-
cím zápasem s Velharticemi a vi-
děli jsme zápas, ve kterém hosté 
měli několik vyložených šancí, ale 
nás podržel gólman Karel Soukup. 
A jelikož v devadesáti minutách gól 
nepadl, došlo na penalty. Tam nás 
opět podržel brankář, a tak jsme 
mohli slavit zisk 2 bodů.
Za týden jsme podle rozpisu měli 

odjet do Švihova, ale na sraz se do-
stavilo pouze 7 hráčů, kteří se na-
konec rozhodli neodcestovat. Jejich 
rozhodnutí mělo za následek, že 
klub zaplatil pokutu ve výši 3 tis. Kč  
a od dalších výdajů nás zachrá-
nil fotbalový klub ze Švihova, kte-
rý nám naštěstí nevyúčtoval nákla-
dy na přípravu hřiště. 
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V sobotu o svéradické pouti jsme 
hostili Tatran Velké Hydčice a do-
čkali jsme se prvního podzimního 
vítězství. I když ze strany našeho 
„béčka“ to nebyl nijak oslnivý vý-
kon, dokázali jsme v každém polo-
čase dát jeden gól, a tak konečný 
verdikt vyzněl 2:0 pro nás.
První zářijovou neděli nás čekal 

venkovní zápas s rezervou Svatobo-
ru Hrádek, a ten se vyloženě nepo-
vedl. Ve dvacáté minutě jsme pro-
hrávali 0:2 a domácí nás přehrávali 
ve všech směrech. Další 4 branky 
pak přidali ve druhé půli, a protože 
my jsme dokázali odpovědět pouze 
jednou, bylo konečné skóre 6:1 pro 
Hrádek.
V první polovině září nás poté če-

kaly dva domácí zápasy a v tom 
prvním jsme hostili tým z Kolince. 
Naším cílem bylo odčinit vysokou 
prohru z Hrádku, ale výkon tomu 
moc neodpovídal. Na úvodní bran-
ku hostů jsme ještě dokázali brzy 
reagovat, a tak poločasové skóre 
bylo nerozhodně. Ve druhém dějství 
se žádné mužstvo branky nedočka-
lo, a tak znovu došlo na střelbu ze 
značky pokutového kopu. A protože 
se nám podařilo dostat míč do sítě 
pouze jednou, radovali se ze zisku  
2 bodů hosté, kteří byli o jeden zá-
sah úspěšnější.
V druhém domácím zápase za se-

bou jsme hostili B-tým Bolešin a opa-  
kovala se podobná situace jako 
před týdnem, jen s tím rozdílem, že 
za celých 90 minut jsme branku ne-
viděli a konečný stav byl tedy 0:0. 
V penaltovém rozstřelu však již byl 
scénář podobný a cenné body si od-
váželi opět hosté. 
Další víkend se jelo do Sušice, kam 

se asi některým hráčům nechtělo,  
a proto bylo na naší straně v zápi-
se pro tento zápas uvedeno pouze  
10 jmen. I přes tento handicap jsme 

s favoritem dokázali hrát více než 
hodinu vyrovnané utkání a rozhodu-
jící góly jsme obdrželi až v posled-
ních 25 minutách. Prohráli jsme sice 
1:3, ale za bojovný výkon si všichni 
hráči zasloužili uznání. 
O týden později nás čekal doma 

zápas s druhým týmem tabulky – 
Startem Dešenice. A přišel koneč-
ně podařený výkon, který měl jen 
nepatrnou vadu na kráse. Chyběl 
plný bodový zisk. V utkání jsme nej-
dříve vedli, hosté pak zápas otočili  
a my jsme skóre jen srovnáva-
li na konečných 2:2. Penalty jsme 
sice tentokrát zvládli, ale vzhledem  
k předvedenému výkonu jsme si za-
sloužili všechny body.
Příští duel jsme odehráli na „les-

ním“ hřišti v Plánici. Tento zápas 
lze hodnotit z naší strany jako veli-
ce nepovedený a prohra 1:3 byla asi 
zasloužená. Zápas se rozhodl v pro-
střední části druhé půle, kdy jsme 
během 5 minut inkasovali 2 branky.
Dne 13. října naštěstí nebyl pá-

tek, ale neděle, a my jsme v dalším 
kole hostili tým z hraničního měs-
ta – SRK Železnou Rudu. Zápas při-
nesl dva rozdílné poločasy. Zatímco  
v prvním jsme se trápili a prohrá-
li jej 0:1, ve druhém přišlo výraz-
né zlepšení a s tím i góly. Výhra 3:1 
znamenala po dlouhé době tříbodo-
vý zisk a také posun v tabulce.



Naši starší žáci začali svoji soutěž 
v sobotu 31. srpna, a to domácím 
zápasem s Bělčicemi. První zápas 
se jim vydařil, když svého soupe-
ře vyprovodili výsledkem 4:0. Dru-
hé utkání je pak čekalo na hřišti ve 
Štěkni, kde po zlepšeném výkonu 
ve druhém poločase dokázali zví-
tězit 3:1. Úspěšný vstup do sezóny 
pak potvrdili za týden doma, když 

deklasovali Doubravici 7:0, a tím se 
dostali do čela tabulky. 
Protože je v soutěži lichý počet 

mužstev, měli žáci o víkendu 21.–
22. 9. volno a další duel je čekal 
poslední zářijovou sobotu v Souse-
dovicích. Tam se však vítězná sé-
rie přerušila a přišla první prohra  
v soutěži v poměru 2:4. Možnost na-
pravit tento nepovedený zápas měli 
naši mládežníci za týden doma se 
Sedlicí a to se jim stoprocentně po-
vedlo. Svého soupeře doslova roz-
stříleli a vítězství v poměru 9:1 bylo 
naprosto zasloužené. 
Další zápas odehráli žáčkové, po 

dohodě klubů výjimečně v úterý  
8. 10., a to na hřišti vedoucího týmu 
soutěže – v Střelských Hošticích. 
Škoda, že výborný výkon nebyl pod-
ložený i brankami. Domácí dali jed-
nu šťastnou, a jelikož naši malí fot-
balisti z mnoha šancí nedali žádnou, 
prohráli jsme nejtěsnějším rozdílem 
– v poměru 0:1.
Tuto prohru odčinili žáci hned ná-

sledující sobotu (12. 10.) v Chelči-
cích, kde domácí složený tým Chel-
čice-Netolice porazili 4:2 a upevnili 
si tak druhé místo v tabulce. 

vdu
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Jednoho dne nás vzrušila zpráva, 
že všichni rakouští zajatci budou do-
praveni z Asinary do Francie. Zajása-
li jsme, že pojedeme do země, v níž 
prof. Masaryk a dr. E. Beneš připravu-
jí půdu pro naši samostatnost. Hlási-
lo se nás mnoho, kteří jsme jako první 
chtěli odejeti s prvním oddílem. Po lé-
kařské prohlídce jsme dne 24. května 
1916 nasedli na francouzskou obchodní 
loď „Drome“, kterou doprovázely dva 
křižníky. Na lodi nám byl přečten lodní 
řád a dáno nám poučení, jak se máme 
chovati v případě přepadení ponorkou. 
Smáli jsme se tomu, neboť jsme si my-
slili, že jsme ve Středozemním moři 
zcela bezpečni, ale mýlili jsme se. 

Cesta po moři nebyla právě příjem-
ná. Ve tři hodiny odpoledne jsme vy-
pluli, a již v sedm hodin večer bylo 
dáno poplašné znamení. Všichni musi-
li jsme opustit palubu a jít si lehnout 
dovnitř lodi, nikdo nesměl mluvit a kdo 
prý vstane, bude zastřelen. Posádka 
lodi opatřila se ochrannými pásy, loď 
zmírnila rychlost, lodní žebřík byl vyta-
žen a francouzští námořníci chodili nad 
námi s připravenými revolvery. V kaž-
dém z nás byla malá dušička. Činil jsem 
si výčitky, proč hlásil jsem se dobrovol-
ně a že jsem měl počkati, až přijde na 
mne řada. Pomyslil jsem si, že všechny 
útrapy jsem šťastně přestál a naposled 
si na mně pochutná rybička. Kdyby 
to alespoň byla taková, která spolkla 

Jonáše, a stihl mne jeho osud. Sotva 
minulo toto nebezpečí, nastala hrozná 
bouře. Loď nakláněla se na všechny 
strany tak, že každým okamžikem jsme 
čekali, že se potopí. Mořskou nemoc 
jsme prodělali všichni. Není divu, že 
nemohli jsme se dočkati pevniny. Ráno 
asi o páté hodině jsme zahlédli břehy 
Francie, a asi za hodinu jsme přistáli 
ve staré francouzské pevnosti Toulunu. 
Byly tam zakotveny válečné lodě a v 
přístavu se hemžilo lidí, kteří se přišli 
na nás podívat. V sedm hodin nás již 
vlak vezl do nitra Francie.

Vystoupili jsme v městečku Cassia  
a odtud jsme šli sedm km do tábora 
Carpiagne, kde roztřiďovali zajatce na 
práce ve Francii. Na mne padl los do 
Rouenu, kam prý jedeme na polní prá-
ce. Po třídenní cestě vystoupili jsme  
v Rouenu a asi za hodinu jsme přišli do 
tábora Levaseur. Ulekli jsme se, když 
jsme spatřili přístav a většina nás byla 
roztrpčena, že nás dali dohromady spo-
lu s říšskými Němci. První den nás sice 
zahrnovali kuřivem a jídlem, ale když 
zvěděli, že jsme Češi, sympatizující  
s Francií, počali se nám mstíti, kde 
mohli. Němečtí šikovatelé roztřiďovali 
práce a posílali nás na ty nejhorší. Skří-
pali jsme zuby, zatínali pěsti, ale odvo-
lání nebylo. Jen nám bylo divné, proč 
Francouzové svěřují administrativní 
práce v táboře svým největším nepřá-
telům, že nás Čechy neznají a považují 

nás za cikány (bohém – cikán). Slzy 
hněvu a lítosti se nám hnaly do očí, že 
i na půdě francouzské se nám Čechům 
můžou se nám Němci mstíti.

Přístavní práce byly těžké a vysilují-
cí, zvláště pro nás, kteří jsme po nad-
lidských útrapách přešli Albánií. Na 
ohnutých bedrech a zaliti potem nosi-
li jsme pytle obilí až do třetího patra. 
Od rána do večera jsme se dřeli jako 
koně a když jsme navečer padli na tvr-
dé lůžko, nemohli jsme únavou usnou-
ti. Moje první práce byly, že jsem no-
sil tři dny fošny z lodi, čtvrtý den pyt-
le ovsa a pak celý měsíc jsem vykládal 
u firmy Vorms litinu, od níž jsem měl 
ruce rozedřeny, až mne z prstů prýštila 
krev. Byla to nejhorší a nejnebezpeč-
nější práce a přičiněním Němců byla 
výhradně přidělována Čechům. Po tří-
měsíční práci jsem byl raněn a odvezen 
do nemocnice v Rouenu a odtud do tá-
bora Saint Aubin. V listopadu začali tlu-
močníci sepisovati Čechy a hned dru-
hý den dostávali jsme v jídle přilepše-
ní a za práci dvojnásobný plat. Ač nám 
Francouzi říkali, že se tak děje z pou-
hé sympatie k Čechům, přece většina  
Čechů viděla v tom něco jiného a mno-
zí odřekli přilepšení říkajíce, že jsou 
Austrianci v Čechách narození.

Radostně jsme uvítali vstup Ameri-
ky do války. Zasáhla právě včas, kdy 
se zdálo, že Francie jest již vyčerpána. 
Rusko je rozvráceno a Anglie je válkou 

Vzpomínky legionářovy 5
autor vzpomínek je učitel karEl BouŠE, rodák ze mlýna v Horaž-
ďovické 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 fran-
couzském zajetí a život v legiích.
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unavena. Mimo to slovo presidenta Wil-
sona nabývalo v Evropě velikého vý-
znamu. Z časopisu Samostatnost, vy-
cházejícího v Paříži, jsme se dočetli, jak 
už Češi krváceli na straně dohody a jak 
zvláště u Zborova dosáhli významného 
vítězství nad Němci.

Ze St. Aubin dostal jsem se do tá-
bora nepracujících Carpentras. Úřed-
ní řeč zde byla němčina a maďarština. 
Národnostní hádky zde byly na denním 
pořádku a jeden druhého zapisoval do 
černých knih. Hleděl jsem se odsud do-
stati pryč, a to na polní práce. Do při-
hlášky jsem ale musel napsati, že jsem 
kočím. Štěstí mě přálo a tak jsem brzy 
odjel s partou deseti Čechů na polní 
práce do okolí města Nici. Měli jsme 
se celkem dobře, ale práce bylo dost.  
V létě jsme mlátili od půl páté ráno 
do devíti večer, v zimě jsme vyrábě-
li dřevěné uhlí. Ve Francii je třeba člo-
věka, který má dobré a zdravé ruce.  
A zde konečně celá parta deseti Čechů 
změnila svůj zajatecký poměr k Francii  
a přihlásili jsme se do československé 
armády jako spolubojovníci Francie. 
Dne 16. prosince 1917 vyšel památ-
ný a slavný dekret republiky francouz-
ské, jímž bylo povoleno Národní české 
radě v Paříži zříditi československou ar-
mádu ve Francii po způsobu ruských 
legií. Čeští emisaři chodili od tábora  
k táboru, připomínali českým a sloven-
ským zajatcům jejich povinnost a sli-
bovali ne peníze a pohodlný život, ale 
podle pravdy, pušky, bodáky, granáty 
a zákopy.

Mne zastihli emisaři v táboře Carpi-
agne, kde se nás přihlásilo 180. Odje-
li jsme do Cognacu, kde byl kádr čes-
kých legií. Odjezd byl slavnostní přes 
to, že na nás Němci, Maďaří a bohu-
žel i někteří Češi, kteří se ze strachu 
přihlásili do německých baráků, pokři-
kovali na nás zrádci a po nás i pliva-
li. Na nádraží cognackém, ozdobeném 
praporky jsme znovu ožili. Hudba hrála 

naší hymnu a pak nás doprovázela ces-
tou do kasáren. Náš výcvik v legiích byl 
sokolský. Se zpěvem jsme chodili na 
cvičiště a se zpěvem jsme se vraceli 
domů. Učili jsme se francouzsky a ně-
kteří Francouzi od nás česky. Disciplína 
a pořádek byly vzorné.

Den, kdy bylo podepsáno příměří  
 Německem, podobal se našemu dni 
28. října. Lidu zmocnila se bezmezná 
radost, ulice se jen hemžily a lidé se na 
potkání líbali. Radost jsme měli i my, 
neboť jsme se konečně dočkali chví-
le, jež nám dávala oprávněnou naději 
na brzký návrat domů, do osvobozené 
vlasti. V prosinci dostal náš pluk pra-

por od města Cognacu a pak již brzy 
nastal 5. leden 1919, kdy za krásného 
nedělního odpoledne rozloučili jsme se 
s Cognacem. Snad celé město přišlo na 
nádraží se s námi rozloučit.

Z Francie jsme odjeli do italského 
města Padui a odtud po čtyřdenní pře-
stávce pokračovali jsme v další ces-
tě do vlasti. Do posledních chvil živo-
ta utkví v mé paměti světelná noc, kdy 
19. ledna přejížděli jsme za zpěvu ná-
rodní hymny hranice vlasti. Zmocnilo se 
nás všech duševní rozčilení a oči všech 
byly zaroseny. Nebylo divu, bylo mezi 
námi mnoho těch, kteří neměli tři až 
čtyři roky zpráv z domova. Do Prahy 
jsme přijeli 19. ledna. Byl jsem pln ra-
dosti a šťasten, neboť po pěti letech 
jsem se shledal se svými bratry, sest-
rami a švagry ve zdraví. V Praze pobyli 
jsme pouze týden a pak celý 23. pluk 
odjel do Brna, kde se čekaly německé 
bouře. Brno mělo tenkráte nátěr skoro 

německý, nápisy všude německé, a při 
pochodu městem slyšeli jsme jen občas 
nesmělé Nazdar. Ale již za dva měsíce 
našeho pobytu v Brně jsme se postara-
li, aby se mnoho změnilo ve prospěch 
naší české věci. Z Brna odjeli jsme do 
Košic na Slovensko a odtud pěšky stá-
le po demarkační čáře k železničnímu 
uzlu Čopu. Zde utkali jsme se s Maďa-
ry v tuhém boji a zabrali jsme Čop dne 
1. května 1919. Koncem měsíce května 
jsem byl demobilizován a vrátil jsem se 
k svému povolání…

Nám legionářům započítala smrt 
dobře legionářská léta. Jdeme jeden 
za druhým a vymíráme, řídne naše le-

gionářská rodina. A ve shonu denní-
ho života nemáme ani času přemýšleti  
o tom, jaké bolestné rány dala nám 
každému světová válka. Najde se ješ-
tě dnes u nás mnoho lidí, kteří stále 
jen na tu naší republiku, tak těžce vy-
bojovanou, reptají. Každého upřímné-
ho Čechoslováka to zabolí. Není li v ní 
vše v ní ideální (a kde tak vlastně dnes 
je?), pracujme usilovně o její zlepše-
ní, ale vždy ji milujme i s jejími nedo-
statky. Podobně jako červi mnišky zničí 
celý les, i mezi námi se šíří lidské mniš-
ky nákazou zhoubnou. Na nás je, aby-
chom pravdivostí, poctivostí a stateč-
ností ničivou práci zastavili a zdolali. 
Jen svorně si podejme ruce, vytvořme 
řetěz spojených sil a zatněme se silou 
druh ke druhu! Naše republika zrodila 
se nadlidskou prací a jen prací svých 
synů a dcer se udrží a rozkvete.

Horažďovický obzor 1936 – 
zpracoval Václav Strolený   

Dne 16. prosince 1917 vyšel památný a slavný  
dekret republiky francouzské, jímž bylo povoleno  
Národní české radě v Paříži zříditi československou  
armádu ve Francii po způsobu ruských legií. 
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MatEřSká Škola

Pro tento školní rok máme zapsáno  
20 dětí – 9 děvčat a 11 chlapců. Větši-
nu let školku naplňovaly děti z okolí, nyní 
se situace obrátila a ve školce je zapsáno 
12 místních dětí. Při počtu 20 dětí to zna-
mená, že máme ještě rezervu k přijímání 
dětí. Bohužel stav není jednoduché napl-
nit vzhledem k tomu, že je slabší rok a ani 
jinde v okolí nemají školky plné kapacity.

Hned začátkem školního roku nás za-
sáhla takzvaná 7. nemoc, která nenechá-
vá žádné následky, ale je bohužel vysoce 
nakažlivá a přenosná v dětském kolekti-
vu. Její dlouhá inkubační doba se posta-
rala o vleklý úbytek dětí.

I v tomto školním roce se budeme sna-
žit dodržovat vzdělávací program, vytvá-
řet týdenní plány a zajímavé náměty a dě-
tem tak předávat zkušenosti, rady a po-
znatky o dění okolo nás. Každé dítě má 
založeno své vlastní portfolio, které jej 
charakterizuje, a postupem času může 
pedagog, ale i rodič sledovat, jak se dítě 
rozvíjí. Věková skupina dětí se u nás ve 
školce pohybuje od 2 do 6 let. Ano, máme 

4 dvouleté děti, které při nenaplněné ka-
pacitě mohou být přijaty. Podmínkou je, 
aby s pomocí učitele zvládaly sebeob-
služné návyky, hygienu a stravování. Pro 
tyto dětičky jsou velkou motivací a vzo-
rem ty starší, které pomáhají v různých 
oblastech, díky čemuž dochází k rozvíje-
ní a utváření osobnosti na obou stranách. 

A jaký byl říjen a co nás čeká v listopa-
du? Stalo se již samozřejmostí, že dětem 
budeme nabízet pomoc v oblasti řeči a lo-
gopedka bude jednou za 3 týdny za dětmi 
jezdit do školky. Stejně tak dětem bude 
nabídnut kroužek angličtiny.

Ve čtvrtek 17. října se děti potěšily  
s pohádkou O Nenechálkovi, s kterou při-
jelo malé divadélko z Příbrami s názvem 
Sedmiklásek. Logopedická depistáž, při 
níž logopedka s dlouholetou praxí orien-
tačně vyšetří řeč dětí, se konala 15. říj-
na a screeningové vyšetření očí připad-
lo na 24. říjen.  Předposlední říjnový den  
k nám zavítalo divadlo Z Bedny s vystoupe-
ním Loupežník. Co se týče posvícení, děti 
se s nadšením pustily do práce s těstem  

a do vykrajování hnětýnek. Jejich koneč-
ná práce byla nejen hezká na pohled, ale 
i voňavá a chutná. Na podzimních vycház-
kách nebude chybět pouštění draka, po-
zorování rybníků a změn v přírodě. Na co 
se již těšíme, je 11. listopad. Spolek Po-
mocné tlapky z Plzně se věnuje caniste-
rapii, metodě, kterou prostřednictvím vy-
cvičených psů léčí potřebné. A právě toho 
se bude týkat jejich návštěva i se čtyřno-
hým kamarádem u nás ve školce.

Abychom dětem předávali nové a mo-
derní zajímavosti a mohli je rozvíjet, musí 
na sobě pracovat i pedagogové, a proto 
se během roku budeme účastnit různých 
vzdělávacích seminářů a školení jak v ob-
lasti vzdělávání, tak i školního stravování. 
Již během září jsme navštívili tři seminá-
ře a hodláme v tom pokračovat, neboť 
nejen přijímání něčeho nového, ale i zku-
šenosti od ostatních zúčastněných jsou 
vždy přínosné a pozitivní.

Vnitřní prostory mateřské školy stále 
zvelebujeme, modernizujeme a upravu-
jeme, samozřejmě podle finančních mož-
ností. Dětem jsou každoročně zakoupeny 
jak nové hrací prvky, tak i vzdělávací di-
daktické pomůcky.

Podívat se na nás můžete na webových 
stránkách www.obecsveradice.cz/koralek 
nebo na facebooku: Mateřská škola Své-
radice.

S přáním hezkých podzimních dní 
za kolektiv mateřské školy  

naďa klasová, ředitelka MŠ

tento název nese náš školní vzdělávací program pro školní 
rok 2019/2020. Prázdniny utekly jako voda a v pondělí  
26. 8. 2019 jsme opět zahájili provoz v mateřské škole. 
tento poslední týden před zahájením školy s námi ještě  
dny trávily děti školou povinné. jinak tomu už bylo v pon-
dělí 2. září 2019, kdy byl oficiálně zahájen nový školní rok.

rok s korálkem
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VÝZnaMná VÝročí

saMeTOvÁ RevOLUce – 30 LeT
V listopadu letošního roku si připomíná-

me kulaté, třicáté výročí od pádu totalit-
ního komunistického režimu v naší zemi. 
Již události probíhající během roku 1989  
v Polsku, Maďarsku a Německé demo-
kratické republice (NDR) dávaly tušit, že 
v zemích tehdejšího „socialistického tábo-
ra“ to začíná vřít. Tyto pohyby nastartoval  
v r. 1985 nástup Michaila Gorbačova do 
funkce generální tajemníka KSSS a jeho 
„perestrojka“. Toto slovo se naučili použí-
vat i tehdejší naši nejvyšší straničtí před-
stavitelé, ale od slov k činům bylo zoufale 
daleko. O perestrojce sice neustále hovo-
řili, ale to bylo asi tak všechno. Mezi lidmi 
narůstala nespokojenost, centrálně plá-
novaná ekonomika nestačila s dechem, 
na vše se stály fronty, svoboda slova  
a tisku neexistovala. První náznaky od-
poru přišly již během lednového tzv. Pa-

lachova týdne, kdy se masivně demon-
strovalo a policejní složky na příkaz nej-
vyššího vedení tyto nepokoje brutálně 
potlačily. Došlo k zatýkání představi-
telů Charty 77 a např. Václav Havel byl 
odsouzen na 9 měsíců nepodmíněně.  
V červnu 1989 byla představiteli disen-
tu (Havel, Vondra, Devátý, Křižan aj.) se-
psána petice Několik vět, kterou postup-
ně podepsalo 40 000 osob včetně zná-
mých osobností československé kultury. 
Další demonstrace pak proběhly v srpnu 
k výročí okupace Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. 

U příležitosti 50. výročí úmrtí studenta 
Jana Opletala přišli v září nezávislí praž-
ští vysokoškoláci s nápadem uspořádat 
na pražském Albertově vzpomínkovou 
akci. A protože studenti věděli, že státní 
orgány jejich žádost v této napjaté době 
neschválí, spojili se v záležitosti organiza-
ce této akce s Městskou vysokoškolskou 
radou SSM. Díky tomu se podařilo, sice 
po dlouhých tahanicích, dojednat pro tuto 
vzpomínkovou akci příslušné povolení.

Samotný pátek 17. listopadu nebyl v ni-
čem dnem výjimečným. Pro normálního 
člověka to byl úplně běžný listopadový 
den. Většinu obyvatelstva čekaly odpole-
dne nezbytné fronty, spojené s nákupem 
na nadcházející víkend. Večer se pak ve 
zpravodajství Československé televize lidé 
dozvěděli, že na Národní třídě v Praze mu-
sela Veřejná bezpečnost rozehnat další  
z demonstrací a obnovit zde pořádek.  
Ti, kteří poslouchali západní rozhlasové 
stanice, věděli víc. A večer 17. 11. 1989 
věděli, že tato páteční demonstrace byla 
jiná. Nešlo jen o zásah vodními děly  
a průběžné zatýkání. Nyní byla použita 
hrubá síla proti mladým lidem.

Večer již nebyl 17. listopad 1989 obyčej-
ným dnem. Ve veřejnosti se cosi hnulo. 
Vždyť tentokrát bili naše děti. Snad po-
slední kapka přetekla a události dostaly 
rychlý spád. Ke studentům se přidali her-
ci a postupně všechny vrstvy společnosti. 
Dokonce i dělníci. Na konci byly svobodné 
volby a změna společenského systému.  
A dlouhá cesta před námi...

Samozřejmě, že se vládnoucí Komuni-
stická strana snažila vše zastírat a tajit, 
ale postupně se začaly v tisku (nejdříve 
ve Svobodném slovu a pak i jinde) obje-
vovat pravdivé informace. A když se poz-
ději přidal i Československý rozhlas a Čes-
koslovenská televize, bylo jasné, že široká 
veřejnost už nebude závislá jen na lživých 

zprávách, ale bude o všem informována 
bez cenzury. Televize začala vysílat pře-
nosy z obrovských lidových shromáždě-
ní na Václavském náměstí, poté z Letné  
a nakonec i z následující dvouhodinové ge-

nerální stávky, která se konala v pondělí 
27. listopadu. O dva dny později zrušilo Fe-
derální shromáždění 4. článek ústavy, kte-
rý zajišťoval vedoucí úlohu Komunistické 
strany ve společnosti a také článek o mar-
xismu-leninismu jako státní ideologii.  

Dne 10. prosince byla jmenována nová 
vláda národního porozumění v čele s Ma-
riánem Čalfou, která měla za úkol vlád-
nout v krátkém období do svobodných 
voleb, tj. do června roku 1990. Zároveň 
na svoji funkci abdikoval tehdejší prezi-
dent Gustáv Husák a na jeho místo byli 
postupně navrženi Václav Havel, Čest-
mír Císař a Alexandr Dubček. Volba prezi-
denta proběhla dne 29. prosince, přičemž  
v té době už byl jen jediný, veřejností 
preferovaný kandidát, a to Václav Havel. 
Den předtím byl Alexandr Dubček zvolen 
předsedou Federálního shromáždění a to 
pak na druhý den jednohlasně zvolilo no-
vého, po 41 letech prvního nekomunistic-
kého prezidenta. 

Zrodilo se nové, svobodné českoslo-
vensko. naším úkolem v současnos-
ti je pokračovat v odkazu listopado-
vých i prosincových událostí roku 1989  
a nedovolit, aby to, co se pracně poda-
řilo vybojovat, bylo pošlapáno.         vd
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sobota 2. listopadu
17:00 hod. – kd Svéradice 

kucHařSká SHoW  
PEtra StuPky

Známý šéfkuchař a také moderátor bude 
předvádět své kuchařské mistrovství na téma 
nEtradiční ZaBijačkoVé SPEciality.
vstupné: 200 Kč (v ceně je pro každého 
návštěvníka pětichodové menu)
hudební doprovod: kapela MILD-BAND 
ze Lnářů – předprodej vstupenek na OÚ 
Svéradice – tel.: 376 514 367

roZSVícEní VánočníHo 
sTROMU
V pátek 29. listopadu v 18:00 hodin 
bude před nadcházejícím Adventem opět rozsvícen náš vánoč-
ní strom. Poslechneme si krásné adventní písně v podání 
pěveckého sboru VElkoBor, doplněné o vystoupení 
dětí z naší mateřské školy.
TEPLÉ NÁPOJE (svařené víno, grog, čaj) ZDARMA.
Od 16:00 hodin bude v předsálí kulturního domu probíhat  
doprovodný program:
paní jitka janEčkoVá z olšan – ukázka výroby advent-
ních a vánočních vazeb spojená s prodejem hotových výrobků

- zdobení vánočních perníčků (každý bude mít možnost ozdo-
bit si čerstvě napečené perníčky)

Vánoční koncErt
V sobotu 21. prosince 
se uskuteční v sále našeho kulturního domu tradiční Vánoční 
koncert. Bude to společné vystoupení dětí z naší mateřské ško-
ly a Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
V 15:00 hodin zahájí program pásmem básniček, písniček  
a scének mateřská škola a v cca 15:30 hodin začne vystou-
pení Volného sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů.

V rámci oslav tohoto vý-
znamného výročí připravi-
la obec třídenní program 
pro různé věkové katego-
rie. Všechny akce se usku-
teční v našem  
kulturním domě.

V pátek si budete moci vychutnat krásnou divadelní 
komedii v podání divadla Bolešiny, v jednání je  
i účast známého herce Pavla Nového.

pátek 15. listopadu – 19:00 hod.

dalSkaBáty HříŠná VES 
anEB ZaPoMEnutÝ čErt

V sobotu pak plánováný program potěší zejména 
příznivce rockové hudby 80. a 90. let minulého 
století, protože ve Svéradicích vystoupí legendární 
kapela, a to skoro na den přesně po třiceti letech.

sobota 16. listopadu – 20:00 hod

bRUTUs 
A v neděli určitě potěšíme milovníky dechové hudby, 
protože naše pozvání přijala celorepublikově oblíbená 
kapela Josefa Nauše. Svoji polularitu si vybudovala 
nejen díky svým živým koncertům na různých akcích, 
ale také  častým učinkováním v televizi ŠLÁGR. 

neděle 17. listopadu – 15:00 hod.

Malá MuZika nauŠE PEPíka  

30. výročí SaMEtoVé rEVolucE



oPraVa ZáBradlí, noVá VÝVĚSní SkříŇka

V minulém vydání jsme 
informovali, že bude před 
poutí vyměněno poškoze-
né a z části ztrouchnivělé 
madlo na zábradlí před hos-
podou a prodejnou ZKD.  
Nakonec se to v nabitém 
předpouťovém období ne - 

stihlo, a tak tato akce proběhla až v měsíci září. Nová ma-
dla, která vyrobil pan Petr Majer ze Záboří, byla nejdříve 
opatřena nátěrem, poté brigádnicky celým zastupitelstvem 
nainstalována a na závěr byl proveden další, konečný ná-
těr. Terasa před prodejnou, a tedy i příslušné zábradlí pa-
tří firmě ZKD Sušice, která také tuto část opravy po doho-
dě uhradí. 

Současně byla odstraněna stará vývěsní skříňka, kte-
rá již byla opravdu v havarijním stavu a byla nahraze-
na skříňkou novou, kovovou a rozměrově větší. Ta bude  
i nadále sloužit pro předávání aktuálních informací pro ob-
čany, kteří si tak při každém nákupu můžou přečíst, co se 
v obci bude konat. 

nádoBy na PlaSt a jEjicH VyVáŽEní
Od 1. září nám firma Marius Pedersen navýšila počet ná-

dob na plasty o velký zvon, který sice není úplně nový, ale 
svoji funkci určitě splní. Tím pádem teď máme 3 kontejne-
ry s vyklápěcím víkem, které jsou určeny zejména pro vět-
ší plastový odpad, a pak 3 zvony – jeden je na ploše proti 
mateřské škole a další dva na novém sběrném místě. Od 
výše uvedeného data se také změnily termíny jejich vy-
vážení. Do této doby se jeden týden vyvážely zvony a ten 
následující vyklápěcí nádoby. Teď platí, že všechny plasto-
vé kontejnery se budou vyvážet najednou, a to každý sudý 
čtvrtek.

ZEMní PrácE (Pokládka nn VEdEní, noVé Vo)

Již třetí měsíc probíhají v naší obci zemní práce v sou-
vislosti s uložením současného vzdušného NN vedení do 
země a s tím související rekonstrukcí veřejného osvětle-
ní. Pracovníci firmy STEMONT JS od prvního dne zahájení 
prací spolupracují jak s obecním úřadem, tak s jednotlivý-
mi občany naší obce a v drtivé většině se vyskytnuvší se 
problémy daří k oboustranné spokojenosti vyřešit. Již před 
zahájením tohoto projektu bylo řečeno, že veškeré výko-
py jak na pozemcích obce, tak na parcelách soukromých 
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budou dány do původního stavu. Přesto se vyskytlo ně-
kolik zbytečných nedorozumění, které místo toho, aby se 
v klidu vyřešily, skončily voláním až na vedení provádějí-
cí firmy. To bylo ale naprosto zbytečné, protože se zby-
tečně vyvolávají emoce a konečným důsledkem je pak 
neúměrný tlak na samotné pracovníky. Oni vědí sami, 
jak mají postupovat, a tu práci by udělali stejně kvalitně  
i bez nějakého nařizování „shora“. Je škoda, že se někte-
ré věci řeší příliš emočně místo toho, abychom se v klidu  
a hlavně rozumně dohodli. Ale na druhou stranu je třeba 
říci, a to je třeba pochopit, že každý si hájí to svoje a chtěl 
by, aby zásahy do pozemků v jeho vlastnictví byly co nej-
menší. 

Problém bude pravděpodobně s termínem dokončení, 
který byl původně podle plánu do 30. 11. 2019. Vzhledem 
k tomu, že na několika místech se při hloubení výkopů na-
razilo na skálu, budou práce náročnější, a tudíž je mož-
né, že se realizace o něco protáhne. Věřme, že to nebude  
v řádu měsíců, ale bude se jednat jen o dny.

BEZdrátoVÝ roZHlaS

Jakmile bude dokončené v dotčených částech obce 
nové veřejné osvětlení, přijde na řadu realizace bez-
drátového rozhlasu. Zastupitelstvo obce již v loňském 
roce schválilo nabídku firmy SOFT-RADIO, s. r. o.,  
která obnáší namontování 14 bezdrátových hlási-
čů s celkem 40 reproduktory. Součástí bude i zcela 
nová, počítačem ovládaná ústředna, která bude koa-
xiálním kabelem propojena s vysílací anténou, umís-
těnou na střeše budovy obecního úřadu. V řídicím 
počítači nainstalovaný software (SW) bude umožňo-
vat jak přípravu relací a jejich časovou správu, tak 
bude obsahovat i užitečné zvukové soubory (zněl-
ky, oddělovače, gongy, hudební soubory atd.). Bude  
z něho rovněž možno uživatelsky spouštět varovné 
signály JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění 
obyvatelstva) dle metodiky HZS ČR. Při výpadku elek-
trické energie je činnost základních prvků bezdrátové-
ho rozhlasu zabezpečena záložními akumulátory.

Bezdrátový rozhlas jsme v naší obci plánovali již dří-
ve, ale protože se již delší dobu mluvilo o pokládce  
el. vedení do země, a tudíž i o likvidaci  současných el. 
sloupů, čekali jsme na vhodnou dobu k realizaci.  
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Naše vesNice
Svéradice

 sobota 2. listopadu
17:00 hodin – kucHařSká SHoW PEtra StuPky – 
přední český kuchař bude připravovat pro všechny pří-
tomné pestré, netradiční zabijačkové menu za hudebního 
doprovodu kapely MILD-BAND ze Lnářů
 KD Svéradice

30. VÝročí SaMEtoVé rEVolucE
 pátek 15. listopadu
19:00 hodin – dalSkaBáty, HříŠná VES anEB  
ZaPoMEnutÝ čErt – představení divadelního souboru 
Bolešiny 
 KD Svéradice

 sobota 16. listopadu
20:00 hodin – bRUTUs – vystoupení legendární rockové 
kapely  
 KD Svéradice

 neděle 17. listopadu
15:00 hodin – Malá MuZika nauŠE PEPíka 
– vystoupení oblíbené dechové kapely 
 KD Svéradice

 pátek 29. listopadu
18:00 hodin – roZSVícEní VánočníHo StroMu – 
vystoupí děti z naší MŠ a pěvecký spolek Prácheň 
z Horažďovic
od 16:00 hodin ve vestibulu KD doprovodný program:
- ukázky výroby a prodej vánočních vazeb
- zdobení napečených vánočních perníčků 

 sobota 21. prosince
Vánoční koncErt
- 15:00 hodin – vystoupení dětí z mateřské školy 
  ve Svéradicích
- 16:00 hodin – Volné sdružení horažďovických zpěváků 
  a muzikantů
 KD Svéradice

 středa 25. prosince
20:00 hodin – MysLivecký bÁL – pořádá místní 
myslivecké sdružení
 KD Svéradice

 sobota 16. listopadu
20:00 hodin – HaSičSká VESElicE – akce místních hasičů
 KD Chanovice 

 neděle 1. prosince
roZSVícEní VánočníHo StroMku V cHanoVicícH
 prostor před kostelem Povýšení Sv. Kříže

 čtvrtek 5. prosince
MikuláŠ, andĚlé a čErti - tradiční mikulášské nadělování 

 středa, čtvrtek 25. a 26. prosince
- chaNOvický beTLéM  skanzen Chanovice  
 úterý 31. prosince 
20:00 hodin – MYSLIVECKÝ SILVESTR  KD Chanovice 

svéRaDice

HoraŽĎoVicE

 pátek 8. listopadu
19:00 hodin – ŠEVčíkoVy HudEBní VEčEry 
– Ensemble Frizzante a Vanda Hybnerová  hotel Prácheň

 sobota 9. listopadu
9:00 – 12:00 hodin – SVatoMartinSkÝ jarMark 
– jarmark, kulturní program  Mírové náměstí v Horažďovicích

 úterý 19. listopadu
19:00 hodin – ZŮStanE to MEZi náMi 
– Eva Holubová, Bob Klepl – osobitá talk show našich předních herců
 KD Horažďovice

 čtvrtek 28. listopadu
19:00 hodin – PEtra janŮ – koncert naší přední zpěvačky
 KD Horažďovice

 neděle 1. prosince
roZSVícEní VánočníHo StroMu 
- vánoční punč, kulturní program
 Mírové náměstí v Horažďovicích

 sobota 14. prosince
9:00 – 12:00 hodin – adVEntní jarMark 
- jarmark, kulturní program 
 Mírové náměstí v Horažďovicích

chaNOvice


