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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

vítejte na stránkách dubnového čísla „Našich novin Svéradi-
ce″ a dovolte, abych Vám nejdříve popřál hezké chvíle kli-
du a pohody při čtení nových článků či různých zajímavostí.
 V prvních jarních měsících jsme se dočkali dní, kdy bylo 

rekordní teplo, ale také dní, kdy nám po ránu ještě mrzlo, 
přes den pršelo a někde dokonce spadlo i pár sněhových 
vloček. V polovině dubna dokonce sněžilo na některých mís-

tech vydatně a vlastně se k nám vrátila zima se vším všudy. 
Takže můžeme říci, že letos jsme se dočkali typicky aprílo-
vého počasí, které je pro toto období asi normální. Je to už 
14 dnů co jsme oslavili Velikonoce, které jsou jak svátkem 
jara, tak i nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Již druhý rok slavíme v tomto 
období nový svátek, a to Velký pátek – den ukřižování Ježí-
še Krista; v této souvislosti se dříve jednalo o den hluboké-
ho smutku a přísně dodržovaného půstu. V tomto kontextu 
už tento den znají prakticky jen věřící, kterých však bohužel 
neustále ubývá a podle posledního průzkumu se u nás hlásí  
k víře pouhých 23 % obyvatelstva. Je hodně smutné, že pra-
vý význam Velkého pátku a důvod, proč máme den pracov-
ního klidu, zná opravdu málokdo. Snad někdo ze starší gene-
race, ale ta mladší to bere prostě jako jeden ze svátků a pro 
ně je hlavní, že se nemusí do školy a do práce. Je to velká 
škoda, protože si myslím, že v případě jakéhokoliv svátku by 
se měl každý z nás zajímat, proč vlastně daný svátek slaví-
me a na základě jaké historické události či souvislosti. Naší 
vesnicí opět prošli malí „křístači″, kteří tak dočasně nahradili 
zvony, jež odletěly na dalekou cestu do Říma pro požehnání 
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svatého otce, aby se na Bílou sobotu opět vrátily. Mlá-
dež si svoji práci odvedla poctivě a v sobotu si došla do 
všech rodin pro zaslouženou pomlázku, kterou obdržela 
v podobě různých sladkostí, vajíček i nějakých těch ko-
runek. 
Když jsem mluvil o Velikonocích, musím v této souvis-

losti znovu připomenout příchod jara, krásného období, 
kdy začíná vše rozkvétat a všude již od časného rána 
slyšíme nadšený zpěv ptáků. Co se děje kolem nás, je  
v tomto období naprosto neopakovatelné, vše se po 
zimě probouzí k životu, a proto je třeba vyrazit do pří-

rody. S rodinou, bez rodiny, s foťákem, nebo i bez foťá-
ku – prostě ven, protože tu krásu je třeba vidět zblízka. 
A je dobře, že žijeme na vesnici, kde vše máme doslova 
na talíři a nemusíme vyrážet na dlouhé a namáhavé túry 
a pochody. 
Ale i v tomto čase je třeba myslet na to, aby vše  

v obci fungovalo, a to bez ohledu jaké je roční období.  
V poslední březnové dekádě se rozběhly (a v pondělí 
24. 4. skončily) rekonstrukční práce v Hospodě U Tur-
ků, jejichž rozpočet byl cca 420 tis. Kč a na které jsme 
dostali z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a ob-
novy venkova Plzeňského kraje 2017 částku 200 tis. Kč, 
což pokryje cca 47 % veškerých nákladů. Ve druhé po-
lovině května konečně začnou dlouho očekávané práce 
na nové větvi veřejného osvětlení, které budou mít na 
starosti dvě firmy – výkopové práce provede Petr Majer 
(Záboří) a položení elektrického vedení i instalaci nových 
svítidel bude mít na starosti firma Elektro Burda Horaž-
ďovice. Bude tak rozsvícena i poslední část vesnice, kte-
rá je zatím z větší části ponořena do tmy. 
Z ministerstva kultury jsme obdrželi dotaci 21 tis. Kč na 

nový počítačový systém pro knihovnu, včetně nového pro-
gramu, který je nezbytný pro komunikaci s ostatními knihov-
nami a zjednoduší práci naší knihovnice paní Pučilové. 
Vzhledem k tomu, že oblast „Na Kostelíku″ je součás-

tí významného krajinného prvku, je nutné i udržování 

travnatých ploch, kde rostou různé chráněné rostliny, 
provádět v přísnějším režimu. V této souvislosti jsme 
požádali Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR o po-
skytnutí dotace na kosení, které by se mělo provádět 
ručně. V rámci programu „Péče o krajinné prvky″ nám 
byla přiznaná podpora v plné výši našeho požadavku, tj.  
100 % uznaných nákladů, konkrétně 12 tis. Kč. Seč musí 
být provedena 2× ročně: na začátku července a poté 
koncem srpna, v našem případě před Bartolomějskou 
poutí. Finanční prostředky obdržíme až po převzetí pra-
cí a odsouhlasení způsobu jejich provedení pracovníky 
AOPK ČR – pracoviště Plzeň. 
Na posledním zastupitelstvu, které se konalo ve středu 

26. dubna, došlo k dlouho avizovanému a naprosto ne-
zbytnému zvýšení ceny pitné vody, a to rovnou o 10 Kč/
kubík. Ze současné a několik let za pomocí finančních 
injekcí z obecního rozpočtu držené nízké ceny 18 Kč/m³ 
se dostáváme na současnou a v porovnání s celostátním 
průměrem stále přijatelnou cenu, 28 Kč/kubík. Jsem si 
dobře vědom a se mnou celé zastupitelstvo, že se jed-
ná o značně nepopulární a pro většinu z nás nepříjemné 
opatření, ale zároveň opatření, které muselo přijít. Vodu 
musíme považovat za přírodní bohatství, které není ne-
vyčerpatelné, a proto nikdo nemá právo s ní zbytečně 
plýtvat. Za všechny suroviny, které těžíme nebo jinak  
z naší Země získáváme, se musí platit; za některé méně 
a za většinu z nich více. Z pohledu celostátního průmě-
ru cen vodného, který se pohybuje kolem 85 Kč/kubík 
(v okresu Klatovy to děla 61,70), se náš nově schválený 
tarif řadí hluboko do podprůměru. Ale co je jisté, v dal-
ších letech se dalšímu navyšování určitě nevyhneme, ale 
bude se to dít postupně a ne skokově, jako teď. 
Jaké akce nás v následujících dnech a týdnech čeka-

jí, si můžete přečíst uvnitř tohoto vydání, ale rád bych 
upozornil alespoň na dvě. V sobotu 27. května se bude 
opět po dvou letech konat „vítání nových občánků do ži-
vota″, na které bych rád pozval nejen rodiny, kterých se 
to bezprostředně týká, ale i širokou veřejnost. Na této 
akci vystoupí se svým pásmem písniček a básniček děti  
z naší Mateřské školy a program dále obohatí soubor 
Musical Friendship, což je trio mladých výborných mu-
zikantů, kteří mají určitě co nabídnout a hrají opravdu 
krásné melodie. Velká akce regionálního významu se pak 
připravuje na sobotu 24. června a bude určena hlavně 
pro děti – jedná se o Dětský den v podobě tzv. Her bez 
hranic a spousty dalších atrakcí. Vše bude probíhat na 
fotbalovém hřišti a zkrátka nepřijdou ani dospělí, pro 
které bude připraven večerní program. Bude to den se 
spoustou překvapeními, a proto si přijďte aktivně odpo-
činout. 

Hezkou pohodu do posledního jarního měsíce a nád-
herný začátek léta.

Václav Dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.00–12.00 17.00–18.00

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–13.00

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
Květen 2017:
ŠTĚCHOVÁ Božena čp.    75 4. května 71 let
KOLLÁR Ladislav čp.  122 5. května 81 let
HRABEC Václav čp.  140 6. května 67 let
KLAS Václav čp.    62 7. května 72 let
HAMBÁLKOVÁ Vratislava čp.  106 13. května 68 let
KOPÁČKOVÁ Anna čp.    84 20. května 78 let  
KALABZOVÁ Jindřiška čp.  134 28. května 62 let    

Červen 2017:
ŠILHAN Václav čp.    93 2. června 68 let
ZEMANOVÁ Marta čp.    76 3. června 73 let
DIVIŠ Pavel čp.    34 5. června 62 let
KANDROVÁ Marie čp.    37 11. června 79 let
KREJČOVÁ Jaroslava čp.  110 12. června 61 let
HLÍNA Ladislav čp.  101 19. června 65 let
JIŘINEC Josef čp.    56 26. června 64 let
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Masopust ve Svéradicích má obrovskou tradici a počát-
ky staročeských masopustních průvodů u nás sahají ně-
kam do poloviny minulého století; kdy se však konal ten 
úplně první, se nám zatím zjistit nepodařilo, ale snažíme 
se to vypátrat. Je nám jen trochu líto, že ač každý rok 

zveme redaktory Klatovského deníku, poslední 4 roky se 
u nás neukázali a raději navštěvují průvody na jiných mís-
tech okresu, kde je většinou účast jen 10–20 masek. Buď 
jsme od Klatov moc daleko a novináři šetří na benzínu, 
nebo se prostě nehodíme do jejich koncepce. 

Správný masopust, tak jak ho vídáme na Ladových ob-
rázcích, by měl probíhat za typicky zimního počasí, to 

znamená, že pod nohama by měl křupat zmrzlý sníh  
a teplota by se měla pohybovat kolem nuly. To letos  
v žádném případě neplatilo, bylo krásné, skoro jarní slu-
nečné počasí a některým více oblečeným „maskám″ bylo 
tepleji víc než jindy. Průvod se vydal na svoji cestu tra-
dičně v 13.30 hodin od zadního vchodu kulturního domu 
a na jeho čele šli muzikanti, nevěsta se ženichem a sa-
mozřejmě nemohl chybět ani obrovský medvěd se svým 
vodičem. Obešla se jako obvykle náves a první zastávka 
byla před Obecním úřadem, kde všichni účastníci dosta-

li od starosty obce povolení k masopustním radovánkám  
a veselí. Poté byl první na řadě dům s č. p. 93, který obý-
vá rodina Šilhanů s paní Průchovou, a pak se pokračovalo 
dále, dům od domu. A protože bylo opravdu krásné poča-
sí, jednotlivé zastávky se prodlužovaly a oproti jiným rokům 
se začalo nabírat zpoždění. V naprosté většině bylo přivítání 
průvodu doprovázeno velkou nabídkou jídla a širokým „sor-
timentem″ pití, a tak se ani nemůžeme divit, že se nikomu 
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očkování psů proti vzteklině se bude konat v pá-
tek 5. května v 17.00 před budovou obecního úřadu. 
Vezměte si s sebou očkovací průkaz psa a 80 Kč na 
úhradu aplikace vakcíny.

Poplatek za odpad měl být uhrazen do 30. dub-
na, proto žádáme občany, kteří ho ještě neuhradili, 
aby tak neprodleně učinili. Dlužníkům a těm, kteří 
nemají vylepenou známku, nebude komunální od-
pad vyvážen. 

odečet spotřeby vody budou během května pro-
vádět členové kontrolního a finančního výboru. Cena 
vody za období květen 2016–květen 2017 se nemění 
a zůstává na 18 Kč/m3.

Poslední rozbor vzorku pitné vody potvrdil, že 
voda v naší obci splňuje všechny parametry a limitní 
hodnoty stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. Tvr-
dost vody je 1,61 mmol/l, což podle stupnice hod-
nocení tvrdosti vody znamená, že máme vodu mír-
ně tvrdou.

Den matek si připomeneme druhou květnovou ne-
děli, kdy budeme mít příležitost ke vzdání pocty  
a poděkování našim maminkám. Děti z mateřské 
školy si připravily k tomuto svátku pásmo básniček  
a písniček, na které jste srdečně zváni ve čtvrtek  
11. května v 16 hodin do mateřské školy.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpa-
du se uskuteční v sobotu 10. června v 8.00 ráno. Do 

nebezpečného odpadu patří například barvy, lepidla, 
rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemi-
kálie. Do velkoobjemového odpadu můžete přivézt 
také starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toa-
lety, drobný stavební odpad atd. 

Bazárek (viz foto), ve kterém se nabízela spous-
ta oblečení pro děti i dospělé, nádobí, ale i napří-
klad klec pro křečka a různé vybavení domácnosti, 
uspořádal v sobotu 22. dubna ve vestibulu kulturní-
ho domu neoficiální spolek „Pacienti″ ve spolupráci  
s hasiči. Celý výtěžek z prodeje bude použit na 
uspořádání dětského dne, který proběhne v sobotu  
24. června na fotbalovém hřišti.

Pedikérka paní ladislava Denková z Pačejova 
ke konci června ukončí svoji činnost v naší obci. Od 
1. července obec nabízí pronájem prostor pro pro-
vozování pedikúry.

Hasiči již zahájili přípravu na letošní okrsko-
vou soutěž, která se uskuteční u nás na fotbalo-
vém hřišti v sobotu 20. května od 13.30 hodin. Z na-
šeho sboru se ho i letos zúčastní tři družstva – děti, 
ženy a muži. Sbor dobrovolných hasičů vás srdečně 
zve, přijďte podpořit naše závodníky. 

Poslední dubnový víkend do stavu manžel-
ského vstoupil Zdeněk Hlína, o týden dříve se 
rozloučil se svobodou a kamarádi mu podle tradice 
postavili bránu (viz foto). Přejeme mu hodně štěstí  
a radosti.

ZAjímAVoSTI, uDáloSTI, STříPKY… AKCE V oBCI

MasOPUsT 2017
Poslední únorovou sobotu (25. 2.) znovu po 
roce prošel naší obcí masopustní průvod 
masek, který čítal opět přes padesát účast-
níků, a to je v porovnání s okolními vesnice-
mi (ba i městy) zdaleka nejvyšší počet. 
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AKCE V oBCI FoTBAloVÝ KluB

Je to opět svátek všech pracujících žen, tak jak tomu 
bylo v době jeho vzniku v roce 1908 po stávce švadlen 
v New Yorku. Jsme rádi, že my, muži, můžeme veřej-
ně poděkovat našemu něžnému pohlaví za vše, co pro 
nás dlouhodobě dělá, a tak květiny, dárky a malé ob-

čerstvení je jen malá odměna za jejich práci a vystu-
pování. Tato akce není žádné politické gesto, ale jen 
takové malé poděkování zastupitelů naší obce všem 
našim ženám. 

Letos jsme čekali, že účast bude o něco vyšší než 
loni, ale nakonec to bylo přibližně stejné; přišlo 35 
žen a 8 mužů, což znamená, že celková účast přesáh-
la hranici 40 osob, a to můžeme považovat za úspěch. 

Bylo by určitě pěkné, kdyby v příštím roce na tuto 
oslavu přišly i mladší ženy a dívky; vždyť oslava MDŽ 
není jen pro důchodce, ale je určena pro všechny vě-
kové kategorie. Těšíme se, že příští rok překročíme 
hranici padesáti účastníků, vždyť společné posezení 
a dobrá nálada se dá prožívat určitě i napříč různými 
generacemi. 

V průběhu večera dostala každá žena kytičku krás-
ných pestrobarevných petrklíčů a k tomu kvalitní víno 
„rose″ dovezené přímo z Habánských sklepů. V rám-
ci občerstvení byly podávány vlastnoručně vyrobené 
chlebíčky a jednohubky. Ke kávě pak byly servírová-
ny minizákusky, které napekla firma RENDL Sušice. 
O dobrou zábavu se postaral stejně jako loni Honza 
Vondrášek, který neúnavně 
hrál jednu písničku za dru-
hou a po skončení oficiální 
akce hrál ještě několik ho-
din přímo ve výčepu. 

Za přípravu této akce bych 
rád poděkoval zastupitelům 
a také obětavým pomocní-
kům Jindřišce Dolákové, He-
lence Šilhanové, Míše Novot-
né a Pavlu Bočkovi.     (vdu)

mDŽ 2017 – Svéradice

Zimní přípravaani nechtělo jít dál. Jako vždy bylo opět několik chalup, 
kde bylo zamčeno; někde opravdu doma nebyli a někde 
spíše jen dělali, že doma nejsou. Tyto situace se opakují 
každý rok, ale musí se to brát tak, že k Masopustu přistu-
pují lidé rozdílně, a to jim nemůže nikdo vyčítat. 

Letos dorazil průvod do Hospody U Turků nejpozdě-
ji, co kdo pamatuje, za hluboké tmy v půl deváté večer!  

A tato skutečnost dala podnět k tomu, že se rozvinula de-
bata, zda by nebylo lepší zahajovat průvody o něco dříve,  
a to nejlépe těsně po obědě. Vypadá to, že v příštím roce 
bude start posunut nejméně o hodinu. 

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na setká-
ní v roce 2018!                                                  (vdu)

Kádr, který nastoupil do 
přípravy, nebyl široký a bo-
hužel ještě došlo k jeho 
oslabení; ze zdravotních 
důvodů skončil Míra Mikeš 
a na vlastní žádost skončila 
dlouholetá opora Lukáš Pe-
třík, který bude ve své ka-
riéře pokračovat v mužstvu 
jihočeské 1.B třídy – FC 
WESTRA Sousedovice. Dal-

ší nepříjemností byla zranění některých hráčů (Dana 
a Martina Klasových, Jirky Sovy, Zdeňka Prokopce), 
kteří se připravovali individuálně a do plného tréninku 
naskakovali postupně.

  Současné se usilovně jednalo o nových posilách, 
ale vzhledem k situaci na fotbalovém trhu v našem 
regionu to nebylo a není zrovna jednoduché. Nakonec 

se podařilo získat dva hráče na posílení defenzivy;  
z FK Hlubany (Ústecký kraj) k nám přestoupil David 
Karoly a velice kvalitní hráč k nám přichází z TJ Žicho-
vice, je to vyššími soutěžemi ostřílený, zkušený Jirka 
Benedikt. Naší snahou bylo získat ještě alespoň jed-
noho útočníka, ale to se bohužel nepovedlo.

Součástí zimní přípravy jsou i přípravné zápasy  
a „áčko″ sehrálo celkem tři a všechny se odehrá-
ly na našem dobře připraveném tréninkovém hřišti.  
V neděli 19. února jsme hostili celek Sokol Katovice, 
který přijel v silně kombinované sestavě a tak výhra 
4:1 byla spíše povinností. O týden později v neděli  

26. února jsme odehráli derby s Chanovicemi a ví-
tězství v poměru 5:2 nás hodně potěšilo. Týden před 
mistrovskými boji jsme v sobotu 4. března přivítali  
v generálce účastníka 1.A třídy, tým Sokol Mochtín,  
a tento souboj skončil bezgólovou remízou. 

„Béčko″ se celou zimu připravovalo v hale a na hři-
ště vyběhlo až v rámci přípravných zápasů. V hráč-
ském kádru naší rezervy došlo k pouze jediné změ-
ně, Filip Prokopius na vlastní žádost přestupuje do 
sousedního Velkého Boru, kde už jednu sezónu půso-
bil na hostování. Jinak mužstvo zůstává pohromadě  
a zkusí dobře rozehranou sezónu zakončit umístěním 
v co nejvyšších patrech tabulky. Před samotným za-
hájením mistrovských zápasů sehrálo „béčko″ dva 
přípravné zápasy, v tom prvním porazilo Malý Bor 3:1 
a ve druhém vysoko podlehlo Velkému Boru 0:8.

V sobotu 11. března proběhla ve vestibulu kulturního domu v pořadí již druhá 
oslava svátku mezinárodního dne žen, na kterou dostaly pozvánku všechny míst-
ní dívky a ženy. Tento svátek v posledních letech konečně dostává opět normální 
podobu, která mu byla v dobách totality odepřena. 

Krátce po začátku roku, konkrétně v sobotu 14. ledna začala zimní příprava tehdy desátého 
týmu krajského přeboru mužů, mužstva FK Svéradice. Tým se pod vedením trenéra mirosla-
va Rambouska zaměřil zejména na dvojfázové tréninky o víkendu, konkrétně v sobotu, kdy je 
vždy šance na větší účast než v týdnu. Ale trénovalo se i v průběhu týdne, a to podle možnos-
tí ve středu nebo čtvrtek.

Nakonec se podařilo získat dva hráče 
na posílení defenzivy; z FK Hlubany 
(Ústecký kraj) k nám přestoupil 
David Karoly a velice kvalitní hráč 
k nám přichází z Tj Žichovice, je to 
vyššími soutěžemi ostřílený, zkušený 
jirka Benedikt.
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Těsně před začátkem jarních bojů 
došlo ke změně na postu trenéra prv-
ního mužstva, když nemocného Míru 
Rambouska dočasně vystřídal Vlasta 
Beránek, který tak bude působit v roli 
hrajícího trenéra. Na úvod nás čekaly 
dva zápasy na hřištích soupeřů a vzhle-

dem k tomu, že na podzim jsme z ven-
ku přivezli pouze 3 body, nečekal nás 
rozhodně lehký začátek. 

Druhý březnový víkend nás čekal zá-
pas na umělé trávě Senca Doubrav-
ka, kam byl přeložen k vůli nepříznivé-
mu počasí duel s Rapidem Plzeň. Ten, 
kdo předpokládal vyrovnané utkání, 
byl asi hodně zklamán, drtivá porážka 
0:5 od mužstva, které bylo v tabulce 
pod námi, hovoří za vše. Těžko k tomu 
něco dodávat. O týden později se ces-
tovalo do Lub, kde se nám nikdy moc 
nedařilo, ale tentokrát jsme byli všich-
ni příjemně překvapeni. Po dobrém vý-
konu, zejména ve druhém poločase, 
jsme vybojovali cennou remízu; škoda 
jen, že se nám nedařilo při střelbě po-
kutových kopů a nezískali tak bod na-
víc. S optimismem jsme pak vyhlíželi 
první jarní zápas na domácím hřišti, ve 
kterém nás čekal další soused v tabul-
ce – Slávia Vejprnice. Samotná realita 
však bylo hodně tvrdá a nepříjemná, 

soupeř nás po celé utkání jasně pře-
hrával a prohra v poměru 0:3 byla na-
prosto zasloužená. Těsně po „aprílu″  
v sobotu 2. dubna náš tým zajížděl do 
Holýšova a do třetice nás čekal celek  
z podobných pater tabulky. I přesto, že 
jsme si v tomto duelu vypracovali sko-
ro stejný počet šancí jako domácí, po-
měr těch proměněných vyústil opět  
v nepříznivý výsledek – prohra 1:3. Dal-
ší porážka tak znamenala nemilosrdný 
pád do sestupových vod a před dalším 
domácím zápasem s Chotíkovem vy-
vstal jednoznačný cíl: konečně bodo-
vat! To se nakonec po velkém boji po-
vedlo; v průběhu zápasu jsme sice pro-
hrávali 0:2, ale pak se našim hráčům 
málem povedlo výsledek otočit. Nako-
nec to skončilo remízou 2:2 a bonusový 
druhý bod jsme vyválčili ve střelbě PK, 
když ve třinácté sérii rozhodl Michal Ji-
řinec. O Velikonocích jsme hráli důleži-
tý zápas v Nýrsku, kde se rozhodovalo, 
zda s tímto soupeřem udržíme kontakt 

v tabulce, nebo nám odskočí. Bohužel 
se naplnila ta druhá možnost a prohra 
0:3, i když musíme říci, že nezaslou-
žená, nás poslala do míst, kde bude-
me bojovat pouze o možnost hrát baráž  
o udržení. V neděli 24. dubna nás doma 
čekal velmi těžký soupeř, rezerva účast-
níka ČFL Jiskry Domažlice. Po nadějném 
začátku, kdy jsme mohli jít několikrát do 
vedení, jsme postupně odpadali a na-
konec z toho byl debakl v poměru 0:4. 

Takže propad v tabulce pokračuje dál  
a čekají nás záchranářské problémy. 

„B″ tým rozehrál své mistrovské sou-
těže až v závěru března a na úvod jara 
jej čekalo utkání ve Velkých Hydčicích. 
Díky tomu, že jsme neproměnili spous-
tu jasných příležitostí, stalo se z toho-
to zápasu drama až do konce, ale na-
štěstí byl závěr utkání pro nás šťastnější  
a v kontextu celého zápasu byla výhra 
3:2 naprosto zasloužená. Za týden mu-
selo „béčko″ tento bodový zisk potvrdit 
i na domácí půdě, kde je čekal Sokol Za-
vlekov, a to se nakonec podařilo. V zá-
věru zápasu naši hráči dvakrát skórovali 
a tím stanovili konečný výsledek – 2:0. 
Druhý dubnový týden vyjela naše rezer-
va do krásného prostředí šumavských 
Žihobec a z návštěvy si odvezla plný po-
čet tří bodů. V zápase jsme byli jedno-
značně lepší a výhra 4:0 byla naprosto 
zasloužená a znamenala potvrzení ak-
tuálního druhého místa v tabulce. O ve-
likonoční neděli čekal „B″ mužstvo na 

domácím hřišti zápas s lídrem tabulky, 
SRK Železná Ruda. Hrál se, v rámci III. 
třídy, zápas nadprůměrné úrovně a náš 
tým posílený o hráče „áčka″ zvítězil 2:1, 
když se opět gólově prosadil ostrostře-
lec Aleš Vachuška. O dalším víkendu od-
jíždělo mužstvo do nedaleké Plánice, 
kde se nám obvykle daří a potvrdilo se 
to i tentokrát. Výhra 3:2 znamenala po-
sun do čela soutěže a zatím stoprocent-
ní jarní úspěšnost!                       (vdu)

Osobitý fenomén oslav osvoboze-
ní zahrnuje příležitost seznámit se 
s atmosférou vojenských kempů, 
poznat dobovou techniku, podívat 
se na dynamické a komentované 
ukázky výstroje či výzbroje anebo 
zajímavé scénky z běžného života 
vojáků i obyvatel. Program rovněž 
nabídne neopakovatelná setkání  
s přímými účastníky bojů, ame-
rickými a belgickými válečnými 
veterány, a průjezd kolony vojen-
ských historických vozidel Convoy 
of Li berty po Klatovské třídě. 
V tradiční lokalitě za obchodním 

centrem Plzeň Plaza bude poprvé 
situován vojenský kemp 16. obr-
něné divize, v němž bude fungo-
vat polní kuchyně s dobovým vy-
bavením nebo vojenské ubikace. 
Proluka v Křižíkových sadech před-
staví kemp prezentující 2. pěší di-
vizi americké armády, jejíž historie 
sahá až do roku 1917, kdy byla za-
ložena. Součástí projektu v Prolu-
ce bude také oblíbená „Plzeň 1945″ 
navozující atmosféru tehdejší doby 

prostřednictvím ukázek z každo-
denního života, hudby, rozhlaso-
vých přenosů nebo módních tren-
dů. Prostor v Pobřežní ulici před 
Kulturním domem Peklo navodí at-
mosféru současné americké ar-
mády především expozicí pěchoty  
a výcvikového prostoru, zatímco 
Česká armáda se bude prezentovat 
dynamickými i statickými ukázkami 
soudobé vojenské techniky v areálu 
DEPO2015 v sobotu 6. května. 

Bohatý doprovodný program je 
přichystán na náměstí Republi-
ky a v amfiteátru za Plazou. I le-
tos v něm nebudou chybět jazz, 
folk nebo country hudba. Kromě 
kulturního a military programu 
bude pondělí 8. května ve zname-
ní setkání veřejnosti s válečnými 

veterány v Měšťanské besedě a ro - 
dinné soutěže, která navazuje na 
předcházející úspěšné soutěžní 
klání pro děti s názvem Z Norman-
die do Plzně. Tentokrát budou malí 
i velcí účastníci soutěžit společně 
na téma Vojenská operace Anthro-
poid, jež se odehrála před 75 lety. 
Vzpomínkové akty se uskuteční  

v pátek 5. května a v sobotu  
6. května a vyvrcholí setkáním  
u pomníku G. S. Pattona pod di-

vadelními terasami v sadech Pěta-
třicátníků. Loňskou Cestu svobody 
– Ride of Freedom vystřídá popu-
lární Convoy of Liberty s vojensko-
historickými vozidly a technikou, 
který je naplánován na nedělní do-
poledne.

www.slavnostisvobody.cz
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V lubech, kde se nám nikdy moc nedařilo,  
jsme tentokrát byli všichni příjemně překvapeni.  
Po dobrém výkonu, jsme vybojovali cennou remízu; 

Slavnosti svobody Plzeň – výročí osvobození 
americkou armádou 5.–8. května 2017   

mistrovské zápasy – jARo 2017 – 1. část

Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až 8. května 
připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé události 
začátku května roku 1945. 
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Asi nejvýznamnější aktualitou je ukon-
čení akutní a úrazové chirurgie v sušické 
nemocnici. Z důvodu nedostatku lékařské 
pracovní síly bude od května tohoto roku 
dostupná pouze chirurgie jednodenní a ně-
které zákroky tak nemocnice vůbec prová-

dět nebude (například akutní operaci sle-
pého střeva). Delší hospitalizace bude pře-
velena do Klatov. Na druhou stranu chce 
nemocnice provádět operace, které za-
tím neuskutečňovala. Otázkou tak zůstá-
vá, zdali je to pozitivní, či negativní zpráva. 
Z mého pohledu pozitivní, neboť proměna 
nekvalitních lékařských služeb poskytova-
ných sušickou nemocnicí byla již několik let 
„na pořadu dne″. 

Co se týče průmyslového sektoru, který 
se po útlumu opět zcela postavil na nohy  
a významně přispěl ke snížení nezaměst-
nanosti v regionu, v dubnu uzavřeli hejt-
man Plzeňského kraje, Josef Bernard, a mi-
nistr vnitra, Milan Chovanec, Memorandum  
o spolupráci při řešení problémů spojených 
se zaměstnáváním cizinců v průmyslových 
zónách. Vznik tohoto dokumentu navazu-
je na vytvoření pracovní skupiny, založe-
né na začátku roku 2017 k nalezení kon-
cepčního řešení rozvoje průmyslových zón 

včetně odpovídající infrastruktury. Materiál 
slibuje vyřešit problémy týkající se průmy-
slových zón, větší zapojení kraje při tvor-
bě legislativy a dokonce zavedení metodi-
ky pro obce sousedící s areály průmyslo-
vých zón. 

Nebyl by to řádný článek, kdybych si 
neodpustil nějakou tu statistiku. V na-
šem kraji se opět za loňský rok zvýšil po-
čet obyvatel, a to téměř o 2000. Vzhledem  
k tomu, že zemřelo více lidí, než se naro-
dilo, dá se vyvodit, že náš region je atrak-
tivní z hlediska imigrace a spoluobčané se 
sem rádi stěhují. Pokud ale úvahy omezí-
me jen na okres Klatovy, pak je výsledek 

opačný – jako jediný z Plzeňského kraje je 
z hlediska velikosti populace oproti minulé-
mu roku ztrátový. 

V dubnu byl dokončen proces udělová-
ní dotací z Programu stabilizace a obno-
vy venkova Plzeňského kraje 2017, v jehož 
rámci naše obec získala dotaci na opravu 
kuchyně a sociálního zařízení v naší hos-
půdce, kterážto rekonstrukce během dub-
na již probíhala a doufejme, že přiláká na 
zlatavý mok více lidí. 

Náš region je díky Otavě vyhlášený mezi 
vodáky, a pokud patříte mezi pravidelně 
sjíždějící, anebo se letos chystáte poprvé, 
od prvního dubna je již řeka „odemčena″ 
a můžete tak zvesela plánovat svoje vod-
ní dobrodružství a vyrazit, jen co se poča-
sí umoudří. Slavnostní odemykání probíhá 
každý rok v Sušici, kde také většina vodá-
ků startuje. 

Jako každý rok i letos v květnu si náš 
region bude připomínat Slavnosti svobo-
dy, tedy uctění a připomínku osvobození 
regionu americkou armádou od nacistic-
ké okupace. Kromě nejvýznačnějších hos-
tů, veteránů, bude opět program na růz-
ných místech kraje doprovázen kulturními 
a společenskými akcemi, a proto neváhej-
te vyrazit a spojit dvě užitečné věci: pozná-
ní hrůz páchaných totalitními režimy a pes-
trou společenskou událost.

 josef Smitka ml.
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Již následujícího dne od Železné Rudy 
po Dolní Dvořiště postupuje přes naše 
hranice XII. sbor pod velením genmjr.  
S. Leroye Irwina. Oblast Strážného ve 
směru do prachatického a vimperského 
regionu je svěřena 5. pěší divizi – Red Dia-
mond, která nese ve svém znaku červený 
kosočtverec. Severní úsek je svěřen 2. pě-
šímu pluku, který je ještě posílen dalšími 
divizními jednotkami. Jedná se o 737. tan-
kový prapor a 803. protitankový prapor.  
V tomto složení jsou 4. a 5. května osvo-
bozeny Volary, Lenora a další obce v okolí. 
Dne 7. 5. ráno, přibližně v 7.45 hodin obdr-
ží 803. protitankový prapor, jenž nese ve 
svém znaku hlavu pantera drtícího v tlamě 
nepřátelský tank, rozkaz k prozkoumání 
dalších pozic německé armády. Úkolem je 
pověřena 2. a 3. četa průzkumné roty pod 
velením poručíka Donalda T. Warrena. 
Jednotky složené z několika džípů a obrně-
ných vozů M8 Greyhound s bílou hvězdou 
na pancíři postupují malým údolím. Když  
v tom na okraji lesa, nedaleko vesnice Bla-
žejovice, na půli cesty mezi Prachaticemi  
a Volary, náhle prásknou rány pancéřo-
vých pěstí a strhne se přestřelka z ručních 
zbraní. Američani jsou napadeni ze zálohy 
asi třiceti příslušníky 11. pancéřové divize 
SS. Obrněný vůz poručíka Warrena ihned 
zahajuje odvetnou palbu a muži v čele 
kolony se kryjí za svými zničenými stroji  
a střílejí mezi stromy na ukryté esesma-
ny. Krátká přestřelka končí zásahem pan-
céřové pěsti do boku obrněnce a zraně-
ním tří amerických vojáků z osádky vozu. 

Jedním ze zraněných je i Američan s čes-
kými kořeny Anthony Talik. V té době je již 
mrtvý střelec těžkého kulometu z prvního 
džípu, svobodník Charles Havlat, americký 
voják také s českými kořeny. Je to jedi-
ný padlý na straně Američanů v této pře-
střelce a poslední americký voják, který 

padl v bojích za 2. světové války na evrop-
ských bojištích. Přestřelka utichla pouhých 
deset minut před nabytím platnosti Re-
mešské dohody, která stanovila zastavení 
bojů na všech frontách v Evropě na 8.30 
hodin. Obě válčící strany obdržely zprávu 
opožděně až v posledním okamžiku. Ve 
svém důsledku tento opožděný rozkaz při-
nesl zbytečnou smrt amerického vojáka. 
O to tragičtější je, že svůj život ztratil při 
osvobozování země svých předků. Ame-
ričtí vojáci bohužel umírali v Čechách dál, 
ale již ne v boji. U Lnářů zavraždili němečtí 

esesáci 10. května seržanta Louise Skrei-
gera a podobný osud potkal po skončení 
bojů další dva americké vojáky u Kolince 
na Klatovsku, kde je zavraždili němečtí zá-
škodníci. 

Čechoameričan Charles Havlat se naro-
dil 10. 11. 1910 jako nejstarší ze čtyř sou-
rozenců českým přistěhovalcům Antonínu 
a Antonii Havlatovým v Dorchesteru ve 
státě Nebraska. Jeho prarodiče pocházeli 
z Moravy z obcí okolo Osové Bítýšky. Spo-
lu s ním sloužil u stejného praporu i jeho 
mladší bratr Rudolph a svou válečnou 
službu ukončil v Německu i jeho další bratr 
Adolph. Charles narukoval dobrovolně do 
armády na jaře 1942 spolu se svým kama-
rádem Charlesem Machkem z města Cré-
te. Oba kamarádi s českými kořeny prošli 
základním výcvikem v Kansasu a pak ve 
státě Washington, kde se formoval 803. 
protitankový prapor, ve kterém oba půso-
bili až do konce války. Další tvrdý výcvik 
podstoupili ve Fort Hoodu u texaského 
Killeenu a odtud jejich cesta vedla na jaře 
1943 přes Atlantik do Anglie. Sedm dní po 
vylodění Spojenců v Normandii se jejich 
jednotka dostala na francouzskou půdu 
a stala se součástí Pattonovy 3. armády. 
Charles Havlat je pohřben ve francouz-
ském Lotrinsku na hřbitově Saint-Avold  
v hrobě číslo 75. Dne 4. května 2002 mu 
byl odhalen pomník i v Čechách na silnici  
z Volar do Lenory, ale toto místo se nesho-
duje s místem, kde se odehrála přestřelka 
na jaře 1945. Čest jeho památce.

Václav Strolený

Poslední voják 

V našem kraji se opět za loňský rok zvýšil počet obyvatel,  
a to téměř o 2000. Vzhledem k tomu, že zemřelo více lidí,  
než se narodilo, dá se vyvodit, že náš region je atraktivní  
z hlediska imigrace a spoluobčané se sem rádi stěhují. 

je jaro 1945 a blíží se konec 2. světové války v Evropě. K hvozdům Šumavy a Českého lesa se blíží americká 
3. armáda generála Pattona a proti ní stojí poslední zbytky německé armády, které se nechtějí smířit s po-
rážkou Německa. Generál Eisenhower vydává 4. 5. rozkaz k zahájení útoku na území jihozápadních Čech 
od Aše po Český Krumlov v délce 350 km a útok je svěřen V. a XII. sboru 3. americké armády.

jelikož jsme součástí Plzeňského kraje 
a dění v tomto regionu nás všechny pří-
mo ovlivňuje, je třeba se rovněž zajímat 
o politiku regionální. V tomto čísle jsem 
si dal za úkol představit důležité novin-
ky (resp. změny), které se týkají našeho 
běžného života. 



Naše vesNice svéradice

provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpa-
du všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebi-

če, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od své-
ho založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, 
zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů  
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

ČEKAjí NáS VYŠŠí KVóTY, ČEŠI jE moHou ZVláDNouT 
Podle nové legislativy v roce 2016 měl každý z nás ročně ode-

vzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což bylo ješ-
tě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec jsme to 
opravdu dokázali.

Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, 
že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři 

kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého oby-
vatele České republiky včetně dětí v průběhu posledních let připa-
dá více než 6 kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil 
v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu kvót, který význam-
ně navýšil počet kg sesbíraného elektra na osobu. Bez problémů 
jsme požadavek evropské směrnice splnili tak jako doposud, do-
konce i s rezervou. 

VÝPoČET KVóT – KG SBĚRu NA oSoBu 
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajis-

tit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké 
odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebi-
čů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba  
175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat  
k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 2016 naznačují, že by se moh-
lo podařit nové parametry naplnit. Jen sběrnými místy vytvořený-
mi kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října 
2015 na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu 
sběru v roce 2014. A množství vysbíraných elektrospotřebičů ne-
ustále vzrůstá. Věříme, že především díky podpoře široké veřej-
nosti, které není osud naší planety lhostejný, i novou vyšší kvótu 
s rezervou naplníme.

www.elektrowin.cz
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PoZVáNKA NA NEjBlIŽŠí AKCEFIRmA ElEKTRoWIN INFoRmujE

V neděli 15. května od 15.00 hodin 
se v našem KD uskuteční vystoupení 
oblíbené pražské kapely hrající nejen 
lidovky, ale i české a světové ever-
greeny či muzikálové melodie. Zpí-
vat budou sólista Hudebního divadla 

Karlín Josef Oplt a Ivana Brožová  
z Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Tuto akci pořádá opět Jiří Motejzík  
ze Strakonic ve spolupráci s Obcí  
Svéradice. 

V sobotu 20. května se na fot-
balovém hřišti uskuteční Okrs-
ková soutěž hasičů konaná při 
příležitosti 115. výročí založení 
místního hasičského SDH. V bo-
hatém programu budou soutěžit 
nejen družstva mužů, ale také 
žen a žáků z pozvaných okolních 
hasičských sborů.

Pátek 30. června
17.00 hodin
Tradiční akce na závěr 
školního roku – pro-
gram a místo konání 
bude ještě upřesněno. 

Pořádá místní Svaz žen. 

Sobota 24. června – 14.00 hodin
Odpoledne plné soutěží, her, zábavy pro děti  
a večer pak i pro dospělé – pořádá spolek Pacienti, 
Obec Svéradice a místní SDH. Vzhledem k tomu, že 
pro tuto akci je potřeba velký prostor, uskuteční se 
na fotbalovém hřišti.
● 4 obrovské nafukovací atrakce ● kreslení na trička  
● tancování ● dovádění ●  zpívání ● balónková bitva   
●  soutěže i pro dospělé
Spousta dobrého jídla a pití po celý den. 

V sobotu 27. května od 16.00 hodin  
proběhne ve vestibulu kulturního 
domu akce Vítání nových občánků 
do života. 
Přivítáme 5 nových občánků Svéradic 
a v této souvislosti bude rodičům pře-
dán pamětní list, dárek a každá ma-
minka obdrží krásnou růži. Součástí 

programu bude vystoupení dětí  
z naší Mateřské školy a souboru  
MUSICAL FRIENDSHIP – trio mla-
dých muzikantů ve složení Jan Šebek 
(kytara), Petra Kovačová (housle)  
a Jolana Slepičková (housle), kte-
ří zahrají několik krásných melodií 
vhodných pro tuto událost. 

ElEKTRoBAND PAVlA ZEDNíKA – DECHoVKA

VíTáNí NoVÝCH oBČáNKŮ Do ŽIVoTA

DĚTSKÝ DEN – HRY BEZ HRANIC

DĚTSKÝ DEN

oKRSKoVá 
SouTĚŽ HASIČŮ 

ElEKTRoWIN a. s.

Projekt CZ.03.1.8.0.15_121.04775

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie  
a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2015–2018 jsou vytvářena pra-
covní místa veřejně prospěšných prací (VPP) 
také z projektu „Nové pracovní příležitosti 

– Veřejně prospěšné práce″, který je realizo-
ván v rámci Operačního programu Zaměst-
nanost, financován je z Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016 bylo 
v organizaci Obec Svéradice (Dohoda č. KTA-
-VZ-16/2016) v rámci projektu podpořeno  
1 pracovní místo na VPP částkou 120 991 Kč, 
z toho výše příspěvku z Evropského sociál-
ního fondu činila 82,38 %, tj. 99 672,38 Kč, 

a ze státního rozpočtu České republiky činila  
17,62 %, tj. 21 318,62 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP 
jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu 
veřejných prostranství, komunikací a zele-
ně ve městě, s cílem zaměstnání osob obtíž-
ně umístitelných na volném trhu práce. Jed-
ná se především o osoby s nižší úrovní vzdě-
lání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším 
věkem, popř. se zdravotním postižením (ome-
zením) apod., kterým tak bylo umožněno za-
řadit se do pracovního procesu. Takto podpo-
řená pracovní místa jsou zejména přínosem  
k celkovému zlepšení vzhledu a životního pro-
středí obce a v neposlední řadě i významnou 
finanční pomocí obecního rozpočtu.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Evropský program Zaměstnanost
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KoNTEjNERY NA BIo
V pátek 31. 3. byly po obci znovu umístěny kontejnery na 

bioodpad a jejich počet se oproti loňskému roku opět navý-
šil, v současnosti jich máme 11 ks. Kromě míst, na kterých 
byly rozestavěny v minulých letech, budou nově stát v zóně 
„u statku″, pak v ulici která vede od Kábů směrem na „dra-
ha″ na parcele č. 107/11 (vlastník Adámková Martina), u ko-
lotoče „na drahách″ a na parcele 2792/4 (křižovatka na návsi 
– za domem čp. 57). Za budovou obecního úřadu bude pou-

ze jeden a kontejner, který byl na parkovišti u fotbalového 
hřiště, se přesunul na parcelu č. 497/30 (proti Podlešákům). 
Svozy budou probíhat opět ve čtrnáctidenních intervalech  
s tím, že ten první proběhl už v pátek 7. dubna, tj. týden po 
rozmístění kontejnerů. To znamená, že vyprazdňování kon-
tejnerů se uskuteční každý sudý pátek. Stále platí, že kontej-
nery jsou určeny především pro trávu, květiny a drobné od-
pady ze zahrádek. Větve ze stromů tam nepatří! 

PRACoVNICE oBCE
I v letošním roce bude obec využívat nabídku Úřadu prá-

ce, tj. možnost zaměstnávat lidi v rámci veřejně prospěš-
ných prací. Již 1. 3. 2017 podepsala smlouvu slečna Dag-
mar Augustinová a k datu 1. 4. 2017, resp. 3. dubna, což 
bylo pondělí, nastoupila slečna Hana Duhanová, která tuto 
činnost pro obec vykonávala již v loňském roce. Obě pra-
covnice se budou po celý rok starat o hezký vzhled naší 
vesnice a jejich hlavní cílem bude udržování pořádku na ve-
řejných prostranstvích (jak pevné asfaltové či betonové po-
vrchy, tak i plochy travnaté). Samozřejmě, že rozsah jejich 

prací bude daleko širší a jejich náplň se bude měnit podle 
aktuální potřeby. Vzhledem k tomu, že úklidové práce jsou 
potřebné po celý rok a jsou prakticky nekonečné, můžeme 
zaručit, že se určitě žádná z nich nudit nebude.

SVoZY PlASTu 
U svozu plastu dochází po dohodě s firmou Odpady 

Bohemia, s. r. o., ke změně. Počínaje měsícem březnem 
začala firma svážet plasty vždy sudý pátek, protože dří-
ve dohodnutý termín, středa, nebyl dodržován a svozy 
se posouvaly na čtvrtek a někdy i na pátek. Ve středu 
mají moc zakázek a nestíhají, proto je nově dohodnutý 
termín výhodný jak pro ně, tak i pro nás. Zatím to fun-
guje bez problémů.

uPoZoRNĚNí
Na prostranství za Obecní úřad jsme z nedostatku po-

třebných prostor začali ukládat věci vynesené z hospody 
v rámci probíhající rekonstrukce s tím, že tam budou po-
nechány až do termínu svozu nebezpečného a velkoob-
jemového odpadu. Samozřejmě, že někteří spoluobčané 
toho hned využili a začali postupně na tuto skládku při-
dávat další a další materiál. Upozorňujeme proto obča-
ny, aby do tohoto prostoru již nic nepřidávali a pak vše 
navezli až v řádném termínu výše uvedeného svozu, což 
bude sobota 9. června! 

REKoNSTRuKCE KuCHYNĚ A WC
Před několika dny skončily stavební úpravy v Hospodě 

U Turků, v jejichž rámci proběhla kompletní rekonstrukce 
pánských WC, drobné úpravy se provedly i na dámských 
toaletách a položila se nová dlažba v chodbě před WC. 
Byly vyměněny staré, poškozené dveře za nové a insta-
lována nová světla. V kuchyni proběhly potřebné instala-
térské práce a rozsáhlé opravy elektrického vedení. Byla 
odmontována stará a nevyhovující digestoř, která byla na-
hrazena novou, daleko modernější a odpovídající součas-
ným požadavkům restauračního kuchyňského vybavení. 
Na závěr pak proběhlo i vybílení všech prostor, kterých 
se rekonstrukce týkala. Teď už jen zbývá, aby služby hos-
pody byly odpovídající a vedly ke zvýšení návštěvnosti  
a s tím související spokojenosti všech zákazníků.

INFoRmACE Z oBCE / oBECNíHo ÚřADu

1. schvaluje program 19. zasedání ZO; 
2. volí návrhovou komisi: Chaloupka Miroslav,  

Löffelmann Petr;
3. určuje ověřovatele zápisu: Haasová Růžena, 

Vlčková Blanka;
4. schvaluje s platností od 01. 06. 2017 novou 

cenu vodného, a to ve výši 28 Kč/m³;
5. schvaluje záměr vybudování nového vrtu pro 

posílení dodávky vody pro obecní vodojem,  
a to včetně všech potřebných náležitostí;

6. schvaluje zápis a plnění usnesení z 18. zasedání 
ZO ze dne 17. 02. 2017;

7. ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu obce  
Svéradice schvaluje dotaci z rozpočtu obce  
Svéradice na r. 2017 pro Plzeňský kraj ve výši 
13 080 Kč na zajištění dopravní obslužnost pro 
r. 2017 a současně schvaluje příslušnou „Smlou-
vu o poskytnutí účelové dotace″ mezi obcí Své-
radice a Plzeňským krajem a pověřuje starostu 
obce podpisem;

8. schvaluje „Smlouvy o dílo na opravu sociálního 
zařízení a kuchyně v hospodě U Turků ve Svéra-
dicích″:

 a) s firmou Milan Stejskal, Čečelovice 54,  
    388 01 Blatná za cenu 298 158 Kč vč. DPH 
b) s firmou Václav Burda - Elektroslužby,  
    Otavská 1031, 341 01 Horažďovice za cenu  
    129 470 Kč vč. DPH;

9. schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňské-
ho kraje z Programu stabilizace a obnovy ven-
kova Plzeňského kraje 2017 ve výši 200.000 Kč 
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné 
„Smlouvy o poskytnutí účelové dotace″ mezi 
obcí Svéradice a Plzeňským krajem;

10. ve věci pořízení nového územního plánu  
stanovuje určeným zastupitelem starostu obce 
Václava Duška;

11. bere na vědomí cenovou nabídku na zpracování 
technické dokumentace pro budoucí stavbu ČOV 
od firmy EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1,  
370 01 Č. Budějovice, ve výši 195.000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu, aby v této záležitosti 
oslovil ještě další firmy; 

12. schvaluje „Příkazní smlouvu″ mezi obcí Svéradi-
ce a Ing. Radkou Zelenkovou, Vodárenská 352, 
386 01 Strakonice na kompletní organizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy 
fotbalových kabin ve Svéradicích″ za cenu  
15 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem; 

13. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 107/4 
v k.ú. Svéradice, který je ve vlastnictví obce 
Svéradice, a dále záměr koupě části pozemku 
(cca 50 m²) p.č. 120/16 od vlastníka Šimánková 
Hana, Svéradice čp. 2, 341 01 Horažďovice;

14. na žádost ředitelky MŠ Svéradice paní Naďi  
Klasové souhlasí s uzavřením Mateřské ško-
ly Svéradice v období letních prázdnin, a to od 
pondělí 10. července do pátku 25. srpna 2017. 
Provoz bude zahájen v pondělí 28. 8. 2017;

15. bere na vědomí následující „Protokoly o zkouš-
ce″ od firmy LABTECH s.r.o., Hygienická lab. 
Klatovy: č. 2337/2017 (místo odběru Svéradice, 
VKV - voda odpadní) a č. 3881/2017 (místo  
odběru Svéradice, vodojem) a č. 19848/2016  
(místo odběru Svéradice, čp. 146 - voda pitná); 

16. schvaluje pronájem Kulturního domu Svéradice 
p. Jiřími Motejzíkovi, Tržní 787, Strakonice,  
IČ 16819616 pro vystoupení kapely ELEKTRO-
BAND na den 14. května 2017 za podmínek 
schválených ZO pro místní spolky;

17. souhlasí ze spoluúčastí obce Svéradice na akci 
„Dětský den - Hry bez hranic″, kterou bude po-
řádat spolek „Pacienti″ dne 24. 6. 2017, spočí-
vající ve finanční pomoci v max. výši 22 tis. Kč;

18. bere na vědomí cenovou nabídku firmy DUŠEK 
ENERGY s.r.o. Sušice ve výši 42 594 Kč vč. DPH, 
na kompletní výměnu stávajících radiátorových 
kohoutů v KD Svéradice za termostatické regu-
lační ventily včetně hlavic a pověřuje starostu, 
aby ohledně této výměny oslovil i jiné firmy;

19. schvaluje nabídku firmy ANTEE, s.r.o. na úpravu 
webových stránek obce.

Václav Dušek - starosta obce

usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Svéradice ze dne 26. 4. 2017

Zastupitelstvo obce Svéradice:
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Vydává obecní úřad ve Svéradicích. 
K tisku připravuje redakční rada ve složení:
šéfredaktor: Václav Dušek
redaktoři: Blanka Vlčková, Petr Löffelmann
spolupráce: Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D. (editace),  
Mgr. Tomáš Stříbrný (jazyková korektura), Jindřiška Doláková,  
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tisk: SV, spol. s r. o., počet výtisků: 200 ks; neprodejné

Naše vesNice
Svéradice

neděle 15. května  
15.00 hodin – ElEKTRoBAND Pavla Zedníka 
– oblíbená kapela lidové a dechové hudby
zpěv: Josef Oplt (sólista Hudebního divadla Karlín) 
a Ivana Brožová (sólistka Hudby Hradní stráže)
KD Svéradice 

sobota 20. května
13.30 hodin – oKRSKoVá HASIČSKá SouTĚŽ
Fotbalové hřiště Svéradice  

sobota 27. května    
16.00 hodin – Vítání občánků do života
Vestibul KD Svéradice
      
sobota 24. června   
14.00 hodin – DĚTSKÝ DEN – HRY BEZ HRANIC – odpoled-
ne plné her a soutěží pro děti, veče pak pokračování pro dospělé 
– pořádá spolek Pacienti, Obec Svéradice a SDH Svéradice 
Fotbalové hřiště Svéradice 

pátek 30. června
17.00 hodin  – DĚTSKÝ DEN – pořádá Svaz žen
Místo konání bude upřesněno

pátek 5. května    
15.30 hodin  – Zahájení turistické a výstavní sezóny
Zámecký areál Chanovice

pátek 2. června    
20.00 hodin – Agentura Drahoušek – divadelní 
představení TYjáTRu Horažďovice
KD Chanovice

sobota 17. června  
18.00 hodin – letní koncert Volného sdružení  
horažďovických zpěváků a muzikantů
Zámecký areál

neděle 18. června    
Pouť v Defurových lažanech

sobota 24. června     
9.00 hodin – memoriál Pepy Kubaně v nohejbale  
Dobrotice

SVÉRADICE

HoRAŽĎoVICE

CHANoVICE

sobota 6. května
15.00 hodin – Květnové oslavy: příjezd vojenského 
konvoje, pokládání věnců 
U kina

pátek 12. května
19.00 hodin – Ševčíkovy hudební večery 
165. výročí narození O. Ševčíka. Houslový koncert 
– Jiří Vodička a Martin Kasík
Hotel Prácheň

neděle 28. května
15.00 hodin  – PoSEZENí S PíSNIČKou – k tanci 
a poslechu hraje OTAVANKA
KD Horažďovice

sobota 24. června
09.00–22.00 hodin – SlAVNoSTI KAŠE 2017 
– největší historické slavnosti s bohatým kulturním programem 
Zámecký park Parkán    

neděle 25. června
15.00 hodin  – PoSEZENí S PíSNIČKou 
– k tanci a poslechu hraje „Malá muzika Nauše Pepíka″
KD Horažďovice

pátek 30. června
19.00 hodin – Ševčíkovy hudební večery 
– pocta J. Ježkovi. Matěj Štěpán Rak – Ježkovy VWoči
Hotel Prácheň


