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Naše vesnice
Svéradice

Vážení spoluobčané,
za pár dnů tady máme Vánoce, svátky, na které se většina z nás
velice těší, ale pak se ani nestačíme divit, jak rychle ty tři sváteční
dny, naplněné krásnou atmosférou, utečou. Jsou však samozřejmě
i tací, kteří řeknou: „Zaplaťpánbůh, že je to za námi, teď si konečně odpočineme.“
Vše záleží na tom, jak k těmto nejvýznamnějším křesťanským
svátkům vlastně přistupujeme a jak je chceme prožít. V některých
domácnostech příprava na Vánoce spočívá v tom, že se uklízí, vytírá, myjí se okna, peče se cukroví a ještě se na poslední chvíli shánějí dárky. To pak samozřejmě sebou přináší stres a nervozitu, že se

vše nestihne, a není divu, že v průběhu svátků na ně dolehne únava
a nedokážou si je patřičně užít. Vánoce mají být svátky klidu a pohody a tak je třeba k nim přistupovat. Spěchu si za celý rok užijeme dost a dost, tak proč vše ještě stupňovat v období, kdy je třeba odpočívat, relaxovat, projevovat vzájemnou úctu, ohleduplnost,
laskavost a hlavně lásku k bližnímu svému.
Po Vánocích už nám do samotného konce roku zůstane jen pár
dní a to je doba, kdy můžeme bilancovat, co jsme v tomto roce stihli
udělat a co jsme třeba chtěli udělat, ale z nějakých důvodů to prostě nevyšlo. A tak bych chtěl i já bilancovat, co jsme letos společně
se zastupiteli v obci zvládli, co jsme chtěli, a nezvládli, popřípadě co
jsme neplánovali, ale přesto udělali.
Hned v úvodu roku jsme instalovali měřič rychlosti při vjezdu do obce směrem od Blatné a myslím, že to mělo velice
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pozitivní vliv na snížení rychlosti projíždějících aut, zejména
kamionů.
Ještě na konci prvního čtvrtletí nám firma KOŠÁN, s. r. o., provedla zemní práce na „Rybníčku“ a terénní úpravy přilehlých
pozemků. A že i toto bylo ku prospěchu, potvrdí každý, kdo toto
nádherné místo navštívil v jarních a letních měsících, rybník
a jeho okolí doslova „prokoukly“.
V jarních měsících byl za pomoci dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje položen nový asfaltový
koberec na poslední neopravený úsek komunikace Svéradice ̶
Komušín (v k. ú. Svéradice) a opraveny výtluky na asfaltovém
povrchu na návsi. Realizaci této akce provedla k naší plné
spokojenosti firma Silnice Klatovy, a. s., se kterou v posledních letech spolupracujeme a jejich služeb
budeme využívat i v roce příštím.
V první polovině roku byla provedena elektrifikace kapličky sv. Anny na návsi, na které
se kromě odborné firmy Elektroslužby Burda
Horažďovice velkou měrou podílel i Láďa Hlína, který zrealizoval veškeré rozvody uvnitř
kaple. Původně se zamýšlelo zavést na elek
trický pohon i zvonění „umíráčku“, ale od toho
se nakonec ustoupilo, protože zatím dostupná technika ruční zvonění nahradit nedokáže.
V podzimních měsících se provedlo rizikové kácení a bezpečnostní řezy na stromech
v parku, v areálu mateřské školy a na parcele č. 2867. Firma
ing. Spěváčka provedla vše naprosto profesionálně a ve své
práci bude pokračovat ještě v jarních měsících příštího roku,
kdy bude provedena druhá etapa. Koncem listopadu ještě
tato firma sestřihla rozrostlé lípy kolem pomníku na návsi
a lípu před popisným číslem 22.
Obec v tomto roce pořádala pro občany spoustu kulturních, společenských i sportovních akcí ̶ 1. ledna novoroční pochod, 12. března MDŽ, 30. dubna pak stavění májky a lampiónový průvod spojený s „pálením čarodějnic“,
11. června se uskutečnil 2. ročník Svéradické heligónky,
16. července se konal nohejbalový turnaj trojic, koncem srpna se konala Bartolomějská pouť s bohatým programem ̶
v pátek 26. 8. vystoupila na hřišti kapela Sdružení pootavských muzikantů, následující den se pak představila oblíbená dechovka Otavanka a v neděli proběhla tradiční mše svatá a hojně navštívená výstava pana Hody ze Strakonic Modely v lahvích.
V sobotu 15. 10. se pro děti uspořádala oblíbená drakiáda, na začátek adventu byl pak v pátek 25. listopadu rozsvícen vánoční strom a 17. prosince proběhl vánoční koncert, na
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kterém se nám představilo Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
V letošním roce jsme uspořádali celkem čtyři besedy: v únoru
s Mgr. Tomášem Cihlářem (Historie pošumavského sirkařství),
v dubnu s dopravním expertem Pavlem Houdkem (Novinky
v silniční dopravě), v říjnu s režisérem, scénáristou a cestovatelem Václavem Chaloupkem a v listopadu s fotografem a cestovatelem Janem Kavalem (Tajemství říše Inků). V tomto směru
můžeme říci, že se nám povedlo uskutečnit skoro vše, co jsme
si naplánovali, a u besed jsme dokonce plán překročili, když
jsme mimo dohodnuté přednášky zajistili ještě dvě další (Houdek a Chaloupek).
Samozřejmě že jsou také akce, které jsme z různých důvodů nedotáhli do samotné realizace, ač jsme
s nimi v rozpočtu počítali. Výstavba nových
kabin ztroskotala na skutečnosti, že nám Ministerstvem školství a tělovýchovy nebyla
poskytnuta požadovaná dotace, a takovou
stavbu pouze za použití vlastních finančních
prostředků nejsme schopni zvládnout. Další akcí, která v roce 2016 byla v plánu a nebyla fyzicky dokončena, je rozšíření veřejného osvětlení. Veškerá dokumentace je připravená, ale vyřizování všech možných formalit
a povolení s tím souvisejících (např. vyjádření majitelů sítí) se protáhlo a momentálně čekáme na vydání územního rozhodnutí odboru výstavby
při MěÚ Horažďovice. Samotná výstavba tedy začne hned po
skončení zimních měsíců, protože musíme počkat, až rozmrzne
půda, vypadá to tedy na březen až duben 2017. Za nedodržení termínu provedení této akce se moc omlouváme, ale nebylo
v silách obce veškeré administrativní vyřizování urychlit.
S plány na příští rok vás seznámím v dalším vydání periodika
Naše noviny Svéradice, které vyjdou po schválení rozpočtu na
rok 2017, což bude někdy v posledním únorovém týdnu. Ale už
teď víme, že se uskuteční nejméně jedna rozsáhlá investiční
akce, dále se počítá s menšími investicemi do opravy některé
z našich místních komunikací, do rozšíření herních prvků hřiště
v mateřské škole, do rekonstrukce kuchyně a WC v místní hospodě, pořízení dalšího měřiče rychlosti a také uvolníme finance
na pořízení dokumentace pro případnou stavbu ČOV.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál veselý Silvestr
a do nového roku hodně štěstí, porozumění a hlavně pevné
zdraví. Zároveň vás jménem ZO všechny zvu na první akci roku
2017 ̶ novoroční pochod, který povede po osvědčené trase
Svéradice ̶ Slatina ̶ Svéradice.		
Václav Dušek – starosta
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Spolecenská rubrika
Leden 2017:
2. ledna
6. ledna
6. ledna
8. ledna
9. ledna
11. ledna
16. ledna
19. ledna
26. ledna
28. ledna
30. ledna

ŠILHANOVÁ Anna, čp. 93
AUGUSTINOVÁ Marie, čp. 66
SOUKUPOVÁ Marie, čp. 137
MRÁZOVÁ Růžena, čp. 51
SOUKUP Jaroslav, čp. 137
ŽIGMUND Ondřej, čp. 116
OPALECKÁ Božena, čp. 107
PUČIL Jaroslav, čp. 128
ŽIGMUNDOVÁ Alena, čp. 116
KÁBA Bohuslav, čp. 104
KLASOVÁ Miloslava, čp. 62

96 let
68 let
61 let
70 let
63 let
68 let
80 let
65 let
62 let
74 let
68 let

Únor 2017:
3. února
4. února
6. února
13. února
19. února
22. února
23. února
25. února

HRABCOVÁ Jitka, čp. 140
STEJSKAL František, čp. 6
ZDENĚK Karel, čp. 48
LÖFFELMANNOVÁ Marie, čp. 126
OGROCKI František, čp. 116
ČERVENÁ Růžena, čp. 102
VĚTROVEC Miroslav, čp. 141
ŠULC Václav, čp. 132

65 let
66 let
76 let
72 let
92 let
76 let
60 let
73 let

1. prosince se narodil Zdeněček Haas

Pracovní doba obecního úřadu
PONDĚLÍ

07.00–14.00 17.00–18.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.00–12.00 17.00–18.00

STŘEDA

07.00–16.00

ÚTERÝ–PÁTEK

07.00–13.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

PÁTEK

07.00–14.00
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Zajímavosti, události, střípky…
 Změna jízdního řádu na autobusové lince
434060 Horažďovice ̶ Svéradice ̶ Chanovice byla provedena s platností od 11. prosince. Posouvají se ranní spoje, nově jede autobus směrem na Horažďovice
v 4:54 a v 5:47 hodin, aby byla zajištěna návaznost na
osobní vlaky směr Sušice. Další změna je u autobusu, který odjíždí v 6:47 hodin, nekončí ve Slatině, ale
pojede až do Chanovic. Poslední změna je u odpoledního spoje z Chanovic, autobus odjíždí až v 15:55 od
restaurace v Chanovicích tak, aby navazoval na příjezd autobusu z Oselců.
 Na slavnostním rozsvícení vánočního
stromku nás potěšily svým vystoupením děti z naší
mateřské školky pod vedením Nadi Klasové, se svý-

 Výstava s názvem Betlémy ̶ jesličky probíhá od 25. listopadu ve výstavní síni U Trčků ve Velkém
Boru, až do 1. ledna si ji můžete prohlédnout v každý
pracovní den od 7 do 15 hodin nebo jiný čas domluvit na tamním obecním úřadě. Vystaveny jsou betlémy
papírové, dřevěné a keramické od různých sběratelů.

 Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 7. ledna od 9 hodin. Výtěžek této sbírky bude opět použit na humanitární pomoc a na zkvalitnění pečovatelských a ošetřovatelských služeb, poradenské činnosti
a podporu volnočasových aktivit pro seniory v charitě
v Horažďovicích.

 Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíšek, a rozvážený skauty do řady
míst napříč celou Evropou. Na Štědrý den ho bude
jako každoročně rozdávat paní Ing. Marie Šulcová
u kapličky sv. Anny na návsi od 10:00 do 10:30 hodin.

 Sbor dobrovolných hasičů plánuje výroční členskou schůzi na sobotu 14. ledna v hospodě U Turků,
pozvánku všichni členové dostanou do svých schránek. O týden později proběhne hasičský ples, hudbu tentokrát zajistí Tři cvrčci. A protože se v příštím roce bude konat okrsková hasičská soutěž právě
u nás, 28. ledna v místním hostinci proběhne i okrsková schůze.
 Masopustní průvod bude vycházet od budovy
obecního úřadu 25. února v 13.30 hodin.
 Fotbalový klub plánuje svůj ples na sobotu
4. března, zahraje skupina Melodion.
 Stolní kalendáře na r. 2017 budou členy zastupitelstva osobně doručeny do všech rodin v naší obci
zdarma, a to do konce roku. Kdo by měl zájem o kalendáře pro své známé, několik kusů je ještě k dispozici na obecním úřadě, a to za cenu 50 Kč.
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AKCE V OBCI

Beseda s Janem Kavalem

 Na novoroční pochod můžete vyrazit 1. ledna
v 13.30 hodin po tradiční trase, ve Slatině bude i tentokrát připraveno malé občerstvení.

 Myslivci tradičně pořádají svůj ples 25. prosince, k tanci bude hrát skupina Experiment, připravena bude bohatá zvěřinová tombola.

mi písničkami přispělo k předvánoční atmosféře i Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů
z Horažďovic. Pro přihlížející se rozdával svařák, grog
nebo čaj. Děti i dospělí si mohli ve vestibulu kulturního domu nazdobit perníčky a paní Jitka Janečková
z Olšan nám předvedla ukázky adventních věnců i jiných vánočních vazeb.

Naše vesnice svéradice

Aby posílilo kulturní vyžití obyvatel obce, pořádá zastupitelstvo během roku několik besed. V sobotu 19. listo-
padu se v předsálí kulturního domu na další z nich podělil o své zážitky cestovatel a fotograf Jan Kavale. Ten

není našim spoluobčanům neznámý, neboť v loňském
roce nám přišel přednášet o řece, kterou všichni známe a jež protéká nedaleko od nás: o Otavě, „perle mezi
řekami“.
Nyní si pro nás připravil přednášku s názvem Tajemná říše Inků. Stejně jako minule i nyní poutavě mluvil
o dávných obyvatelích Jižní Ameriky, kteří žili na území dnešního Peru, o jejich životě, práci, zvycích či architektuře. Své vyprávění opět doplnil krásnými fotografiemi přírody ze svých cest, o nichž také píše knihy. Knihu pojednávající o cestě po Peru pojmenoval
Říše Inků s děravou kapsou. Několik jich měl s sebou
k prodeji a jednu také věnoval naší obecní knihovně.
Ti, kteří se na besedu nedostali, si tak mohou o jeho
cestě přečíst.
Vyprávění bylo zajímavé a poutavé, a tak je škoda,
že na tyto besedy chodí v podstatě stále stejný okruh
a počet lidí.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní víkend se v naší obci již tradičně koná
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Ten letošní byl
pokácen a přivezen z Rášku. Je vyšší než v minulých
letech a chlapům, kteří ho stavěli, dal pořádně zabrat,
a tak museli povolat na pomoc i techniku.
K rozsvícení došlo v pátek 25. listopadu za hudebního doprovodu členů Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů pod vedením Jiřího Kučery. Se
svým programem vystoupily i děti z místní mateřské
školy. Opět byl k dispozici grog, svařák a horký čaj. Podle stále se zvyšující spotřeby vína i rumu se dá usuzovat, že se lidé při této příležitosti rádi sejdou, popijí
a popovídají.
I letos rozsvícení vánočního stromu doplnil doprovodný program. Z Olšan přijela paní Janečková se svými
krásnými vánočními výtvory ̶ závěsnými i stolními věnci, svícny, hračkami a dalšími dekoračními předměty.
Dále byly k dispozici produkty od včelaře, který nabídl

teplou a studenou medovinu, med a svíčky z včelího
vosku. Nechybělo ani tradiční zdobení perníčků.
Účast byla hojná, a tak mohou být všichni, kteří se na
přípravě podíleli, spokojeni. Samozřejmě jim za to patří veliký dík.
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fotbalový klub
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VÁNOCE

Závěr podzimní sezóny
V minulém vydání jsme skončili zápasem 11. kola, ve kterém jsme doma
v důležitém duelu porazili Zruč. V dalším kole nás čekala cesta za nejvzdálenějším soupeřem, a tím jsou fotbalisté Rozvadova. Na tomto hřišti se
nám nikdy moc nedařilo a nepříznivá
bilance bohužel pokračuje i nadále.
Domů jsme odjížděli z přídělem 0:6,

hráči doslova vybojovali těsné vítězství 2:1. Zisk tří bodů tak znamenal,
že pohled na tabulku byl zase o něco
příjemnější. Před sebou jsme měli poslední podzimní kolo a čekal nás soupeř nejtěžší ̶ vedoucí celek soutěže,
exdivizní SK Petřín Plzeň. Vzhledem
k nepříznivému počasí bylo rozhodnuto, že poslední zápas podzimu se-

a to i přesto, že domácí příznivci hodnotili toto utkání jako vyrovnané, ale
na to se historie neptá ̶ prostě to byl
debakl. Za týden nás na vlastním hřišti
čekal další těžký soupeř, a to TJ Přeštice, jež každoročně hraje o příčky nejvyšší. Přes veškerou snahu jsme nezvládli ani tento zápas a soupeř nám
nadělil čtyři góly, aniž nějaký inkasoval. Z posledních 2 zápasů skóre 0:10,
tak to už bychom se museli hodně zahloubat do historie, abychom zjistili,
kdy se podobná nadílka ve Svéradicích konala. Poslední výjezd na hřiště
soupeře nás čekal v neděli 13. listopadu a před námi byl duel s posledním týmem tabulky, „béčkem“ Rokycan. Do té doby jsme všechny podzimní zápasy na venkovních hřištích
prohráli a teď byla jedinečná možnost
tuto statistiku alespoň trochu poopravit. To se nakonec povedlo, když naši

hrajeme na tréninkovém hřišti, což
nám soutěžní řád dovoluje. To se moc
nelíbilo hostujícím fotbalistům a jejich fanouškům, kteří nás počastovali
nadávkami, za které by se měl slušný člověk stydět, ale mezi ty zřejmě
těchto pár Plzeňanů nepatří. Samotný
zápas byl poměrně vyrovnaný a rozhodl ho nenápadný gól v posledních
vteřinách prvního poločasu, který bohužel padl do naší sítě. Ve druhé půli
hosté přidali ještě jeden a zápas tak
skončil pro nás poměrně slušným výsledkem 0:2. V polovině soutěže okupujeme desátou příčku a naše výchozí
pozice do jarních bojů je celkem příznivá. Co je však nezbytné, je posílení kádru, který je početně minimální
a na tuto soutěž nedostačující.
B-tým týden po drtivé porážce ve
Velharticích hostil v neděli 30. 10. velice ambiciózní celek Kašperských Hor

a dost nešťastně prohrál 1:2. Přestože jsme v tomto zápase vedli, hosté
dokázali vyrovnat a poté, co jim byli
vyloučeni dva hráči, dokázali po naší
chybě dokonce vstřelit vítězný gól.
I přes velký tlak se už naší rezervě
vyrovnat nepodařilo a to znamenalo,
že druhý zápas po sobě vyšla bodově
naprázdno. Závěrečný podzimní zápas jsme odehráli na půdě posledního týmu soutěže ̶ Dukle Janovice B.
Na zápas odjel z různých důvodů nekompletní kádr a o čekávání nebyla
zrovna optimistická. V zápase jsme
neproměnili řadu šancí, ale nakonec jsme vstřelili dvě důležité branky,
které nakonec stačily k vítězství 2:1,
a domů se vezly důležité 3 body. V poločase soutěže je „béčko“ na krásném
čtvrtém místě a na postupovou druhou příčku ztrácí pouhé 4 body. Velká
škoda, že jsme několik dobře rozehraných zápasů nedokázali dotáhnout do
vítězného konce, mohli jsme být ještě
daleko spokojenější.
Před námi je krátká přestávka, po
níž bude následovat zimní příprava
a nějaký ten přátelák. Samotné mistrovské soutěže začnou pro A-tým
v sobotu 11. 3. na hřišti Rapidu Plzeň
a pro B-tým v sobotu 25. 3. ve Velkých Hydčicích.

Na návsi krásné obce Svéradice stojí hezká kaplička a v ní svatá Anička, s úctou zvána a vzývána svatá
Anna, maminka Panny Marie a babička Ježíše Krista Pána, patronka všech maminek a babiček. A plným
právem. Ona sama ̶ ta nejlepší maminka i babička. Vždyť vychovala tu nejlepší „dcerušku“ ̶ Pannu Marii
̶ Bohorodičku ̶ Matku Boží a jistě se podílela i na výchově toho nejlepšího „vnoučka“ ̶ Ježíška ̶ tedy samotného Syna Božího, Pána Ježíše. Takže jistě všechny maminky i babičky se od ní mají co učit.

Vánoční zamyšlení
V čele kaple je známé sousoší. Svatá Anna sedí, u kolen jí stojí
malá Maruška a v rukou má maminka svatá Anna knihu, co jiného asi než Bibli. Z ní učí svou malou dcerušku znát Boha a jeho
zákony. A to si jistě zaslouží, úcty, vážnosti a poklony.
Na návrší nad Svéradicemi, na vrchu Kostelíku, stojí kostelík
sv. Bartoloměje, apoštola Ježíše Krista, a o něco níže a nedaleko
nová (z roku 2000) výklenková kaplička sv. Václava, našeho dobrého
knížete českého. A babičkou tohoto
svatého „vnoučka‟ byla sv. Ludmila, která ho učila Boha znát, milovat
a poslouchat. A on sám, kníže pán,
přijal Ježíše Krista za svého Pána.
Velkým ctitelem a věrným následovníkem knížete sv. Václava, byl „otec
vlasti‟, císař Karel IV. I on, velký vladař, se sklonil pod vládu Nejvyššího
nebeského vladaře. Stejně jako pro
knížete sv. Václava i pro císaře Václava Karla Lucemburka nebyl
Ježíš Kristus jen nějakou maličkou figurkou v betlémě‚ ale svrchovaným Nejvyšším vladařem a Pánem.
A ze Jeho zákonů vycházely jejich zákony.
Letos si celý kulturní svět a samozřejmě i náš český národ připomínal 700 let od narození tohoto moudrého panovníka. Jistě
stojí za zmínku, že velký císař Karel IV. byl člověk velice zbožný.
V rámci oslav letošního „karlovského‟ výročí byla mnohde uvedena hra Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně, v Horažďovicích
a okolí v muzikálové podobě. Základním motivem hry je otázka
přístupu žen do tohoto královského hradu. Pro Karla IV. to bylo
místo posvátné, kam se jezdil „radit‟ s Bohem o důležitých rozhodnutích. Jak se píše v jeho životopise, celé hodiny se modlil
v Křížové kapli, kde byly uloženy i svatováclavské korunovační
klenoty ̶ vladařská koruna, žezlo a říšské jablko ̶ aby vládl své
říši, svému lidu dobře a moudře.
Tedy s tou figurkou z betléma jsem to asi trochu předběhl. První betlém-jesličky postavil se souhlasem tehdejšího papeže sv.
František z Assisi v roce 1223. Chtěl chudým vesničanům přiblížit

onu událost, která se udála tehdy tam, v opravdovém Betlémě,
ve Svaté zemi, a tak v jeskyňce za vsí u lesa se pokusil vytvořit
obraz toho, co se tehdy událo v Betlémě. Jeskyňku osvítil svícemi, přivedl tam chudé mladé manžele s malým děťátkem, přivedl
ovečky, kravičku, oslíčka a chudými pastýři byli sami vesničané.
A lidé byli dojati, pod hvězdným nebem v zářivé noci zpívali Bohu
chvály, klaněli se narozenému Spasiteli a králů Králi. A také k tomu na
nějaké ty hudební nástroje krásnou
hudbu hráli. A lidi to dojalo, lidem se
to líbilo, a tak se to i další rok a i další roky takto narození Ježíše Krista
v Betlémě o Vánocích slavilo. A dále
se to šířilo. Až to přišlo i k nám. Živé
betlémy jsou tu a tam někde. Častěji živé lidi nahradily vyřezávané figurky a ke Svaté rodině ̶ malému
Ježíškovi, jeho mamince Panně Marii
a jejich ochránci svatému Josefovi ̶ přibyli pastýři, pak i tři králové ̶ mudrci z východu ̶ a potom i lidé různých povolání a zaměstnání a samozřejmě i zvířátka, ovečky, kravička, oslík, pastýři, pes a tak dále a více a více. A někde jsou betlémy velice
výpravné a rozsáhlé. Například třeba i pěkný pohyblivý betlém
v Městském muzeu v Sušici. Velké a rozsáhlé jsou jesličky s pohyblivými figurkami v Jindřichově Hradci, známý je Třebechovický betlém a jsou i mnohé další. Ano je to jistě pěkné a krásné,
zajímavé a působivé ̶ ale má to jedno velké nebezpečí ̶ že pro
to množství různých pozoruhodných figurek lidé snadno přehlednou tu maličkou postavičku malého Ježíška v jesličkách. A ono
bez něho jaksi všechno to dění okolo ztrácí smysl
A tak je to bohužel u mnohých mnohde dnes. Z Vánoc mnohým zbylo jen to krásné, líbivé, třpytivé pozlátko: dobré jídlo, pití,
pohoda, přátelská atmosféra, písně, hudba, výzdoba, ale tak nějak někam do ztracena se jim z Vánoc a ze života vůbec vytratilo
to hlavní: Ten hlavní ̶ to malinké narozené Boží děťátko ̶ Pán
pánů, Král králů.
P. Stanislav Bušta
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Vánoce jsou určitě výjimečné svátky, ale na druhé straně jsou to dny jako kterékoliv jiné, a proto se i na
Štědrý den rodí lidé a mezi nimi samozřejmě i mnoho známých osobností nebo ,jak je dnes módní říkat,
„celebrit“. Možná by bylo dobré si některé tyto vánoční oslavence připomenout a jmenovat alespoň pár
z těch, které bychom měli všichni znát, a to jak osobnosti historické, tak současné.

 V roce 1920 se ve Štramberku narodil na Štědrý den
slavný český cestovatel a spisovatel Ing. Jiří Hanzelka, který ve dvojici s Miroslavem Zikmundem procestoval v 50. a 60. letech 20. století velkou část Afriky, Jižní Ameriky, Asie a Oceánie. Všechny svoje cesty absolvovali auty české výroby, nejdříve Tatrou T 87 a poté
Tatrou 805.
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Kdo slaví narozeniny 24. prosince?

 Dne 24. prosince 1837 se v Mnichově narodila Alžběta
Bavorská, známá pod přezdívkou Sissi, slavná rakouská císařovna a korunovaná uherská královna.
 Na Štědrý den roku 1818 se narodil slavný anglický
fyzik James Prescott Joule, tvůrce zákona, který dnes
všichni známe pod jménem Jouleův zákon. Po něm je pojmenována základní jednotka práce a energie ̶ v joulech
dnes měříme nejen teplo a mechanickou práci, ale i výživnou hodnotu.
 V tento významný den se narodil i syn našeho osvoboditele, amerického generála Pattona, George Smith
Patton IV., který šel ve stopách svého otce a dotáhl to na hodnost generálmajora armády Spojených států amerických. Byl účastníkem jak Korejské války, tak
i války ve Vietnamu. V roce 1994 se stal nositelem řádu
Bílého lva IV. třídy.

Naše vesnice svéradice

 Dne 24. prosince 1957 se narodil i první afghánský prezident po svrhnutí vlády teroristického Talibanu,
Hámid Karzaj, který byl hlavou státu až do roku 2014,
tedy celých 10 let.
 Dne 24. 12. 1917 přišel na tento svět pan Jiří
Brdečka, novinář, publiProsinec
cista, spisovatel, vynikající scénárista, kreslíř, ilustrátor a filmový režisér.
Mezi jeho nejlepší scéŠtědrý den
náře patří filmy Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu
v Karpatech. Dále se spolupodílel na scénářích k pohádce Byl jednou jeden král,
k filmům Vynález zkázy, Baron Prášil a Císařův pekař
a pekařův císař.
 Ve válečném roce 1940 se o Vánocích narodil významný politik v éře po „sametové revoluci‟ Jan Stráský. V roce 1992 byl posledním předsedou federální vlády a později ministrem dopravy a zdravotnictví tehdejší
české vlády.
 O dva roky později, tj. v roce 1942, se na Štědrý den
narodil vítěz cyklistického Závodu míru Jan Smolík.
Zvítězil v roce 1964 a v jedenadvaceti letech to byl nejmladší vítěz tohoto závodu. Závod míru byl v zemích východního bloku by l velice populární a jezdil se na území Polska, Československa a Německé demokratické republiky.

Ze současných sportovců slaví své narozeniny
24. prosince fotbalista a český reprezentant Theodor
Gebre Selassie (ročník 1986). Ligové zkušenosti sbíral
postupně v Jihlavě, Slávii Praha a Liberci. Od roku 2012
je stabilní oporou německého bundesligového týmu
Werder Brémy.

24

Východně od Hradce Králové na soutoku řek Orlice
a Dědiny se nachází město Třebechovice pod Orebem,
které je nejen u nás, ale i po celém světě proslulé muzeem betlémů, založeným Marií a Vladimírem Vaclíkovími. Ve sbírkách tohoto jedinečného muzea se nachází na 400 velmi starých, ale i současných betlémů,
zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech koutů České a Slovenské republiky.

Proboštův
betlém
Nejcennějším a nejobdivovanějším exponátem v muzeu
je unikátní, více než 100 let starý Proboštův mechanický
betlém, který byl v roce 1999 prohlášen jako jediný svého
druhu za národní kulturní památku. Je druhým největším
mechanickým betlémem v České republice. Na jeho výrobě se největší měrou podíleli tři Josefové. Prvním z nich
byl lidový řezbář Josef Probošt, který v roce 1882 začal
jesličky vyřezávat a postupně je rozšiřovat. K sobě si postupem času přizval na pomoc dalšího řezbáře Josefa Kapuciána. Jedinečný pohyblivý mechanismus, který obdivují
odborníci dodnes, vymyslel a zhotovil sekerník Josef Friml.
Na výrobě betléma se však podílelo i mnoho jiných občanů
Třebechovic a sám Josef Probošt jesličky upravoval celý
svůj život až do své smrti v roce 1926.
Po jeho smrti betlém upadal v zapomnění, a snad proto,
že Proboštově rodině přinesl mnohá zklamání, rozhodla se

Na začátku 60. let se betlém opět
začal dostávat do povědomí veřejnosti
a v roce 1967 byl úspěšně vystavován
na světové výstavě EXPO 67
v kanadském Montrealu.

dcera řezbáře Probošta s manželem, že jesličky prodají.
O koupi bohužel neprojevilo zájem ani město Třebechovice, ani představitelé katolické církve ve městě či diecéze v Hradci Králové. Nakonec betlém odkoupila ve městě

působící Československá církev husitská za částku 15 225 Kč.
Přičinili se o to zvláště řídící učitel František Skřivan a továrník Jaroslav Burdych, který částku zaplatil. Během několika let byl tento unikátní betlém vystavován na mnoha
výstavách a postupem času pro něj František Skřivanec
nechal vybudovat na svém pozemku provizorní dřevěnou
kolnu, kde byl betlém uchováván v období, kdy nebyl vystavován. Po únorovém převratu v roce 1948 a uchopení
moci komunistickou stranou přešel Třebechovický betlém
po zabavení majetku rodině Burdychových do správy státu. Továrník Jaroslav Burdych byl uvězněn a učitel Skřiva-

nec se spokojil s rolí opatrovníka a správce betléma, který
byl ponechán na svém místě v kolně a nesměl se asi po
dobu 15 let oficiálně vystavovat. V tomto období pomáhali
Skřivancovi s údržbou jesliček jeho přátelé a ukazovali jej
návštěvníkům, kteří se nedali zákazy odradit.
Na začátku 60. let se betlém opět začal dostávat do povědomí veřejnosti a v roce 1967 byl úspěšně vystavován
na světové výstavě EXPO 67 v kanadském Montrealu, kde
toto unikátní dílo obdivovali statisíce návštěvníků, kteří se
přišli podívat na úžasnou práci českých řezbářů. Unikátní
betlém se tak stal nejúspěšnějším exponátem československého pavilonu. Při zpáteční cestě z EXPO byl betlém
ještě vystaven v Praze v Bruselském pavilonu. V roce 1968
opět vycestoval na výstavu, tentokráte do nizozemského
miniaturního městečka Madurodam v Haagu. Dále byl vystavován na přelomu let 1969 a 1970 v Praze na druhém
nádvoří Pražského hradu v Plečnikově síni a od 1. do 31.
března 1970 byl vystaven v Olympia Hall v Londýně na výstavě Ideal Home, kde si betlém prohlédla i britská královna Alžběta.
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Z těchto cest se betlém vrátil částečně poškozen, a proto
městští zastupitelé Třebechovic rozhodli, že jej již na žádnou výstavu nezapůjčí a nechali pro něj vystavět na náměstí budovu, kde jsou jesličky stále vystaveny od roku
1972. Během let zde vzniklo také již zmiňované muzeum
betlémů. V loňském roce se betlém dočkal velké generální restaurátorské opravy za 7,3 milionu Kč, která trvala od
15. června 2015 do letošního 12. května, kdy se jesličky
opět předvedly veřejnosti v celé své kráse.
Proboštův betlém je opravdu unikátní dílo nejen z hlediska
uměleckého, ale i technického. Je 7 m dlouhý, 3,2 m široký,
1,8 m vysoký a figurky jsou 10–15 cm vysoké a je jich 350.
Pohybový mechanismus betléma je celý ze dřeva, ukrývá
více než 150 ozubených kol a koleček, dřevěných pák, řetězů
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FIRMA ELEKTROWIN INFORMUJE
a řemenů. V roce 1935 byl betlém osazen malým elektrickým
motorkem místo kliky, kterou se do té doby uváděl ručně do
pohybu. Postavičky jsou zásadně nepolychromované, vyřezány jsou z lipového a hruškového dřeva. Stavby, stroje, stromy atd. jsou zhotoveny z buku, jasanu a třešně. Mechanismus je vyroben z bukového, třešňového a habrového dřeva.
Kostra betléma je ze smrku a jedle. V roce 1972 byl nosný
rám zpevněn ocelovou konstrukcí.
Betlém je rozdělen do několika teras, přičemž ústředním
motivem jsou jesličky se svatou rodinou a klanějícími se
pastýři. Na dalších terasách jsou výjevy ze života prostých
lidí a řemeslníků. K nim se Josef Probošt nechal inspirovat
skutečnými postavami z Třebechovic a okolí.
Václav Strolený

Svéradická ryba

Letošní rok začal pro svéradické rybáře velmi pracovně, jelikož jsme slíbili starostovi uklidit
a zkulturnit západní část nově zrekonstruovaného
Mlýnského rybníka. Jak si mohl každý při procházkách kolem „Mlyňáku“ všimnout, velká část trní
a náletů byla již v zimě vyklizena a v příštím roce
budeme v našem úsilí pokračovat.
V posledních několika letech díky ochraně „škodné“ vydry náš koníček členové spolku víceméně dotují. Na jaře
vždy nasadíme do rybníků rybí násadu, celý rok se o rybu
staráme, krmíme ji, a když přijde čas výlovu (hlavně Čekance), s obavami očekáváme, jestli si vydra vzpomene,
kde měla loni a předloni snadnou kořist. Před asi třemi
lety nám vydra vybrala Čekanec tak, že z nasazených asi
80 kaprů nám nenechala ani jednoho. Loni nám vybrala
tak 30 % a v letošním roce polovinu rybí obsádky.

Naše vesnice svéradice

Díky našemu zastupitelstvu máme krásně odbahněný
a vyčištěný rybníček, kde bylo letos radost hospodařit. V hasičské nádrži se nám rozrostla invazní rostlina rdest kadeřavý, a protože jsme nechtěli lít do vody žádnou tvrdou chemii,
poradili nám rybáři, dát tam velkou násadu kapra. Ten bude
vodu kalit, plevel to nevydrží a uhyne. Při letních červencových vedrech asi klesl obsah kyslíku ve vodě a nám v nádrži
uhynulo asi 70 kaprů, z nichž většina měla kolem 2 kg.
Letos v listopadu jsme se přihlásili do výběrového řízení o pronájem Mlýnského rybníka, a tak pokud budeme
úspěšní, třeba se na podzim uvidíme na hrázi při výlovu.
Spolek má teď 15 členů a výbor pracuje ve složení:
Pavel Klas, Martin Bláha, Milan Šmrha, Václav Šilhán ml.
a Jaroslav Korbel (č. p. 55). Petrův zdar
Pavel Klas – předseda

Staré elektro sbíráme 10 let,
vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit‟ množství dalších surovin, aniž se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky
stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat
zpět a znovu využít kolem 90 % materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více
než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti
tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět
zejména posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který
je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje zhruba
polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily
řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dvaapůlkrát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak
je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život
Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností

vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku a je pravděpodobné, že
se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů
v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice
nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – „na
památku‟. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005,
tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do
popelnic nebo, když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který
vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
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ÚZEMNÍ PLÁN

Všem spoluobčanům přejeme krásné
svátky vánoční a klidný i úspěšný vstup
do nového roku 2017
OBEC SVÉRADICE

V neděli 1. ledna 2017 pořádá
Obec Svéradice tradiční
novoroční pochod.
Trasa bude opět stejná
jako v posledních letech:

SVÉRADICE OÚ –
„TOPOL“ – SLATINA –
SVÉRADICE.
Ve Slatině bude připravena obvyklá
občerstvovací stanice, abychom
doplnili zásoby a dodrželi pitný režim.
Prezentace účastníků: 13.00 ̶ 13.30 hod.
̶ vestibul OÚ Svéradice.

Vzhledem k tomu, že aktuální územní plán naší obce pochází
z roku 2004, a je tudíž zastaralý a nevyhovující současné
legislativě, bylo rozhodnuto, že obec nechá zpracovat plán nový.
Na základě výběrového řízení byla jako
nejvýhodnější vyhodnocena nabídka firmy
Atelier M.A.A.T Tábor, ing. arch. M. Jirovského. Po zpracování prvních podkladů se
ve středu 7. prosince uskutečnila debata
s občany, která na jedné straně přinesla první podněty pro připravovanou dokumentaci a na straně druhé někteří občané
měli připomínky, proč vlastně obec územní
plán zpracovává a zda je pro ni přínosný.
Proto uvádíme několik informací, aby si každý občan udělal obrázek, co vlastně územní
plán je a proč je pro města a obce důležitý.
Územní plán je dokument, který vytváří podmínky pro ideální využití území celé
obce. Jedná se o jakousi „dohodu o využívání území‟, a to dohodu závaznou – zákonnou.
Tato „dohoda‟ probíhá mezi obyvateli obce, dalšími uživateli toho území (například různými investory) a úředníky, tedy
zástupci státu. Ti všichni jsou informováni
a přizváni k jednání o územním plánu. Jednání vede zpracovatel územního plánu (projektant) a pověřený úředník (tzv. pořizovatel). Celý proces zpracování územního plánu trvá poměrně dlouho, přibližně 2 roky.
Dohodnout se ve více lidech o čemkoliv
nebývá snadné, natož o tak závažné věci,
jakou je využívání území, které někomu patří, které má velký počet vlastníků a velký
počet uživatelů. Do hry navíc ještě vstupuje
stát, který zastupuje někoho, kdo si o své
potřeby na vymezeném území říci neumí:
živočichy, nenarozené lidičky a další, kteří
budou v obci žít dlouho poté, kdy byl územní plán vyhotoven.
Finální územní plán je jakási mapa – grafické znázornění území, doplněné o textovou část. Mapa je rozdělena na oblasti podle
charakteru a různých způsobů využití území.
Například to může být území pro bydlení, pro
výrobu, pro zeleň a podobně. Textová část
pak popisuje, jakým závazným způsobem
se smí určitá konkrétní oblast území vyžívat.
Jak např. využívat ornou půdu (smí se zde

pěstovat plodiny, zakládat meze, obnovovat
cesty, nesmí se zde stavět). Textová část obsahuje regulativy, které musejí všichni vlastníci a uživatelé území dodržovat.
Co znamená ideální využití území? Zjednodušeně řečeno takové využívání, které
co nejvíce vyhovuje všem lidem, kteří se
v území pohybují nebo v něm mají nějaké záměry.
Kdo územní plán tvoří a kdo na něm spolupracuje? Územní plán zpracovává projektant a vybraný úředník – tzv. pořizovatel. Ti
spolupracují se zastupitelem obce určeným
pro spolupráci na tvorbě ÚP.
Proč je dobré mít ÚP? Obec nemá
povinnost zpracovat územní plán.
Z mnoha důvodů je to ale pro obec,
občany a krajinu v jejím správním
území dobré a přínosné.
1. Územním plánem dává obec najevo,
že má jasnou představu o budoucnosti
svého území a hlavně – že v tom panuje shoda. Shoda mezi obyvateli, investory a úředníky hájícími veřejné zájmy.
2. Územní plán umožňuje občanům –
vlastníkům pozemků a nemovitostí
promítnout do dokumentu své zájmy
a potřeby. Například soused má u domu
velkou zahradu a ví, že jeho syn bude
za několik málo let na této ploše stavět rodinný domek. Pokud tento záměr
nebude v souladu s územním plánem,
nepůjde to. Nebo se vlastník několika luk rozhodne obnovit rybník, který
se v území dříve nacházel. I takovéto
záměry musí být v souladu s územním
plánem.

3. Územní plán umožňuje občanům
částečně ovlivnit podobu sídla i krajiny
v katastru obce, promítnout do něj své
potřeby a zájmy.
4. Územní plán může zajistit ochranu
kulturních, historických a krajinných
hodnot.
5. Územní plán na jedné straně chrání
území před devastací, na druhé straně vytváří podmínky pro jeho účelné
a šetrné využívání. Neodrazuje případné investory, kteří by chtěli na území
obce podnikat, ale nastavuje jim takové
podmínky, ve kterých negativně neovlivní životní podmínky místních obyvatel. Například pokud bude vlastník polí
chtít postavit fotovoltaickou elektrárnu,
územní plán by pro ni měl vymezit takovou lokalitu, kde nebude rušit obyvatele
ani živočichy. Pro zpracování těženého
dřeva územní plán vymezí plochu v blízkosti lesa a daleko od obytné zástavby,
aby případný hluk nikoho nerušil.
6. Územní plán předvídá trendy (zemědělské, stavební, podnikatelské atd.) a nastavuje podmínky v souladu s legislativou, státními a evropskými trendy.
7. Územní plán je někdy dobré mít i pro
vyšší šance získání dotací na rozvojové záměry obce. Například pokud chce
obec usilovat o dotaci na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, záměr
by měl být zakreslen v územním plánu.
8. Pokud bude obec žádat o odkoupení
pozemků od Pozemkového fondu ČR,
ten bude přihlížet k tomu, zda má obec
územní plán a jaké je na daných pozemcích navržené využití. Například pokud
bude obec chtít odkoupit za symbolickou
cenu travnatý plácek na návsi, aby na
něm mohla vybudovat parčík nebo hřiště, měla by takto označená plocha být
zakreslena v územním plánu.

Dotazník
Přílohou tohoto vydání našich novin je dotazník, který bude ing. arch Jirovskému
sloužit jako podklad pro další práci na našem územním plánu. Vyplnění dotazníku samozřejmě není povinné, ale byli bychom rádi, kdyby jej většina z vás vyplnila
a do konce roku odevzdala na obecní úřad. Děkujeme za váš aktivní a kladný přístup.
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INFORMACE Z OBCE / OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Vzhledem k tomu, že současná informační tabule
před obecním úřadem – ÚŘEDNÍ DESKA – je nevyhovující a ve špatném technickém stavu, bylo rozhodnuto, že bude pořízena nová vitrína. Přístup do
stávající vitríny byl velice složitý a při vyvěšování
listin se nadzdvižená tabule musela držet zády, protože výklopné zařízení je už několik let nefunkční.
Nová úřední deska má klasické dvoukřídlé dveře
s bezpečnostními zámky a s odvětráváním vlhkosti
vnitřního prostoru. Demontáž staré a montáž nové
vitríny bude provedena, až bude příznivé počasí, a to
svépomocí.

!

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Abychom předešli nepříjemnostem, které provázely svoz odpadu na přelomu let 2015/2016,
upozorňujeme občany, že po posledním svozu komunálního odpadu v roce 2016, který se
uskutečnil v pondělí 19. prosince, bude první
v roce 2017 v pondělí 2. ledna! Stále platí, že
svozy jsou vždy v pondělí v lichém týdnu.

NOVÝ PRONÁJEMCE
MLÝNSKÉHO RYBNÍKA
V měsíci listopadu byl vyhlášen záměr nalézt nového provozovatele Mlýnského rybníka s tím, že bude-li
vybrán, bude s ním uzavřena smlouva od 1. 1. 2017
na dobu 10 let. O pronájem se nakonec ucházeli dva
zájemci a po vyhodnocení nabídek vybrala hodnotící komise zájmový spolek Svéradická ryba, jehož nabídka byla konkrétní a pro obec určitě nejpřínosnější.

Kromě placení pravidelného ročního nájemného se
spolek zavázal odpracovat pro obec brigádnické hodiny a plnit přísné podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny. Smlouvu připravuje v těchto dnech právní zástupce obce p. JUDr. Kubeš a obě strany musí
její znění nejdříve odsouhlasit a poté podepsat. Věříme, že vše bude fungovat a s novým provozovatelem
bude všeobecná spokojenost.
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USNESENÍ Zastupitelstva

Návrh usnesení ̶ 17. zasedání ZO ze dne 20. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Svéradice:
1. schvaluje program 17. zasedání ZO;

11. schvaluje rozpočet DSO Radina na rok 2017 jako
vyrovnaný, tj. příjmy 14 000 Kč, výdaje 14 000 Kč;

2. volí NK: Vlčková Blanka, Löffelmann Petr;

VÁNOČNÍ STROM
Na vánoční strom, který jsme společně rozsvěcovali
v pátek 25. listopadu, instalovala žárovky a světelnou
hvězdu tak jako každý rok firma ELEKTROSTAV Václav Burda Horažďovice. Pro další rok uvažujeme o zakoupení nového osvětlení, protože, jak se říká, změna je život. Osvětlení klasickými žárovkami máme již
mnoho let a je už určitě hodně okoukaně, skoro by
se chtělo říci, nezajímavé. Proto na začátek adventu
v roce 2017 připravujeme překvapení v podobě úplně
nového osvětlení a věříme, že to bude hezká podívaná jak pro místní, tak i pro všechny, kteří budou naší
obcí projíždět.

3.

4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 16. zasedání
ZO ze dne 27. 10. 2016;
5.

schvaluje plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2016;

6.

schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2016 a
bere na vědomí rozpočtové opatření obce
č. 4/2016;

7.

VÝSTAVKA PRACÍ DĚTÍ Z MŠ
Ve vestibulu obecního úřadu byla instalována stálá
výstavka výtvarných prací dětí z naší mateřské školy, která bude pravidelně obnovována. Paní ředitelka Naďa Klasová po celý rok velmi aktivně s obcí
spolupracuje a i tento projekt vznikl z její iniciativy.
Ukazuje se, že to byl krok správným směrem. Při návštěvě obecního úřadu si proto tuto nástěnku určitě
prohlédněte, zjistíte, že v MŠ máme opravdu šikovné
a nadané děti.

Každou letošní adventní neděli prosvítila naši kapli sv. Anny záře svíček ve skleněných lahvích, které
byly umístěny na všech sloupcích obklopujících kapličku. Při setmění se tak naskytl nádherný pohled,
který stylově podbarvil právě probíhající adventní
období. Nápad uskutečnila naše zastupitelka Blanka
Vlčková, které za to moc děkujeme.

schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na
r. 2017; obec Svéradice bude hradit pouze platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření obce a výdajů,
které jsou smluvně podloženy nebo byly projednány v zastupitelstvu obce;

8. doporučuje starostovi obce uzavřít novou nájemní smlouvu na byt s paní Ludmilou Hausnerovou na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
s tím, že oproti roku 2016 se upravuje měsíční
výše zálohy na dodávku tepla, a to z 1500 Kč
na 1200 Kč;
9.

ADVENTNÍ OSVĚTLENÍ KAPLE SV. ANNY

určuje OZ: Šimánková Hana, Straňák Tomáš;

12. souhlasí s uzavřením mateřské školy v době vánočních prázdnin, a to od pátku 23. 12. 2016 do
pondělí 2. 1. 2017, provoz bude zahájen v úterý
3. 1. 2017;
13. schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov
Nepomuk, rodinnou skupinu Oselce, ve výši
1000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy;
14. doporučuje uzavřít smlouvu o provozování
Mlýnského rybníka se spolkem Svéradická ryba,
z. s., Svéradice 146, 341 01 Horažďovice, na
dobu trvání deset let (od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2025) a pověřuje starostu obce podpisem;
15. schvaluje záměr vypracování technické dokumentace pro budoucí stavbu ČOV se všemi následnými úkony až k vydání stavebního povolení;
16. bere na vědomí následující protokoly o zkoušce
od firmy LABTECH, s. r. o., Hygienická laboratoř
Klatovy: č. 18094/2016 (místo odběru Svéradice, č. p. 48 ̶ voda pitná), č. 18458/2016 (místo odběru Svéradice, vodojem) a č. 19848/2016
(místo odběru Svéradice, VKV ̶ voda odpadní).

promíjí úhrady pronájmu sálu kulturního domu
místním spolkům a sdružením ̶ SDH, mysliveckému spolku, fotbalovému klubu a Českému svazu žen za pořádání plesů v sezóně
2016/2017;

17. schvaluje záměr umístit další měřič rychlosti na
silnici při vjezdu do obce směrem od Velkého
Boru a pověřuje starostu obce jednáním v této
záležitosti;

10. jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně ̶ Blanka Vlčková, členové ̶ Anna
Hokrová a Růžena Haasová;

18. schvaluje navýšení měsíční odměny pro
Jaroslava Korbela za výkon funkce místostarosty
na částku 8000 Kč.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SVÉRADICE

sobota 21. ledna – HASIČSKÝ BÁL
K tanci a poslechu bude hrát kapela TŘI CVRČCI
20:00 hod., kulturní dům Svéradice

neděle 1. ledna – NOVOROČNÍ POCHOD
13:00 ̶ 13:30 hodin ̶ prezentace na obecním úřadě
trasa: Svéradice ̶ „topol“ ̶ Slatina (občerstvení) ̶ Svéradice

sobota 11. února – BESEDA (přednášející a téma bude upřesněno)
18:00 hod., vestibul KD

sobota 7. ledna – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
charitativní obchůzka koledníků (pořádá Charita Horažďovice)

sobota 25. února – MASOPUSTNÍ PRŮVOD
13:30 hod. ̶ průvod vyjde od zadního vchodu kulturního domu

CHANOVICE

sobota 28. ledna – RYBÁŘSKÉ ODPOLEDNE,
KULINÁŘSKÉ SPECIALITY
14:00 ̶ 19:00 hod. ̶ beseda o rybách a rybářství, recepty a
ochutnávky, rybí speciality, KD Chanovice

neděle 1. ledna – CHANOVICKÝ BETLÉM
Sváteční setkání ve skanzenu

sobota 4. února – TESAŘSKÝ PLES
Ples firmy Holzindustrie
20:00hod., KD Chanovice

sobota 7. ledna – PĚŠÍ POCHOD
k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví
8:30 hod. ̶ start v zámeckém areálu
Chanovice

HORAŽĎOVICE

sobota 18. února – SPORTOVNÍ PLES
Ples fotbalového klubu
20:00 hod., KD Chanovice
sobota 4. února – LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ
Koncert s nejznámějšími hity
19:00 hod., KD Horažďovice

sobota 14. ledna – 20. PRÁCHEŇSKÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
Hraje Orchestr pana Novotného z Plzně
20:00 hod., KD Horažďovice

pátek 10. února – PLES ŠKROBAŘŮ
20:00 hod., KD Horažďovice

úterý 17. ledna – LIGA PROTI NEVĚŘE
Komedie s detektivní zápletkou ̶ Divadlo U Hasičů ̶ Praha,
19:30 hod., KD Horažďovice				
sobota 21. ledna – JETENOVICKÝ BÁL
K tanci a poslechu hraje FATIMA
20:00 hod., KD Horažďovice
neděle 29. ledna – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje AMATOVKA ̶ Stříbro
15:00 hod., KD Horažďovice 				

VELKÝ BOR

neděle 12. února – JOSEF ZÍMA A YVETA SIMONOVÁ
Koncert s nejznámějšími hity
15:00 hod., KD Horažďovice
sobota 18. února – ROCKOVÝ BÁL S BRUTUSEM
20:00 hod., KD Horažďovice
neděle 26. února – PLES SENIORŮ ANEB POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU VE SVÁTEČNÍM
Hraje DOUBRAVANKA
15:00 hod., KD Horažďovice

sobota 11. února – MASOPUSTNÍ PRŮVOD

sobota 21. ledna – turnaj neregistrovaných hráčů
ve stolním tenise
KD Velký Bor

neděle 12. února – K-CLUB
Dechovka k tanci i poslechu
15:00 hod., KD Velký Bor

neděle 15. ledna – HORALKA
Dechovka k tanci i poslechu, 15:00 hod., KD Velký Bor
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