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Naše vesnice
SVÉRADICE
Vážení spoluobčané,
právě máte před sebou první číslo "Našich novin" v roce
2015 a zároveň úvodní číslo již třináctého ročníku; ano je
tomu opravdu tak, tolik ročníků už vydáváme naší obecní
tiskovinu. První číslo vyšlo v prosinci 2002 a to dnešní je v
pořadí již sedmdesáté třetí. Je dobře, že se tento nápad, dnes
již zesnulého pana Josefa Smitky, ujal a stal se postupně
nedílnou součástí naší obce a jejího života. Naším úkolem
je ve vydávání novin pokračovat a stejný úkol nebo cíl by
měli mít i naši následovníci, kteří tuto štafetu po nás
převezmou.
A co nás čeká v letošním roce? V prvních pracovních dnech
tohoto roku jsme podali na Plzeňský kraj žádost o dotaci na
realizaci druhé etapy opravy naší mateřské školy. Je v plánu
výměna oken ve všech místnostech prvního patra, v
obecním bytě a nejnákladnější část akce pak bude oprava
střechy.Ta je v současnosti ve velmi špatném stavu a v
některých místech do ní zatéká. Firma "První chodská" nám
vypracovala stavební dokumentaci s cenovou nabídkou, na
jejímž základě bude nejdříve položena nová izolace a na ní
nová krytina. Na tuto akci, včetně výměny oken, bude nutné
vyčlenit cca 600 tis. Kč, z čehož zhruba polovinu by měla
pokrýt případná dotace o které by zastupitelstvo Plzeňského
kraje mělo rozhodnout nejpozději do konce března.
Po mnoha intervencí na různých institucích a částečné
úpravě projektu se konečně s největší pravděpodobností
podaří dotáhnout "letitou" akci týkající se Mlýnského
rybníka do finální fáze a je zde velká šance v letošním roce
vše zrealizovat. Začátkem tohoto měsíce byla vypsána
výzva SFŽP na oblast podpory 6.4 - optimalizace vodního
režimu krajiny, do které spadá i náš projekt. Jedná se ještě o
dotační období, které už mělo původně skončit, ale jsou tam
ještě nevyčerpané peníze a proto se prodlužuje do konce
letošního roku. Všechny podklady máme přichystané a v
daném termínu tj. do 19.3.2015 žádost podáme. Je zde
jediná, ale zato velmi závažná podmínka - veškeré práce a
finanční vyrovnání musí být ukončeny do konce roku 2015.
Po důkladném zvážení jsme se rozhodli do toho jít. Ať už
jste příznivci a nebo odpůrci tohoto projektu, můžu Vás
ujistit, že celé toto vodní dílo bude za prvé přínosem co se
týká vzhledu krajiny a za druhé i důležitým ochranným
prvkem při možných budoucích povodních. V současnosti je
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v jednání naše žádost, aby oblast vrchu "Kostelík" společně s rybníkem "Mlýnským" byla jmenována
významným krajinným prvkem. To by mělo důležitý význam jak pro případné přidělování dotací na
revitalizaci, tak i pro zvýšení turistické atraktivity a přitažlivosti tohoto území Svéradic.
Do rozpočtu na tento rok jsme rovněž začlenili nemalou částku na elektrifikaci kapličky sv. Anny,
zavedení veřejného osvětlení k domu č.p. 156 (paní Prokopiusová), prodloužení větve veřejného osvětlení
v ulici od statku na křižovatku u hřiště a rovněž je v plánu noční osvětlení kostela sv. Bartoloměje. Tyto
vyjmenované úpravy jsou potřebné, mluvíme o nich již několik let a proto budeme jen rádi, když se to
podaří.
K úplném výčtu letošních plánovaných akcí, chybí ještě výstavba multifunkčního hřiště, které vyroste na
současném parkovišti u fotbalového areálu. I zde byla podána žádost o dotaci s tím, že v kladném případě
by se jednalo o 80% finanční příspěvek a na obec by zůstalo zbývajících 20%. Hřiště s umělým povrchem
bez náročné údržby, bude určeno jak dětem z naší mateřské školy, místním sportovcům, tak i široké
veřejnosti. Bude oploceno a mělo by sloužit k provozování míčových sportů jako je malý fotbal, házená,
volejbal, košíková, tenis i hokejbal. Původně související výstavba nových hráčských kabin se přesouvá na
rok 2016, kdy mají být vyhlášeny dotační programy, na které bychom tento projekt mohli uplatnit. Čas na
to je, protože stavební povolení platí 2 roky a do té doby se snad podaří tuto akci připravit po všech
stránkách.
Úkoly, které jsme si na letošní rok vytýčili jsou nemalé, ale všichni, kdo v současnosti v zastupitelstvu
obce pracujeme, uděláme pro jejich naplnění maximum. A co se nepodaří letos, je tady rok příští,
popřípadě i další roky tohoto volebního období.
Závěrem, bych chtěl poděkovat Vám všem, co jste se zúčastnili na posledních akcích a současně Vás
pozvat na sportovní, kulturní a společenské podniky v roce 2015, jejichž seznam najdete na poslední straně
tohoto čísla. Jejich nabídka je opět o něco širší než tomu bylo v loňském roce a já věřím, že většina z nich
Vás zaujme a osobně se jich zúčastníte.
Prožijte v klidu poslední zimní dny a buďme všichni v očekávání brzkého příchodu jara, které už je za
dveřmi.
Václav Dušek, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
V měsících březnu a dubnu oslaví několik našich spoluobčanů významná životní jubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a dny plné pohody.

Březen
Chaloupková Anna (čp. 106)
Větrovcová Anna (čp. 65)

2. března
6. března

68 let
70 let

Baštýřová Alena (čp. 47)
Klečka Karel (čp. 63)

9. března
10. března

68 let
73 let

3. dubna
10. dubna
14. dubna
16. dubna
21. dubna

77 let
68 let
70 let
61 let
75 let

Opalecký Antonín (čp. 107)
Podlešáková Božena (čp. 82)
Pleyerová Zdeňka (čp. 111)
Kalabza František (čp. 134)

21. dubna
22. dubna
27. dubna
29. dubna

79 let
69 let
70 let
60 let

Duben
Kollárová Milada (čp. 122)
Podlešák Jan (čp. 82)
Korbelová Anna (čp. 55)
Fencl Miroslav (čp. 143)
Augustin Jaroslav (čp. 66)

jka

VÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 19.12.2014 uspořádali zastupitelé obce pro své spoluobčany opět vánoční koncert. Oproti
minulým rokům , kdy v předsálí kulturního domu vystupoval soubor Velkobor, nám přijel udělat
radost soubor Original Band z Horažďovic složený ze samých učitelek a učitelů.
V úvodu zaznělo několik spirituálů, vystřídaly je písničky z oblasti folkové hudby, trochu swingu, ale i
klasické úpravy koled. Koncert byl jiný hlavně tím, že písně doprovázely nástroje jako viola, klávesy
trubka, basová a akustická kytara, buben a zobcová flétna.
Koncert byl úžasný a vzal za srdíčko. Je dobré udělat si i v předvánočním spěchu čas na takové krásné
věci.
Vlčková Blanka
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Události, zajímavosti, střípky…………………..























Návštěvnost mysliveckého plesu 25. prosince předčila očekávání a přišlo na sto sedmdesát hostů. O
zvěřinovou tombolu byl zájem. Zato na ples místního Sboru dobrovolných hasičů 31. ledna přišlo pouze
šedesát hostů, přesto se vyvedl a i téměř dvě stě kusová, každá vyhrávající, tombola se prodala. Lákavá byla
výhra masa a jaternic s tlačenkou, tentokrát z 220 kg prasátka.
Silvestrovské půlnoční setkávání občanů na návsi u vánočního stromu se stává pěknou tradicí. Připít na nový
rok 2015 jich přišlo na třicet. Nechyběl ani starosta obce s manželkou.
Novoroční pochod měl letos 130 zapsaných účastníků, a to se jich dobrých deset nezaregistrovalo. Po
prezenčním podpisu v prostoru chodby obecního úřadu se po skupinkách vyrazilo směrem na Lnářský
Málkov a u topolu odbočilo do Slatiny. Tam už všechny vyhlížel před domem pan Míla Soukup s grogem,
čajem, kávou a štamprličkou na zahřátí. Nechybělo ani pivo a tlačenka s chlebem. Po návratu do místní
hospody U Turků v teploučku zachutnala nabízená polévka a ovárek. Hned tam bylo plno hostů.
Tříkrálová sbírka v sobotu 3. ledna se v naší obci opět setkala s velkou podporou. Výtěžek činil pěkných 10
874,- Kč. Podrobněji je uvedeno uvnitř novin.
Pochod ohroženou krajinou z důvodu plánovaného vybudování podzemního úložiště jaderného odpadu v
lokalitě nazvané Březový potok, se šel za velké účasti trasou obvodu zmíněného záměru v Chanovicích v
sobotu 3. ledna. Podle informace jejich starosty pana Petra Kláska postupně přišlo na 330 pochodujících a
nikdo z nich o úložiště a ani o geologické průzkumy k němu, nemá zájem.
V polovině ledna byla v obci Svéradice provedena celoplošná deratizace proti krysám a potkanům, a to ve
dvaceti dvou kanálech a dešťovek. Pracovníci deratizační firmy zaznamenali největší výskyt v lokalitě u
kampeličky.
Sanita nejen zachraňuje. Tentokrát její dvoučlenná osádka sama potřebovala pomoc. Ke konci ledna v noci
sklouzla po zasněžené silnici a padla na bok. Poslední levá zatáčka od Babína do Svéradic se jí stala
osudnou. Naštěstí záchranáři vyvázli jen s modřinami a k nemocnému pacientovi naší obce přijeli jiní.
Masopustní průvod obcí připadl letos na sobotu 14. února. Celkem příjemné zimní počasí bez sněhu, náledí a
větru s pozvanou kapelou provázelo rekordních 61 masek, skládajících se převážně z mladých lidí. I
návštěvnost na vsi byla velká. Zastavení na občerstvení a taneček téměř u každého domu vedla nová mladá
nevěsta (pana Milana Šmrhu v převleku vystřídal pan Karel Löffelmann) se stejným ženichem fešákem
panem Václavem Hrabcem. V čele průvodu nescházel ani medvěd s vodičem v převleku šaška (pan
Jaroslav Korbel s panem Petrem Löffelmannem). Po náročné obchůzce dorazil průvod do hospody až před
dvacátou hodinou.
Poplatek za odpad je splatný do konce dubna a zůstává stejný ve výši 400,- Kč za osobu, nebo za chalupu.
Poplatek ze psů ve výši 100,- Kč se vybírá do konce března. Nová registrační známka na popelnici musí být
nalepená od prvního března.
Sněhová bouře nebo bílá tma, prý znemožní jízdu řidičům vozidel na cestách, hlavně na dálnici a zapříčiní
mnoho, někdy i řetězových nehod. Tak už byla bílá tma i ve Svéradicích, naštěstí pro mnohé to bylo sice v
lednu, ale v neděli kolem poledne. To se tak setmělo a ve chvíli hustě chumelilo, že z oken nebylo vidět nic,
jen se muselo rozsvítit.
Sportovní ples Fotbalového klubu Svéradice s hudební skupinou Melodion se uskuteční v Kulturním domě
ve Svéradicích 7. března. Předtančení zajistí Blatenské mažoretky.
Dětský maškarní ples proběhne v sobotu 14. března v Kulturním domě. Začátek je ve 14.00 hodin. Děti se
mohou těšit na diskotéku, zákusky a tombolu z hraček pro každou masku.
Hudební skupina Kůrovci zahraje 4. dubna k posezení v hospodě u Turků ve Svéradicích. Začátek je v 18.00
hodin.
Vítání občánků plánuje Obec Svéradice na sobotu 18. dubna. Rodiče budou se svými dětmi včas písemně
pozváni.
jka

INFORMACE PRO OBČANY
Z loňských oslav "750 let od první písemné zmínky o Svéradicích" a setkání rodáků zbyly ještě upomínkové předměty,
které si kdykoliv můžete zakoupit na Obecním úřadě:
PUBLIKACE
HRNEK S POTISKEM
MAGNETKA
PE TAŠKA S POTISKEM
TAŠKA KOMPLET

DVD

-

-
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100 Kč
100 Kč
15 Kč
5 Kč
200 Kč
100 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
V sobotu 3. ledna se v naší obci uskutečnila tradiční "Tříkrálová sbírka", která vynesla částku
10.874 Kč, což je o o 820 Kč více než v loňském roce. Sbírky se zúčastnily dvě skupiny
koledníků; jednu skupinu vedla paní Marie Šulcová a tvořily jí Adélka Zdychyncová, Kačenka
Šulcová, Janina Macháčková a druhé skupině pak velel pan Václav Šulc ml. a doprovázela ho
trojice koledníků Terezka Jiřincová, Valinka Glubišová a Karolínka Dvořáková.

V celém našem regionu se vybralo
celkem 232.732 Kč a účastnilo se jí 70
skupin koledníků. Celková částka byla
zaslána na celorepublikové konto, odkud
bude pro Oblastní charitu Horažďovice
vrácena poměrná část (65%) za účelem
podpory charitní práce se seniory
(pečovatelská a ošetřovatelská služba,
volnočasové aktivity) a projekt občanská
poradna. Část peněz bude také
poskytnuta na vybavení Mateřské školy
Hradešice a Dětských domovů v
Chanovicích a část na krizový fond pro
lidi z Horažďovicka postižené přírodními
živly a finančně podpořena bude i nákup
rehabilitační pomůcky pro tříletého
chlapce z našeho regionu, který trpí
dětskou mozkovou obrnou.
Dalších 35% výnosu sbírky bude
rozděleno dle tohoto klíče:
15%
je určeno na podporu
projektů
charit
v
českobudějovické diecézi
10% na humanitární pomoc v českobudějovické diecézi a v zahraničí
5% je určeno na humanitární pomoc, kterou poskytuje Charita Česká republika v ČR a
zahraničí
5% tvoří režie sbírky
z dopisu ředitelky Oblastní charity Horažďovice Mgr. Šárky Čáňové
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Myslivecké sdružení
Zima už se nám přehoupla do druhé
poloviny, ale stále musíme přikrmovat
zvěř, hlavně teď v měsíci únoru, kdy nám
sněhovou nadílkou ukázala, že stále ještě
panuje v celé své síle.
Lov zvěře se nám zúžil pouze na škodnou,
kterou teď díky sněhu snáze obeznáme –
vidíme, kde se pohybuje. Úspěšní jsme
hlavně u lišek, jimž končí kaňkování
(páření) a které navštěvují naše umělé nory,
kde se nejlépe loví za pomoci našich
norníků. Černá zvěř se v únoru přestává
lovit, jelikož je kvůli léčení spárkaté zvěře
nařízena 28denní ochranná lhůta. V
loňském roce se černá zvěř výrazně
přemnožila, jen v našem katastru se
zdržovalo několik tlup v porostu řepky a
kukuřice. Odstřelili jsme několik kusů v
kukuřici, a tak se nám podařilo škody na těchto porostech alespoň částečně zmírnit. Celkem jsme za
loňskou sezonu odstřelili 24 kusů černé zvěře,
což se nám už dlouho nepoštěstilo. I z toho je
patrné, že stavy černé zvěře jsou stále na
vzestupu.
V měsíci březnu proběhne v naší chatě výroční
členská schůze, kde zhodnotíme uplynulou
sezonu a zavzpomínáme si na lovecké zážitky
v loňském roce. Máme radost, že si k nám za
posledních pár let našli cestu noví, mladí
členové, ale přesto bychom chtěli oslovit
případné zájemce, že mají u nás dveře
otevřené a budeme jen rádi, pokud rozšíří naše
řady.
Závěrem chceme také poděkovat Vám všem,
kteří jste přišli na náš tradiční prosincový
myslivecký ples a podpořili tak naše sdružení.
Doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále, a
těšíme se na shledanou na tom příštím.
Myslivosti zdar!
Zdeněk Soukup – předseda

Činnost Českého svazu žen Svéradice v roce 2014
Tradiční dětský maškarní ples se uskutečnil v sobotu 15. března odpoledne. Sál Kulturního domu
ve Svéradicích byl plně obsazen. Na děti v nejrůznějších nápaditých a roztomilých maskách čekala
tombola s hračkou. Manželé Zbíralovi z Blatné se opět, na naší žádost, ujali vedení celého plesu, a to nejen
slovem, ale i s doprovodem diskotékové hudby dětských písniček a společenských her. Pokaždé nám
finančně pomohou darované zákusky žen, nejen od našich členek. Další akcí 20. června bylo pro devět žen
upečení stovky pouťových koláčů na druhý den ke slavnostnímu setkání rodáků. V pátek 27. června, na
závěr školního roku, proběhl dětský den. Několik z nás se v maskách pohádkových bytostí rozmístilo na
vrch Kostelík a děti u každého stanoviště odpovídaly na připravené dotazy o přírodě. Nakonec si děti svojí
rukou vymalovanou papírovou medaili s ozdobnou šňůrkou hrdě uvázaly kolem krku. K ukončení
odpoledne nechybělo ani občerstvení na hřišti Fotbalového klubu v podobě opečeného párku s chlebem.
Výbor se sešel třikrát a výroční členská schůze s vánočním posezením se uskutečnila v sobotu 27. prosince
v hospodě U Turků. Sešlo se nás ze třiceti tří členek šestnáct. Roční členský příspěvek od každé z nás ve
výši 50 Kč odvádíme Českému svazu žen do Plzně. Velké poděkování patří všem, kteří nám během roku
jakkoli pomáhali.
Jindra Kalabzová, předsedkyně
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SDH Svéradice
Hasiči ve Svéradicích hned ze začátku ledna uspořádali výroční valnou hromadu dne 10. 1. 2015 v
hospodě U Turků. V našem hasičském sboru je 76 členů, ale valné hromady se zúčastnilo 44 členů, ostatní byli
omluveni. Také byl pozván starosta Svéradic pan Václav Dušek, který se zúčastnil. Hlavním bodem této
hromady bylo zvolení nového výboru, který jsme si sami navrhli a zvolili na dalších 5 let:
starosta
- Miroslav Chaloupka náměstek starosty - Jaroslav Korbel č. p. 55
velitel
- Jaroslav Korbel č. p. 150
zástupce velitele - František Marc
strojník
- Václav Šilhan
referent prevence - Pavel Klas
jednatel
- Miroslav Opalecký
hospodář
- Vladimír Smitka
člen výboru - Petr Löffelmann
Nezapomněli jsme popřát našim členům k jejich životnímu jubileu, které mají a budou mít v tomto roce:
40 let - Jindřiška Doláková
70 let - František Buzín
60 let - František Kalabza
70 let - Václav Klas
Následovala diskuze a závěr valné hromady, kdy pan Jan Podlešák zahrál na harmoniku.
Dále jsme se zúčastnili okrskové valné hromady, která se konala ve Slatině dne 23. 1. 2015. Na této hromadě se
hodnotil minulý rok 2014, který zhodnotil starosta okrsku Luboš Makrlík. Této valné hromady se zúčastnili
Miroslav Chaloupka a František Marc.
31. 1. 2015 jsme pořádali každoroční hasičský ples. Bohaté hasičské štěstí - to je místo každoroční tomboly.
Bohužel na tento ples chodí čím dál méně lidí, mladí hasiči skoro vůbec. Říká se, že je to kapelou, ale kapela
Safír ze Strakonic hrála dobře. Přišlo okolo 70 lidí, a přesto byla zábava dobrá.
Máme slíbenou finanční částku od obecního úřadu na oblečení pro děti a muže na okrskovou hasičskou soutěž
do Slatiny. Obec rovněž přislíbila finanční částku našemu hasičskému sboru na rok 2016, kdy by se měla
okrsková soutěž konat u nás ve svéradickém sportovním areálu na hřišti. Za toto děkujeme obecnímu úřadu, v
čele se starostou Václavem Duškem a jeho členům zastupitelstva.
Závěrem, i když je už měsíc únor, bych chtěl popřát všem občanům Svéradic všechno nejlepší do nového roku
2015. Za svéradické SDH
Miroslav Chaloupka - starosta sboru

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.
Nový Zákon o odpadech, který je v platnosti od 1.1.2015, ukládá obcím povinnost třídit biologicky rozložitelný
odpad (odpady ze zahrad tj. posekaná tráva, pěstitelské odpady , seno, listí, křoviny spadané ovoce, odpady ze
zeleniny apod.) a dále i kovový odpad (nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky,
víčka, hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty). Z toho důvodu bude vydána nová obecně
závazná vyhláška, která bude tuto problematiku řešit. Co to pro občany znamená?
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování pro biologické odpady rostlinného původu, a to
minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Naše obec to s největší pravděpodobností bude
řešit rozmístěním cca pěti nádob o obsahu 1.100 l na vytipovaná místa, kam budou občané tento odpadní
materiál shromažďovat. Vyvážení bude, podobně jako u komunálního odpadu, 1x za 14 dnů. Ti občané, kteří
trávu a podobný odpad doma nekompostují, jsou povinní posekanou trávu nebo odpady ze zeleniny vyvážet do
zmíněných nádob.
Papír, plasty, sklo a kovy
Obec je povinna zajistit celoroční místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastu, skla a nově i
kovového odpadu. Co se týká větších kovových předmětů, je možné po dohodě s VOD Svéradice, využívat
jejich kontejner v prostorách dílen a nebo si občané můžou tento železný odpad odvážet sami do Horažďovic
(firma DRUSO s.r.o. popřípadě sběrna v areálu bývalých kasáren - Mgr. Hromířová). Drobné kovové předměty
jako např. plechovky od nápojů, konzervy, víčka od jogurtů apod. bude možné ukládat do nádob určené pro
plasty, které budou od dubna označeny cedulkou, že ukládání těchto předmětů je možné.
Nebezpečný komunální a velkoobjemový odpad
Povinnost zajištění místa pro soustřeďování nebezpečných (např. o zbytky barev a spotřební chemie, zářivky,
rozpouštědla) a velkoobjemových (např. koberce, nábytek, matrace, okna) odpadů, obec splní určením místa k
soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát do roka. Naše obec
toto dosud zajišťovala jedenkrát za rok, stanovením datumu a hodiny soustředění odpadu na prostranství za
obecním úřadem, kde smluvní firma přistavila svozové auto a kontejner. Abychom dodrželi literu zákona, bude
tato akce uskutečňována 2x za rok, na jaře a na podzim.
vdu
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FOTBALOVÝ ROK 2014
O výsledcích našich fotbalistů Vás informujeme
pravidelně každé vydání "Našich novin", takže jen v
krátkosti zhodnotíme, co se v našem klubu v loňském roce
událo.
Áčko dokončilo jarní část sezóny 2013/2014 ziskem
rekordních 46 bodů, což stačilo jen na osmé místo, ale
byla to záruka klidu, bez strachu z barážových zápasů o
záchranu. V létě se kádr nepodařilo posílit podle představ
trenéra a začátek nové sezóny začal tým pouze doplněný o
vlastní odchovance a hráče z Chanovic hrající na "junior
start". První zápasy se sice povedly nad očekávání, ale v
dalším průběhu soutěže se začal projevovat malý počet hráčů a to postupně znamenalo propad v tabulce. Přišla
série nepovedených zápasů , k tomu zranění kanonýra Beránka a s týmem to vůbec nevypadalo dobře. Pak se
však podařilo získat na hostování hráče TJ Blatná Adama Šornu, forma některých hráčů šla nahoru a v závěru
podzimu se podařilo vybojovat pár výborných výsledků. Nakonec v polovině soutěže má mužstvo 22 bodů a to
jej řadí na průběžné deváté místo s malým bodovým odstupem na horní i spodní příčky.
Béčko zakončilo svoji premiérovou sezónu ve III. třídě na desátém místě a to byl pro náš mladý tým velmi
dobrý výsledek. Do podzimní části ročníku 2014/2015 se vykročilo s naději, že po získaných zkušenostech se
mužstvo výsledkově posune do první poloviny tabulky a bude atakovat umístění v první pětce. Tyto
předpoklady se však bohužel nenaplnily a po nevyrovnaných výkonech stráví zimní přestávku "B" tým nakonec
na deváté příčce z patnácti získanými body a s velkou ztrátou na přední místa. V hráčích našeho rezervního
mužstva je obrovský potenciál a záleží jen na nich, jak s ním naloží a zda ukáží, že vůbec mají zájem na týmové
práci. Většina z nich je ještě v dorosteneckém věku nebo těsně nad ním a v nich bychom měli vidět budoucnost
svéradického fotbalu. Všichni věříme, že to kluci pochopí a už na jaře se to projeví jak na hře, tak i na
výsledcích.
Přípravku jsme po celý loňský rok hodnotili hodně kladně, byl tam vidět obrovský herní i výsledkový posun.
Existence tohoto mužstva je pozitivní ve všech směrech a nám nezbývá než poděkovat nejen všem rodičům,
kteří děti vozí na tréninky i na zápasy, ale také trenérům Vlastu Beránkovi a Vláďovi Smitkovi za čas, který těm
nejmenším věnují.
Zahájení jarní sezóny ročníku 2014/2015:
"A" mužstvo začíná v sobotu 7. března zápasem na hřišti vedoucího týmu tabulku TJ Sokola Lhoty.
"Béčko" zahajuje mistrovské jaro v sobotu 21.3. na hřišti TJ ARBO Velhartice.
Termíny turnajů přípravek ještě neznáme.
Tabulky po polovině sezóny 2014/2015:
1.A třída
1. LHOTA
2. MÝTO
3. LUBY
4. STOD
5. ŽICHOVICE
6. CH.ÚJEZD
7. PAČEJOV
8. NEPOMUK
9. SVÉRADICE
10.NÝRSKO
11.ŽIHLE
12.KŘIMICE
13.SENCO "B"
14.NÝŘANY
15.CH.PLANÁ
16.STAŇKOV

30
27
26
26
26
25
24
23
22
21
21
21
20
20
15
13

48:21
34:19
35:21
30:25
23:27
27:25
25:27
28:28
26:30
28:24
29:33
25:32
26:26
26:29
21:41
21:44

III. třída
1. HARTMANICE
2. TÝNEC
3. BEZDĚKOV
4. DEŠENICE
5. K.HORY
6. VELHARTICE
7. Ž. RUDA
8. BUDĚTICE
9. SVÉRADICE
10.ŠVIHOV
11.V.HYDČICE
12.ŽIHOBCE
13.ZAVLEKOV
14.MILČICE

29
27
27
26
26
26
23
18
15
14
14
14
9
5

37:19
42:26
36:22
40:28
37:29
27:23
35:36
31:31
22:24
33:32
19:28
15:32
21:30
25:60

Václav Dušek - sekretář
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Víte že ...........
v Plzeňském kraji máme kromě PRAZDROJE další velké pivovary:
CHODOVAR
Rodinný pivovar v Chodové Plané byl vystavěn nad prastarými sklepy vytesanými
v žulovém masivu, jejichž původ je spojován se vznikem zdejšího chodského hrádku.
Nejstarší písemný doklad o zdejším pivovaru se datuje do roku 1573. V roce
1861 postihla pivovar katastrofa v podobě velkého požáru, který zcela zničil původní
objekty. Tehdejší majitel, hrabě Berchem, dal v roce 1862 vystavět nad
původními skalními sklepy pivovar nový, jehož podoba se zachovala do dnešních dnů.
Největšího výstavu v meziválečném období dosáhl pivovar v roce 1925. Bylo to 61 783 hl. Pivovar v té době
vlastnil již 47 hostinců a přibližně 600 dalších odebíralo pivo podle pevných smluv. Této produkce se po roce
1945 podařilo znovu dosáhnout na počátku šedesátých let.
Současná roční produkce se pohybuje na hranici 90 tisíc hektolitrů piva a stáčené minerální vody. Humnová
sladovna pivovaru produkuje 1 700 tun sladu ročně včetně speciálních sladů k vaření černého piva. Překrásný
historický areál pivovaru je zároveň vyhledávaným turistickým místem. Svým návštěvníkům nabízí atraktivní
prostředí stylové restaurace situované v části skalního labyrintu pivovarských sklepů, malé pivovarské muzeum,
wellness hotel U SLÁDKA*** s originálními pivními lázněmi nebo restauraci a beerrarium v historické budově
sladovny. Na objekty pivovaru navazuje pivovarská zahrada se stylovým posezením pro 3 000 hostů. Zahrada je
místem konání tradičních slavností piva a závodu mistrovství Evropy v koulení pivních sudů.
KOUT NA ŠUMAVĚ

Pivovar MODRÁ HVĚZDA DOBŘANY

BELVEDER ŽELEZNÁ RUDA
Je to druhý nejvýše položený pivovar ve střední Evropě - 902 m nad mořem,
který byl slavnostně otevřen a vysvěcen 20.7.2007. Pivo je vařené dle starých
receptur a je nepasterované a nefiltrované. Jeho současná roční produkce se
pohybuje kolem 1.100 hl piva. Pivovar navázal na tradici měšťanského
pivovaru v Železné Rudě, který vařil pivo již v roce 1787 a násilně ukončil
výrobu v r. 1962.
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Obec uzavřela smlouvu s firmou ASEKOL s.r.o.
Od 1. ledna 2015 je možné do našeho místa zpětného odběru odevzdávat další elektrospotřebiče a
to díky uzavřené smlouvy mezi Obcí Svéradice a firmou ASEKOL s.r.o.
Od této chvíle je možné odevzdávat rozbité a vysloužilé spotřebiče patřící
do skupiny 3: "výpočetní a kancelářská technika" např. počítače s příslušenstvím, tiskárny,
telefony .....a dále do skupiny 4: " spotřební elektronika" např. televizory, DVD přehrávače,
rádia, videa .....

ELEKTROSPOTŘEBIČE MŮŽETE PŘINÉST KDYKOLIV BĚHEM PRACOVNÍ DOBY
OBECNÍHO ÚŘADU

CO SE V POSLEDNÍ DOBĚ
UDĚLALO, OPRAVILO, ZAŘÍDILO ............
instalace zavírání na vrátka do kaple sv. Anny
- Jarda Korbel
namontování zarážky na dveře do kulturního domu
- Jarda Korbel
elektrifikace místa zpětného odběru elektrospotřebičů (budova za
OÚ) a garáže pro autobusy
- Láďa Hlína za pomoci Jardy Korbela

odvoz ruční sekačky do servisu - zimní údržba
AGROM Strakonice - Jarda Korbel
zateplení vrtů proti mrazům- položení izolační vaty¨
- Láďa Hlína
oprava čerpadla v jímce umístěné v "pekle" KD
- Pepík Jiřinec a Láďa Hlína
servis plynové kotelny (povinný každý rok)
- p. Bříza - fa. EKOMARS Klatovy

Islám není zlo
Aktuálním tématem, které se i nás nepřímo dotýká či alespoň ovlivňuje naše názory, je problematika islámu.
Tímto článkem však nechci omílat hrůzné zločiny páchané extremistickými skupinami hlásícími se k islámu,
ačkoli se jejich brutalita vymyká lidskému chápání 21. století. Zvláštní důraz si totiž zaslouží také odlišení
těchto organizací od samotného muslimského náboženství a jeho vyznavačů.
Ve světle diskriminačních nálad, jež se v současné době šíří Evropou (potažmo celým světem) jako Čapkova
Bílá nemoc, považuji za nutné apelovat na morální postoje a svědomí spoluobčanů. Ukazuje se, že ačkoli drtivá
většina lidí tvrdí, že odsuzuje rasismus a diskriminaci a jejich extrémní projevy (např. nacistickou ideologii či
segregaci černochů), lže přitom často sama sobě do kapsy. Odsouzení jednoho náboženství, ideologie a kultury
na základě přístupu „všechny do jednoho pytle“ totiž prolíná nejen českou společnost. Princip kolektivní viny je
však v tomto případě třeba důrazně odmítnout.
Islám totiž nelze srovnávat s extremistickými silami a organizacemi, které prohlašují, že toto náboženství je
základem jejich ideologie a své jednání tak ospravedlňují. Pokud bychom se takového ztotožnění dopustili,
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nelišili bychom se od totalitních ideologií, jež kádrovaly vybrané sorty lidí jen podle příslušnosti k určité
skupině lidí. Opravdu chceme, aby se u nás muslimové cítili jako židé v době nacismu? Bylo by křesťanům po
chuti, kdyby proti nim muslimové brojili jen na základě křížových výprav či inkvizice, která údajně ve jménu
víry perzekuovala heretiky?
Každý, kdo o této problematice hlouběji zapřemýšlí, musí pak jednoznačně dojít k absurditě slepých argumentů
hnutí typu „Islám v České republice nechceme“ i jejich základní činnosti samé. Už jen to, že ve svém symbolu
má tato skupina přeškrtnutou mešitu, ačkoli v České republice se žádná mešita nenachází, mluví samo o sobě.
Nehledě na to, že v čele tohoto sdružení stojí člověk, jenž ve svých výrocích víckrát lže, než mluví pravdu (dle
serveru Demagog.cz). Jak je tedy možné, že tyto organizace mají tak velkou podporu? Nechť se každý donutí
k vnitřnímu zamyšlení a odpoví si na tuto otázku sám. Avšak bylo by jistě zajímavé zjistit, zda si tito
spoluobčané uvědomují, jak by pro ně bylo nepříjemné, kdyby se odstěhovali do cizí země, kde by se úspěšně

český muslimský senátor Hassan Mezian, jenž by jistě nebyl zvolen bez podpory českého obyvatelstva.
Neodsuzujme tedy islám jako celek ani všechny jeho příslušníky, kteří často sami proti radikálům bojují, a
zasaďme se o nepřípustnost diskriminace.
Současnou politickou aktualitu zpracoval
Josef Smitka ml.

O čápech
V loňském roce proběhlo již 7. celoevropské sčítání čápů
bílých a mapování jejich hnízdišť, do kterého se mimo dobrovolníků
z řad ornitologů zapojila u nás i široká laická veřejnost. Celkem se
sešlo na 5 000 jednotlivých pozorování ze 1273 obsazených i
neobsazených čapích hnízd a umělých podložek u nás. Díky
mapování čapích hnízd se podařilo podchytit dalších 380 nových
hnízd, o kterých do této doby nebyly žádné záznamy. Celkové
výsledky sčítání v naší republice jsou celkem potěšitelné a počet
obsazených hnízd je skoro totožný se stavem před 10 lety, kdy
proběhlo poslední celostátní sčítání. Čápů bílých tedy u nás neubývá a
stále je u nás přes 800 hnízdících párů a koncem hnízdní sezony
včetně vyvedených mláďat se u nás pohybuje asi 3000 čápů.
Samozřejmě do sčítání bylo zahrnuto i naše svéradické hnízdiště čápů
na komíně kotelny VKK. Než si ale přiblížíme hnízdění čápů ve
Svéradicích v roce 2014, vraťme se ještě k jejich hnízdění v roce
2013. Tento rok
nebyl pro čápy u
nás v republice
zrovna příznivý a
řada párů vlivem chladného a deštivého počasí své potomky
nedokázala vychovat. ,, Naši svéradičtí čápi“, ale byli v
tomto roce v hnízdění celkem úspěšní. Ze čtyř vajíček se jim
vylíhla dvě mláďata a ty se podařilo čapímu páru vychovat až
do dospělosti. Bohužel loňský rok byl pro čápy ze Svéradic
neúspěšný. Hnízdo pravděpodobně obsadil mladý pár, který s
hnízděním neměl ještě potřebné zkušenosti. Již přílet prvního
z páru na hnízdiště 21. 4. byl dost pozdní, vzhledem k tomu,
že čápi obsazují svá hnízdiště nejčastěji na přelomu března a
dubna. Druhý čáp s hliníkovým kroužkem na noze se objevil
až 7. 5. kdy již čápi začínají sedět na snůšce. Čápi se ze začátku zdržovali na hnízdě a bylo pozorováno i jejich
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páření, ale k hnízdění nedošlo. Místo toho se čapí pár toulal po okolí a ve Velkém Boru se pokoušel stavět nové
hnízdo na komíně bývalé školy, kde oba čápi někdy i nocovali. Skoro každý podvečer zalétal pár na večeři na
louky po levé straně silnice ze Svéradic na Velký Bor. Že se jednalo stále o stejný pár, dokazoval jeden
kroužkovaný čáp z páru hliníkovým kroužkem, který se i přes veškerou snahu nepodařilo odečíst, aby se zjistil
původ a věk čápa. Při kontrole čapího hnízda v minulém roce rozhodl Krajský úřad Plzeňského kraje odbor
životního prostředí o jeho úpravě, protože hnízdo bylo postavené zčásti na staré konstrukci výlezového žebříku
a bylo již značně nestabilní. Toho to úkolu se ujala Záchranná stanice živočichů Plzeň a na podzim její
dobrovolní pracovníci odstranili staré hnízdo a vyčistili střechu pod hnízdem od nepořádku. V nejbližší době
než se čápi vrátí ze zimovišť, osadí pracovníci záchranné stanice komín novou podložkou se základem čapího
hnízda. Doufejme tedy, že se nová podložka bude čápům líbit a i nadále budou komín kotelny na VKK využívat
ke svému hnízdění. Podobný případ se loni udál i v nedalekých Hradešicích, kde si také mladý pár zkoušel
postavit hnízdo a to na elektrickém příhradovém sloupu. Z bezpečnostních důvodů jim ale základ hnízda
pracovníci ČEZu vždy odstranili. V součastnosti probíhá jednání o možnosti umístit v Hradešicích sloup s
umělou hnízdící podložkou, aby čápi mohli i zde po mnoha letech opět nerušeně hnízdit. Na závěr stručný
přehled mláďat na hnízdech čápů z okolí Svéradic v roce 2014. Horažďovice 2 , Malý Bor 2 , Nalžovské Hory
4., Těchonice 1, Střelské Hoštice 1, Blatná 3.
Václav Strolený

Masopust 2015 ve Svéradicích
Masopust letos připadl na sobotu 14. února a proto dopředu panoval strach, zda vyjde počasí;
teoreticky by půlka února měla být mrazivá a sněhová. Naštěstí (nebo bohužel) to v poslední době už
moc neplatí a počasí masopustnímu průvodu opravdu přálo. Na startovní čáru se krátce před půl
druhou dostavilo neuvěřitelných 58 masek a jejich počet byl během průvodu doplněn na 61, což je za
poslední roky určitě rekordní počet. Zatímco v sousedních vesnicích a městech účast na masopustních
průvodech klesá, u nás je tento trend opačný a to je určitě moc dobře. Převážnou většinu letošního
průvodu tvořila mládež a mladí lidé; to je určitě skvělá zpráva a dobré znamení do budoucnosti. Ve
Svéradicích je tradičně vysoká účast dána i tím, že Masopust zde má velmi dlouhou a doslova
zakořeněnou tradici, která nebyla přerušena ani za komunistického režimu a to se podařilo jen v málo
obcích. Moc si toho všichni vážíme a na tuto "masopustní historii" můžeme být určitě všichni hrdí.
Určitě potěšujícím zjištěním je, že každým rokem přibývá domů, kde jejich
obyvatelé maškarní průvod vřele vítají a mají nachystáno bohaté občerstvení, kde
nechybí jídlo a hlavně nezbytné zateplující nápoje. Je dobře, že masopustem žije
celá vesnice a proto nezbývá než Vám všem, kteří tak vřele všechny účastníky
vítáte, upřímně poděkovat !!
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE - ROK 2015
LEDEN

1. ledna
31.ledna

-

NOVOROČNÍ POCHOD
HASIČSKÝ BÁL - kapela Safír

ÚNOR

14. února
STAROČESKÝ MASOPUST
21. února
BESEDA - Historie pošumavského pivovarnictví
Mgr. Tomáš Cihlář
BŘEZEN

7. března
14.března

-

SPORTOVNÍ BÁL - kapela Melodion
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

-

posezení s kapelou KŮROVCI - vestibul KD
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
STAVĚNÍ MÁJKY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD + "pálení čarodějnic"

-

Otevření výstavy k 60. výročí osvobození Svéradic
SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ

-

CYKLOVÝLET
DĚTSKÝ DEN

DUBEN

4. dubna
18. dubna
30. dubna
KVĚTEN

9. května
23.května
ČERVEN

6. června
26.června
ČERVENEC

5. července
11.července
?? (zatím není termín)

MEMORIÁL F.KOZLÍKA - turnaj starých gard ve fotbale
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
TÝDEN POD STANEM (stanování pro děti, hry, výlety)

SRPEN

21.-23. srpna

-

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ (pouťový program bude upřesněn)

-

PŘEJEZD LÁVKY
CYKLOVÝLET

-

POSVÍCENECKÁ ZÁBAVA
DRAKIÁDA

-

BESEDA - cestovatelské téma
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

-

VÁNOČNÍ KONCERT
MYSLIVECKÝ BÁL

ZÁŘÍ

5. září (?)
12. září
ŘÍJEN

17. října (?)
24. října
LISTOPAD

14.listopadu
27.listopadu
PROSINEC

19. prosince
25. prosince

Vydává obecní úřad ve Svéradicích. K tisku připravuje redakční rada ve složení:
Václav Dušek - šéfredaktor, Blanka Vlčková, Petr Löffelmann;
spolupráce: Jindřiška Kalabzová (jka), Ing. arch. Tomáš Straňák (mot), Marie Vojtová (mav), Kamila Marcová
Počet výtisků: 200; Neprodejné

- 12 -

