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Naše vesnice
Svéradice

Vážení spoluobčané,
právě vychází letošní třetí, předprázdninové vydání Našich
novin, a to je znamení, že rok 2017 se právě přehoupl do
své druhé poloviny. Před námi jsou dva letní měsíce, které
většinou slouží k čerpání dovolených, rekreování, koupání,
prostě k tomu, abychom si trochu odpočinuli, zregenerovali a nabrali nové síly do další práce.

V minulých dvou měsících jsme zažili několik horkých
(a někde dokonce tropických) dnů, které kromě příjemného sluníčka přinesly i nepříjemné sucho do našich zahrad.
A opět vyvstal stejný problém, o kterém se v poslední
době hodně bavíme, a to je šetření či spíše nešetření s vodou. Nastala doba, kdy se začaly napouštět bazény a zvýšilo se zalévání zahrad pitnou vodou z našeho vodovodního řadu. Ke kritickým situacím dochází v posledních letech
pravidelně v letních měsících, ale tentokrát ta první letošní
přišla už na konci května, konkrétně to byla poslední květnová neděle. Vzhledem k teplému počasí přijeli do Svéradic skoro všichni chalupáři a samozřejmě, že všichni jako
na povel začali zalévat své trávníky, záhonky a zahrádky.
Po obědě jsem měl jeden telefon za druhým a všechny na
stejné téma: „Neteče nám voda, co se děje? Je někde nějaká havárie?“ Příčina byla jednoduchá, ale zato zásadní –
velká spotřeba vody, způsobená hromadným napouštěním
bazénů a hlavně zaléváním. Vodárna jela na plný výkon
a denní spotřeba vzrostla na rekordních 127 kubíků! Na
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počínání několika nezodpovědných lidí doplatí rodiny
z výše položených oblastí obce, kterým v tom lepším
případě teče z vodovodu nepatrný „čůrek“ a v tom
horším případě pak voda neteče vůbec! Je těžké těm
lidem pak vysvětlovat, co je toho příčinou, to je totiž
nezajímá, oni prostě chtějí, aby obecní voda tekla! Je
to samozřejmě oprávněný požadavek, ale bohužel jej
obec nemůže splnit bez spolupráce s ostatními občany. Věřím, že už v tomto roce nebude důvod o vodě
psát, leckdo je z toho už asi otrávený, takže naposledy: zkuste se nad tímto problémem alespoň trochu
zamyslet.
23. 6. proběhlo streamové sledování spotřeby pitné vody

24 HODIN PITNÉ VODY V ČESKU
do WC se spláchlo

214 570 350 litrů

uniklo z poškozeného potrubí

246 090 000 litrů

spotřebovalo se na zalévání
napustilo se do domácích
bazénů

46 645 730 litrů
13 300 000 000 litrů!!

TAKOVÉ MNOŽSTVÍ PITNÉ VODY VYPIJÍ
VŠICHNI OBYVATELÉ ČR ZA 523 DNŮ!

Teď bych se v několika odstavcích zmínil o tom, co
bylo dokončeno a co nás konkrétně čeká v nejbližších měsících. Na přelomu května a června úspěšně
proběhla akce „rozšíření veřejného osvětlení“, kdy se
během několika dnů provedl výkop, položilo nové vedení, instalovali nové sloupy, provedl se zásyp a po
týdnu prací už nová větev svítila. Petr Majer se svými spolupracovníky a zaměstnanci firmy Elektroslužby
Burda Horažďovice odvedli skvělou práci a patří jim
velké poděkování. S touto akcí bylo v rozpočtu obce
na letošní rok počítáno a celkové náklady vyčleněnou
částku nepřekročily.
V minulých dnech jsme od Plzeňského kraje obdrželi z programu „Podpora vybudování a modernizace
sportovišť v r. 2017“ dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště ve výši 300 000 Kč. Po 3 letech marného
snažení získat finanční prostředky z různých zdrojů se
to nakonec letos podařilo a zastupitelstvo tak mohlo dát na svém posledním zasedání tomuto projektu
zelenou. S výstavbou by se mělo s největší pravděpodobností začít v prvních zářijových dnech a někdy
v polovině října by mohlo dojít k slavnostnímu zahájení
provozu. Tomu všemu bude ještě předcházet vysoutěžení nejvhodnější nabídky, abychom splnili vše, co
nám příslušné zákony přikazují. Na současném parkovišti u fotbalového hřiště tak vyroste sportoviště, na

kterém si budou moci občané bez rozdílu věku zahrát
tenis, fotbálek, nohejbal, volejbal, hokejbal, házenou
a v budoucnu možná i košíkovou. Toto hřiště bude samozřejmě k dispozici i dětem z naší Mateřské školy,
které tak budou mít možnost rozvíjet svůj sportovní
talent. Areál bude oplocený, bude mít svůj provozní
řád a také správce, který bude mít na starosti údržbu
a také dohled nad vším, co se zde bude odehrávat.
V měsících dubnu a červnu probíhaly přípravy pro
výstavbu nového průzkumného vrtu, který by v příštím roce měl posílit naše současné zdroje pitné vody.
V rámci Operačního programu životního prostředí byl
vypsán dotační titul „Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody“ s termínem podání samotné žádosti do 30. 6. 2017. Do té doby musíme mít zpracovaný projekt průzkumných prací a technický hydrogeologický posudek, dále geofyzikální průzkum lokality a samotné zpracování žádosti o dotaci. Vrt by měl
být realizován blízko pásma, kde se nacházejí vrty
č. 1 a 2, což znamená, že i jeho napojení na vodojem bude snazší, protože se využije současné vedení,
a tím pádem i finanční náročnost nebude tak vysoká.
Vzhledem k tomu, že vybavení sálu kulturního domu
vzhledem k jeho stáří začíná dosluhovat, což platí zejména u některých stolů, které jsou na hranici životnosti, odsouhlasilo zastupitelstvo obce nákup 16 ks
nových stolů. Tento nákup byl realizován přes Dům
nábytku Horažďovice, Strakonická 1105, a kvalita stolů vysoko převyšuje ty současné. Obměna bude pokračovat i v dalších letech a postupně budou nahrazeny všechny nevyhovující stoly a židle.
V měsíci červenci začnou práce na přípravě technické dokumentace pro revitalizaci významného krajinného prvku „Na Kostelíku“, a to ve spolupráci s Mgr.
Vladimírem Ledvinou z Horažďovic. Pan magistr je ve
svém oboru vyhlášeným odborníkem, což nám potvrdila i krajská Agentura pro ochranu přírody a krajiny.
Pevně věřím, že tuto už tak krásnou oblast, se nám
podaří ještě více zvelebit a vytvořit tak místo, které
bude vhodné nejen pro rodinné procházky a relaxaci,
ale svoji atraktivností přiláká i turisty.
Závěrem bych se chtěl pár slovy zmínit o ročním období, ve kterém se právě nacházíme, o létu, což je
období, které samozřejmě každý člověk vnímá jinak.
Někomu vadí celodenní žhnoucí slunce, jež svými jasnými paprsky prohřívá uzrálé plody na ovocných stromech, a pak přicházejí nepříjemné tropické noci. Ale
někomu dělá slunce dobře a ze všeho nejvíce by si
přál, aby vůbec nezašlo. Milovník léta si užívá sladkou
vůni květin, plodů a také vlažné, čisté vody. Ať už patříte k první, nebo druhé skupině, v každém případě
si léto užívejte plnými doušky a hlavně odpočívejte
a užívejte si čas prázdnin a dovolených.
Václav Dušek – starosta
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Spolecenská rubrika
Červenec 2017:
BUZÍN František
FRÜHBAUER Václav
ŠRÁMKOVÁ Jana
BROŽ Bohuslav
SOUKUP Vlastimil
VĚTROVCOVÁ Anna
STRAŇÁKOVÁ Věra
HRABÁK Jiří
JIŘINEC František
TICHÝ Petr
HAMBÁLEK Jaroslav
HOKROVÁ Miloslava
ŠAJÁNKOVÁ Anna

čp. 109
čp. 146
čp. 22
čp. 131
čp. 121
čp. 125
čp. 58
čp. 27
čp. 30
čp. 11
čp. 106
čp. 125
čp. 119

1. července
5. července
6. července
19. července
19. července
20. července
21. července
22. července
23. července
23. července
26. července
26. července
26. července

72 let
71 let
70 let
74 let
60 let
97 let
78 let
85 let
71 let
62 let
70 let
65 let
66 let

Srpen 2017:
KOVÁŘÍK František
KREJČÍ František
BUBEN Josef
DOLEŽALOVÁ Marie
KOZLÍKOVÁ Marie
BUKOVAN Karel
DUŠEK Václav
ŠILHANOVÁ Helena
HLÍNOVÁ Jiřina
KRLIŠ František
VĚTROVCOVÁ Milada

čp. 16
čp. 110
čp. 120
čp. 139
čp. 17
čp. 25
čp. 112
čp. 93
čp. 101
čp. 148
čp. 35

1. srpna
3. srpna
5. srpna
8. srpna
9. srpna
11. srpna
14. srpna
22. srpna
23. srpna
27. srpna
28. srpna

72 let
69 let
69 let
68 let
66 let
60 let
61 let
63 let
60 let
76 let
77 let

Obecní úřad Svéradice touto cestou blahopřeje manželům
Otě a Josefovi Červených k jejich diamantové svatbě –
6. července 2017 oslaví 60 let společného života.

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

STŘEDA

07.00–16.00

ÚTERÝ–PÁTEK

07.00–13.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

PÁTEK

07.00–14.00

17.00–18.00
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Zajímavosti, události, střípky…
Stavění májky letos vyšlo na neděli, a tak se už brzy
po obědě tyčila téměř pětadvacetimetrová nade vsí. Večer ještě prošel od obecního úřadu lampiónový průvod,
ve kterém bylo i několik pěkně „nastrojených“ čarodějnic. Děti si po zapálení čarodějnice opekly buřty u myslivny, ale i když bylo od myslivců všechno perfektně
připravené, brzy je od ohýnků vyhnal velký vítr a zima.

Mateřská škola bude uzavřena o letních prázdninách od pondělí 10. července do pátku 25. srpna. Školní rok bude zahájen v pondělí 28. srpna.
Dětský den s názvem Hry bez hranic se uskutečnil
na fotbalovém hřišti v sobotu 24. května. Počasí vyšlo
opravdu skvěle, a tak pro malé děti byl připraven dětský

Místní spolek rybářů si začátkem května udělal
brigádu a ze zahrady mateřské školy zmizel starý dřevěný domek. Demolice zahradního domku proběhla během jediného dopoledne, na stavební odpad obsahující nebezpečný azbest přistavila firma Odpady Bohemia
kontejner.
Neděle 15. května patřila v našem kulturním
domě oblíbené kapele lidové a dechové hudby
s názvem ELEKTROBAND Pavla Zedníka. Vystoupení se vydařilo, pořadatel pan Motejzík byl s návštěvou
spokojen, a tak na začátek listopadu plánuje další akci.
Sobotní odpoledne 27. května jsme věnovali našim nejmenším. Ve vestibulu kulturního domu pan
starosta Václav Dušek slavnostně přivítal nové občánky

naší obce do života, i když z pěti pozvaných se nakonec
dostavily jen čtyři děti. Ke sváteční atmosféře přispělo
trio muzikantů s názvem Musical Friendship a děti z mateřské školy se svým milým vystoupením. A protože vítání občánků se konalo po dvou letech, ty větší děti si
tuto slavnostní událost mohly zpestřit i tancem.

koutek i s brouzdalištěm a malým bazénkem. Všechny přítomné děti se potom mohly přihlásit do soutěže. Dvanáct patronů oblečených v různě barevných
tričkách si poskládali svá barevná družstva, ale ještě
než se postavili na start, předvedly nám své taneční
vystoupení děti z dětského domova Kašperské Hory.
Pak už soutěžící změřili svoje síly na skákacích míčích, zazávodili si ve velkých nafukovacích atrakcích,
vyráběli kouli hovnivála a po celý ten čas hledali indicie, pomocí kterých nakonec hádali název pohádky.
Byl to boj, ve kterém se stali vítězi všichni.
Po celé odpoledne si děti ještě mohly malovat na trika, pomalovat papírové domečky a nakonec vypukla
vodní bitva. Asi 160 zúčastněných dětí se dnes určitě
vydovádělo do sytosti!
Mezitím se uskutečnila ještě soutěž pro dospělé,
a tak i oni měli možnost sklouznout se po velké
skluzavce, oblékali naslepo lyžaře putujícího na severní pól a obvazovali raněného.
Celý den byl výborně zorganizován, na čemž se podíleli nejen členové spolku „Pacienti“ a hasiči, ale zejména neotřelé nápady a několikaměsíční práce Míši
Novotné.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Blíží se konec školního roku a s ním začátek
prázdnin. V mateřské škole ukončíme provoz v pátek 7. července a opět ho zahájíme
v pondělí 28. srpna 2017.
V tomto školním roce bylo zapsáno 25 dětí, z toho 11 chlapců
a 14 děvčat. Po prázdninách do základní školy Blatná, Chanovice a Horažďovice odchází 5 dětí. Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu Z pohádky do pohádky, který
vychází z přesvědčení, že vzdělávání je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.
Během roku jsme pořádali různé akce: Hned v úvodu školního roku jsme se rozjeli do KD Horažďovice za pohádkou
Malá čarodějnice, zahájili jsme spolupráci s Dyscentrem Strakonice a s rodiči jsme pořádali Drakiádu na místním hřišti.
V listopadu se uskutečnila Keramická dílnička – práce s hlínou, tvoření výrobků z hlíny dle vlastní fantazie pod vedením lektorky. Vystoupení dětí na akci Rozsvícení vánočního
stromu se líbilo a na vánočních fotografiích to dětem velice
slušelo. Tímto chci poděkovat paní Dáše Šornové z Blatné,
která vždy za námi váží cestu i přesto, že se už pouze fotografování nevěnuje. Rodiče jsou fotkou svého dítěte vždy
velice potěšeni. V prosinci se konala tradiční mikulášská nadílka s čertem a Mikulášem, vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi, navštívilo nás divadélko Sedmiklásek s Vánočním
příběhem. Vystoupení dětí u stromečku přineslo trochu klidu
a pohodové nálady. Opět jsme zorganizovali tvořivou dílnu
rodičů s dětmi, kde vládla příjemná předvánoční atmosféra
s ochutnávkou voňavého cukroví. Před svátky jsme ještě
měli možnost zhlédnout divadelní představení Vánoční pohádky v Horažďovicích a již tradičně jsme ozdobili vánoční
stromeček pro zvířátka v přírodě. V lednu jsme si užívali sněhových radovánek na Kostelíku, v únoru proběhl oblíbený rej
masek a návštěva Přírodovědné stanice v Horažďovicích. Od
1. března 2017 po dobu 10 týdnů jsme každou středu jezdili
na plavání, kde se dětí ujali plavečtí instruktoři. Seznamování
s vodou je pro děti určitě důležité a bylo možné pozorovat,
jak s přibývajícími lekcemi děti dělají pokroky. Pohádka Gulliverovy cesty byla poučná, dětem se líbila. Zajímavé a netradiční bylo setkání s živou liškou Miou u nás ve školce. Jednalo
se o výukový program, kdy liška byla ochočená, očkovaná,

zvyklá na děti a vyrůstá v domácím prostředí. V době Velikonoc u nás již zavládlo jaro a hra s barvou v celé naší
školce byla nepřehlédnutelná. Zápis k předškolnímu vzdělávání se konal 4. května 2017. Pro příští školní rok 2017/2018
máme do této chvíle zapsáno 23 dětí, což znamená, že ještě
2 místa můžeme zaplnit. Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní
vzdělávání pro 5leté děti a mateřské školy mohou přijmout
i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování. Ostatní
děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musejí být
nadále očkovány. Předškolní vzdělávání lze organizovat i pro
děti od dvou let věku. Je však nutné vymezit individuální potřeby, zájmy, možnosti a bezpečnost těchto dětí. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v této chvíli v mateřské škole nemáme. V měsíci květnu jsme maminky za jejich lásku,
vytrvalost a obětavost potěšili pásmem písniček, básniček
i tanečků a předali jim vlastnoručně vyrobené dárečky pro
radost. Prvního června jsme udělali radost dětem výletem do
zážitkového parku Zeměráj do Kovářova u Písku. Vrátili jsme
se do minulosti a děti oproti dnešnímu civilizovanému světu
viděly, kde a jak se žilo a co každý den pro takového člověka
obnášel. Úžasná byla stezka na boso, kde děti zdolávaly různé přírodní překážky. Divadlo, pasování předškoláků a opékání špekáčků připadlo na 14. června a o pobavení všech se
postaral p. Honza Vitner jako p. Pohoda z Karlových Varů,
z divadélka Z Bedny.
V závěru školního roku jsme ložnici obohatili novou velikou
barevnou ložní skříní, v herně jsme poslední kus starého nábytku vyměnili za moderní skříňku plně vyhovující požadavkům k samoobsluze dětí a v září se děti mohou těšit na novou
umývárnu, a to v podobě koupelnových poliček s úchyty na
ručníky a s místem pro zasunutí kelímku pro zubní hygienu.
Všem zaměstnancům a rodičům bych chtěla poděkovat za
hezkou vzájemnou spolupráci. Velice si vážíme různých sponzorských darů, provozních pomůcek, pomoci při různých akcí
a dárečků pro děti a tímto za tuto pozornost především děkujeme rodičům Anežky Vitáskové, Barči Bělinové, Amálky
Kameníkové, Elišky Forejtové, Radečka Vránů, Anežky a Víti
Nováků, Terezky Bečvářové a Jiříka Macháčků.
Přejeme všem krásné prosluněné léto a na začátku školního
roku 2017/2018 se opět budeme těšit na shledanou.
Za kolektiv mateřské školy ředitelka Naďa Klasová
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Okrsková hasičská soutěž 2017

Mistrovské zápasy – JARO 2017 – 2. část

Letos si náš Sbor dobrovolných hasičů připomíná 125. výročí založení, a tak jsme se ujali po-

V našem mapování jarní sezóny jsme posledně skončili domácí porážkou s Jiskrou Domažlice „B“. Poslední dubnovou neděli, na čarodějnice, nás čekal další domácí zápas a zároveň další velice těžký soupeř
z popředí tabulky – Sokol Lhota. Naši hráči podali po delší době velmi dobrý výkon a dlouho bojovali
o body, ale na kvalitní „plzeňský“ celek to nestačilo. Zápas hosté rozhodli brankou
devět minut před koncem
a odvezli si vítězství v poměru 1:3. Za týden následoval
zápas na hřišti SSC Bolevec
s mottem udržet ještě nějakou naději na záchranu. Ale
nepovedený první poločas
byl předzvěstí další prohry,
a ta také přišla, když konečné skóre mělo podobu 2:5. V dalším kole nás čekal
doma hratelný soupeř ze středu tabulky, nováček soutěže Baník Stříbro, a stále jsme v případě vítězství živili naději na záchranu. Podařil se nám vstup do zápasu a vypracovali jsme si několik vyložených šancí,
ale za ty se body nepřidělují. Stříbro udeřilo v závěru
poločasu a z ojedinělé akce vstřelilo vítězný gól. Naše
snaha o vyrovnání nic nepřinesla a v závěru jsme inkasovali další branku, která zpečetila naši prohru 0:2.
V sobotu 20. 5. jsme odcestovali na hřiště našeho
souseda v tabulce TJ Zruč a zde se hrálo, jak se říká,
o 6 bodů. Bohužel se nepodařilo zabrat ani v tomto důležitém zápase a domácí fotbalisté nám udělili lekci v produktivitě. Po chybách v obraně
jsme inkasovali čtyři góly a vstřelili pouze jediný, to stanovilo celkový výsledek 4:1 – Zruč
se nám tak v tabulce definitivně vzdálila.
O malou naději hrát ještě alespoň baráž jsme
se pokusili o týden později v našem areálu, kde jsme hostili pohraniční TJ Rozvadov.
Jako skoro ve všech předchozích zápasech opět rozhodl první poločas, který jsme tentokrát prohráli 0:2
a znovu jsme tahali za kratší konec pomyslného provazu. Ve druhé půli jsme sice dvakrát snížili na rozdíl

řadatelství okrskové hasičské soutěže. Několikatýdenní přípravy vyvrcholily dne 20. května
v 13.30 hodin, kdy se sbory celého okrsku sjely na fotbalovém hřišti.
Při slavnostním zahájení pan Václav Drha předal jménem
Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje čestné uznání
pro SDH Svéradice za obětavou práci pro dobrovolné hasiče. Za náš sbor přivítal Vladimír Smitka všechny hosty,
soutěžícím popřál hodně štěstí a divákům zajímavou podívanou.

Soutěžní klání jako obvykle zahájily děti, tady byla přihlášena dvě družstva – Svéradice a Slatina. Naše děti poctivě
trénovaly a je vidět, že být hasičem je baví. Družstvo vedené Václavem Šilhanem ml. ve složení Pavlík Dvořák, Kuba
Jiřinec, Karolína Klasová, Kristína Kollouchová, Láďa Korbel, Fanda Marc a David Petřík vybojovalo první místo časem 85,5 s a první úspěch byl v kapse!
Poté nám veteráni ze SDH Oselce předvedli ukázku požárního útoku se svojí historickou technikou z roku 1881.
Byli našimi vzácnými hosty a sklidili uznání a zasloužený
potlesk všech přítomných.
Hned po nich se na start postavily ženy, ale našim ženám
se požární útok příliš nezdařil, a tak družstvo ve složení
Jindřiška Doláková, Jana Dvořáková, Jana Fišerová, Martina Glubišová, Hanka Korbelová a Michala Novotná obsadilo 3. místo časem 85,5 s za prvními Jetenovicemi a druhou
Slatinou.
Muži (Marek Jedlička, Jarda Korbel ml., Honza Písečný,
Václav Šilhan, Tomáš Valach, Miloš Vít, Jakub Vlček a Vojta
Větrovec) předvedli v požárním útoku bezchybný výkon a
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uvelebili se po první části soutěže časem 48,57 s na třetím
místě. I ve štafetě se jim dařilo, a tak po sečtení časů obou
disciplín obsadili úžasné 2. místo! Konečné pořadí v této
kategorii bylo následující: 1. Defurovy Lažany, 2. Svéradice, 3. Slatina, 4. Velký Bor (s penalizací 15 s za startování
mašiny klíčkem), 5. Jetenovice, 6. Velký Bor II (penalizace
10 s za uvolněný sací koš).
Na závěr se utkala družstva Jetenovic a Slatiny v kategorii veteráni, ti Jetenovičtí dosáhli lepšího času než hasiči ze
Slatiny, ale celkovým a jednoznačným vítězem se stali veteráni z Oselců.
Závěrečným nástupem jsme zakončili výsledkově pro nás
tak úspěšnou soutěž, dětem byly rozdány medaile a vítězným družstvům poháry. Počasí nám přálo, avizovaný déšť
se nakonec nedostavil a pořadatelsky také všechno „klaplo“. Sluší se poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách
a organizaci této soutěže, díky nim vše proběhlo bezvadně
a uznání na naši adresu vznesli i pozvaní hosté. Děkujeme
i všem divákům, kteří nám přišli fandit a vytvořili tak hez-

kou atmosféru celé soutěži, děkujeme i fotbalovému klubu
za poskytnutí zázemí a konečně i obci za celoroční podporu.
O prázdninách bychom rádi pozvali nejen děti, ale i dospělé na hasičský den, který se uskuteční v sobotu 29. července na pískovém hřišti. Přijďte si zasoutěžit o hezké ceny!
Za SDH Jindřiška Doláková

jedné branky, ale hosté vždy dokázali kontrovat a tak
po devadesáti minutách svítilo na ukazateli skóre 2:4.
Aktuální „nepohoda“ mužstva se naplno ukázala
v utkání 28. kola v Přešticích, kam odcestovalo 10 hráčů + jeden brankář. Celý zápas tak museli odehrát
hráči „béčka“ Miloš Vít, Radek Jedlička, kapitán i trenér v jedné osobě, Martin Heimlich a k tomu ještě nastoupil zraněný Dan Klas! Z různých důvodů chybělo 7 hráčů a výsledek také tomu odpovídal: 0:6 – co
k tomu více dodat?

Následující víkend se odehrál poslední domácí zápas
v tomto ročníku a do Svéradic přicestoval poslední celek soutěže – FC Rokycany „B“. Soupeř nastoupil s velmi mladým, běhavým mužstvem a dlouho to na naší
první jarní výhru nevypadalo. Nakonec díky střelecké produktivitě Aleše Vachušky a zlepšenému výkonu
v posledních dvaceti minutách se utkání podařilo z nepříznivého stavu 1:3 otočit na konečných 4:3. Za týden nás pak čekal soupeř nejtěžší, již jistý postupující a tím pádem prakticky už divizní tým – SK Petřín Plzeň. Tento
zápas jsme odehráli v silně kombinované sestavě a podle toho také měření týmů z opačných pólů tabulky dopadlo – historická prohra
v poměru 11:2. To byla symbolická tečka za naším neslavným jarním účinkováním v krajském přeboru.
Od srpna nás tedy čekají zápasy v 1.A třídě, kam
jsme se po dlouhém rozhodování přihlásili.
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S „B“ týmem jsme se v našem povídání rozloučili
v době, kdy se dostal po vítězství s Plánicí na první místo v tabulce. Den před „čarodějnicemi“ hostil
doma Bolešiny „B“ a celkem bez problémů zvítězil
3:1, když se mezi střelce zapsal ukázkovou střelou
z trestného kopu nestárnoucí Rosťa Kába. O týden
později se však hráči naší rezervy dočkali první jarní
porážky, a to na silně podmáčeném hřišti v Mochtíně. Velké louže našim fotbalistům viditelně nesvědčily a i přes celkem kvalitní sestavu si domů odváželi prohru v poměru 0:3. V neděli 14. května se hrálo
opět na venkovním hřišti a bohužel přišla další ztráta bodů, tentokrát byli v roli vítězů hráči Hrádku „B“.
I přesto, že jsme se dostali brzy do vedení, domácí
zápas ještě v první půli otočili, a protože ve druhém
poločase už žádný gól nepadl, zápas skončil výsledkem 2:1. Zastavit sérii porážek jsme se pokusili za týden v domácím duelu s týmem SK Velhartice a pokus

to byl úspěšný. Celý zápas měli naši hráči pod kontrolou a po devadesáti minutách jsme si mohli do tabulky zapsat tři body za vítězství 3:1. Těžká zkouška čekala naši rezervu v poslední květnovou sobotu
na hřišti v Kašperských Horách, kde jsme se utkali s jedním adeptů na postup. Po poločasové remíze
1:1 jsme zápas rozhodli skvělým nástupem do druhého dějství, kdy během 4 minut náš kanonýr Aleš Vachuška vstřelil dva rychlé góly, na které už domácí
nedokázali odpovědět. Těžce vybojovaná výhra 3:1
znamenala, že stále hájíme druhé, postupové místo.
To jsme udrželi i po dalším zápase, ve kterém jsme
první červnovou neděli hostili „béčko“ Janovic. Hrál

Naše vesnice svéradice

ročník XV / červen 2017

9

Xxxxxxxxxxx
se, pro oko diváka atraktivní fotbal, ve kterém padlo
9 gólů a na jehož konci jsme se radovali ze zisku plného počtu bodů za vítězství s trochu divokým skórem 6:3. Střelecky se zaskvěl Michal Jiřinec, autor
4 gólů, a to ještě nejméně tolik šancí neproměnil.
V neděli 11. června jsme se vypravili na hřiště našeho

...nás čekal již se sestupem
smířený Bezděkov a čekalo se tedy
jednoznačné vítězství. To nakonec
přišlo, a to přes nepovedenou první
půli, ve které jsme hodně chybovali
a soupeř stačil držet krok (4:3).
Ve druhém poločase pak přišel náš
brankostroj, který vyústil v naši
nejvyšší výhru v soutěži – 11:5.

konkurenta v souboji o postup, do Chudenic. V tomto důležitém zápase nám utekl začátek, když jsme po
necelých dvaceti minutách prohrávali 3:0 a duel byl
prakticky rozhodnutý. Konečný výsledek 4:1 byl pro
nás hodně krutý, ale fotbal se hraje devadesát minut a my hráli jen minut sedmdesát.
Chudenice se posunuli na druhé místo a před posledním kolem měli postup ve svých rukou. Nás čekal již se
sestupem smířený Bezděkov a čekalo se tedy jednoznačné vítězství. To
nakonec přišlo, a to přes nepovedenou první půli, ve které jsme hodně
chybovali a soupeř stačil držet krok
(4:3). Ve druhém poločase pak přišel náš brankostroj,
který vyústil v naši nejvyšší výhru v soutěži – 11:5.
A protože Chudenice v souběžně hraném utkání prohráli v Hrádku, slavilo naše „B“ mužstvo postup do
nejvyšší okresní soutěže.
GRATULUJEME!
-vdu-

Jak rychle uplynul ten krásný měsíc máj
– rozkvetl, zavoněl a zase běžel dál
Také máte tak rádi měsíc máj? Nadarmo se mu neříká měsíc lásky. Vše v přírodě
se obnovuje, kvete, i lidská srdce jsou naplněna úžasem, obdivem a novou nadějí.
V tomto nejkrásnějším měsíci v roce,
který je v lidové zbožnosti věnován té
nejkrásnější z lidí, Panně Marii, jsme se
po celý měsíc, vždy čtyři dny v týdnu,
scházely na návsi v kapličce svaté Anny.

Panna Maria je dcerou svaté Anny a na
oltáři v kapličce je její soška jako malé
holčičky se svojí maminkou. Je nazývána také Královnou máje. My křesťané
věříme, že je naší Orodovnicí a Přímluvkyní u svého syna Ježíše Krista. Vidíme
sami, kam došel svět bez Boha. Jeho
dnešní zoufalý stav už žádný člověk nespraví. Proto musíme prosit tam, odkud
nám může přijít pomoc.
„Za našeho dětství a mládí to bylo jinačí,“ vzpomínáme my babičky, které se
v kapličce scházíme. Za májových podvečerů byly kapličky plné dětí i dospělých. Asi se tenkrát lidé neměli tak dobře
jako my a měli za co prosit. Letos stálo
večer před kapličkou vždy pět kol. Jejich
majitelky, paní Božena Opalecká, p. Marie Kandrová, p. Růža Červená, p. Marie Lofellmannová a p. Marie Šulcová se
večer v půl šesté sjížděly „na májovou“.

Rok uzamčenou kapličku připravila na
májové pobožnosti p. Marie Lofellmanová a vyzdobila oltář krásnými květinami. Pod nimi je prostřeno bílé, ažurou
vyšívané plátno, věnované paní Otou
Červenou, která se také kromě kostelíka o kapličku dlouhou dobu starala.
Paní Anna Kopáčková přinesla do kapličky krásnou tříkvětou hortensii. Na úvod
jsme se začínaly modlit nejprve Anděl
Páně, pak jsme zazpívaly první sloku vybrané mariánské písně. Potom následoval slavný růženec, při němž jsme rozjímaly pětkrát, vždy v deseti invokacích
o Ježíši, který z mrtvých vstal, který na
nebe vstoupil, který Ducha svatého seslal, který tě, Panno, do nebe vzal, který
tě, Panno, v nebi korunoval. Každý den
jsme zařazovaly prosby za všechny živé
i zemřelé obyvatele Svéradic, za naše
rodiny a všechny naše drahé, které nosíme ve svých srdcích. Dále jsme prosily za mír ve světě, za lásku mezi lidmi
a za seslání Ducha svatého do všech lidských srdcí. Každý den jsme také prosily
za blahodárný déšť. Při první a poslední májové jsme vzpomínaly na ty, které tu s námi sedávaly a již nás předešly na věčnost. Byla to p. Ota Štěchová (+2004, 71 let), p. Marie Hrabáková
(+ r. 2000, 68 let), p. Marie Vojtová (+2014, 75 let), p. Marie Panušková(+2009, 79 let), p. Marie Smíšková
(+2012, 81let), p. Bláža Hokrová(+2016,
78 let). Vzpomínaly a prosily jsme za
zdraví p. Oty Červené, p. Marie Smitkové a p. Marie Markové, které nemohou

kvůli zdravotním potížím mezi nás přicházet. Paní Marie Turková, která byla
také pravidelnou účastnicí, je v současné době mimo Svéradice v Domově důchodců v Blatné.
Když jsme se asi po hodině rozjížděly, nikdy jsme neopomněly obdivovat
krásně kvetoucí kaštany. Jejich květy opravdu připomínají rozsvícené svíce. P. Lofellmannová si vzpomněla, že
její maminka uměla a říkávala, právě
o kaštanech, krásnou básničku. Společně se sestrou Boženkou ji „daly dohromady“, abychom se mohly o ni s vámi podělit. Takže tou krásnou básní skončíme
Báseň nebo píseň nejen o kaštanech.
(nápěv na píseň Přijde jaro, přijde)
Rád mám českou zemi, rád mám
naši ves, střemcha nad ní voní,
kvete u ní bez.
Prší na ni květy lip a jabloní,
do oken jí zjara slunko zavoní.
Vrba sedla k vodě, s olší rozpráví,
dlouhý topol v dáli šumí pozdravy.
A těm, kteří v hrobě radost necítí,
kaštan všechny květy v máji rozsvítí.

naše májové povídání a s nadějí, že jsme
pro nás všechny něco pěkného vyprosily
a s důvěrou v Boží pomoc budeme očekávat nejen příští máj.
Zapsala M. Šulcová,
foto Petr Löfellmann
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STALO SE VE SVÉRADICÍCH…

Procházky po Horažďovicích
Vaším průvodcem po Horažďovicích z konce třicátých a začátku čtyřicátých let minulého století bude horažďovický rodák pan Jaroslav Fischl, který ve svém rodném městě prožil dětská léta. Toto nejkrásnější
období lidského života bylo pro mladého Jaroslava násilně ukončeno 2. světovou válkou, hrůzami okupace
a smrtí téměř celé rodiny v německých koncentračních táborech.
Z Horažďovic bylo za okupace odvlečeno celkem 93 židovských obyvatel a konce války
se jich dožilo pouze pět. Malý
Jaroslav zůstal ve městě sám,
jen díky tomu, že i dokonalá
německá evidence měla chybu a stal se tak jediným židovským dítětem, které přežilo holocaust. Jeho další životní cesta
vedla po roce 1948 do Izraele,
kde žije dodnes.
Vydejme se na první procházku, kterou začneme u kostela na náměstí, které se v té době
nazývalo Ring. Ze vzpomínek pana Fischla se vybavují svatby
v horažďovickém kostele a svého času obrovské, nádherně kvetoucí kaštany, které poskytovaly blahodárný stín v parném létě.
A víte, jak poznali občané města, jak bohatá byla nevěsta? To se
dověděli z množství kočárů, které přivážely svatebčany na požehnání. Bohatá nevěsta jich měla nejméně deset. Ano, deset parádních kočárů, deset krásných párů koní s chocholem na hlavě, deset kočí, kteří se více podobali anglickému lordovi, s vyleštěným
cylindrem na hlavě a v „toxido“ obleku. A to nemluvě o oblečení
nevěsty, ženicha, rodičů a pozvaných svatebních hostů. To nebyla
jen veselka, ale též módní přehlídka. Nutno upozornit, že obleky a
šaty dam pocházely od horažďovického krejčího pana Havla, který
byl daleko široko známou osobností, která stanovila standard obleku horažďovických měšťanek a udávala směr mody nejen po celém kraji, ale i mimo něj. Z náměstí se vydáme uličkou, jež na plánu města nemá jméno a dále se její pokračování nazývá Hradební.
Na rohu byla cukrárna pana Pumera, nebo snad Prunera? V Horažďovicích bývaly toho času dvě cukrárny, ta Pumerů a druhá rodiny
Marků u Červené věže. Později se Marků přestěhovali do domu,
který již dnes neexistuje a stál naproti dnešní policejní stanici. Mezi
oběma cukrárnami nebyla konkurence, neboť oba dva mistři měli
své nenapodobitelné kousky. Pan Pumer dělal jedinečné indiány
a pan Marek vyráběl též svůj mistrovský kousek, punčový dort

a jedinečnou zmrzlinu. Směrem k Hradební asi ve třetím domě byl
obchůdek vdovy po padlém vojínovi z 1. světové války paní Raškové. V jejím obchůdku bylo možno zakoupit svíčky všech druhů,
barvy, velikostí, posvěcené, obyčejné apod. Vedle Pumerů byl obchod, o kterém si toho moc již nepamatuji. Prodávali tam boty
a majitel se asi jmenoval Karel. Dům číslo 7. patřil rodině Katzů,
kde se v přízemí nacházel velký obchod se vším, co bylo ze železa, a za ním velký sklad. V poschodí bydlela rodina. Zmíněný sklad
měl plochou střechu, na které si rodina Katzů zařídila v celých Horažďovicích unikátní zahrádku. Pěstovali tam nejen zeleninu, ale na
zahrádce byl i trávník na bělení prádla a opalování. Moc rád jsem
navštěvoval Katzovy a moc a moc jsem jim tu zahrádku záviděl.
Za 2. světové války byla celá rodina Katzů deportována a zahynula
v koncentračním táboře. Čest jejich památce.
Dále kde je dnes drogerie, bývala i dříve. V oné bývalé drogerii
kraloval pan Miřijovský, který zavedl ve svém obchodě moderní
obchodování. V obchodě míval velkou kasu, která tiskla účtenky.
Pan Miřijovský rozdal po městě letáky a sliboval, že ten, kdo bude
po celý rok sbírat jeho účtenky, ten bude na konci roku zúčastněn
a obdrží určitý obnos z celkového výdělku drogerie. Dále za drogerií směrem do Havlíčkovy ulice se nacházela filiálka Baťa, která přinesla do Horažďovic neznámý kus moderní techniky – první
neonové osvětlení firmy. Už týdny dopředu debatovali lidé o tom
zázraku, a když se konečně do tmy večera rozzářila krásnou zelení písmena Baťa, bylo horažďovické náměstí již plné lidí. Nejen místních, ale i přespolních. Aplaus vítal místní neonovou éru.
Dnes tam, kde se nachází pošta, byla svého času lékárna, zvaná
tehdy apatyka, a pan lékárník s manželkou bydleli v bytě nad lékárnou. Paní lékárnice snad chtěla být operní zpěvačkou nebo se
snad rozhodla přinést do ospalého města trochu světové kultury,
a tak skoro denně trénovala svoje hlasivky u otevřených oken.
Hlas měla jako zvon a byla dobře slyšet i na druhém konci náměstí. Zlé jazyky ale paní lékárnici pomlouvaly, že zpívá falešně, že to
není zpěv, ale kokrhání a tak podobně.
Podle knihy J. Fischla a H. Smetanové
zpracoval Václav Strolený
Pokračování příště

… před 90 lety
Na podzim roku 1927 rozebíral rotmistr Josef Ploner z pracovního oddílu Dělostřeleckého pluku z Českých Budějovic
v místní kovárně na návsi ruční granát, přičemž došlo k výbuchu. Na místě zahynul rotmistr a opodál přihlížející občan
Štěch; těžce zraněn byl pan Nováček ze Slatiny, který držel
koně při kování.

… před 70 lety
Rok 1947 začal ve znamení krutých mrazů, které trvaly celý leden
a únor a teploty klesly až na 33 °C pod nulu. Mrazy doprovázely
i přívaly sněhu (místy až do výše 1 metru) doprovázené silnými
větry, které způsobily tvorbu obrovských závějí. Citelná chladna
pak byla i v dalších měsících a trvala vlastně až do konce května. Pak následovaly velká sucha, když v červnu pršelo minimálně
a v červenci a srpnu vůbec – okolní krajina připomínala Saharu.
Minimálně pak mrholilo v říjnu a listopadu, větší déšť přišel pak až
v první polovině prosince.

… před 60 lety
1948 – v tomto roce došlo k výměně na místě kronikáře obce
Svéradice. Toto místo dlouhá léta zastával Josef Grill, správce
a učitel zdejší školy, který se odstěhoval, a na jeho místo byla „dosazena“ soudružka Růžena Máčeová.
5. července zemřel Josef Chaloupka, „pan otec ze mlýna“, nezapomenutelný dlouholetý kronikář svéradický.

… před 50 lety
V dubnu roku 1967 zhotovil ve svém volném čase místní občan
pan Jaroslav Kopáček z čp. 79 dva kolotoče pro děti. Jeden byl instalován na „Drahách“ a druhý byl po dohodě s MNV umístěn na
návsi. A stojí tam dodnes!
Na pozvání TJ Sokol Svéradice přijíždí v květnu 29členná sportovní „delegace“ z městečka Naundorf z tehdejšího NDR. V rámci několikadenního kulturního a sportovního programu byl sehrán
i fotbalový zápas, ve kterém Traktor Naundorf porazil zdejší
TJ Sokol v poměru 3:0.

… před 40 lety
V roce 1977 proběhl v obci soupis domácích zvířat, kdy měli občané za povinnost nahlásit jaký druh a v jakém počtu doma chovají:
Slepice: 1317 ks, ovce: 28 ks, husy: 15 ks, prasata: 45 ks,
kachny: 50 ks, krávy: 9 ks, krůty: 2 ks, býci: 1 ks.
A jak jsme na tom letos?

… před 30 lety
Občanský výbor v r. 1987 rozhodl o opravě „kostelíka za vsí nedaleko bývalého mlýna“ (tak byl tehdejší řečí nazýván dnešní kostel sv. Bartoloměje), který léta nebyl udržován a zub času vykonal
své. Okresní národní výbor, odbor kultury a tajemník pro církevní
záležitosti rozhodli o uvolnění částky 50 tis. Kč na opravu této památky. V následujících 3 letech byl za pomoci brigádnických hodin mnoha občanů naší obce kostelík opraven a zrekonstruován.
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AKTUALITY Z REGIONU

V aktuálním čísle našich novin se dotkneme tématu, které ovlivňuje všechny obyvatele Svéradic,
a to zejména ty, kteří nevlastní řidičské oprávnění. Plzeňský kraj totiž uvažuje o obnově provozování
autobusových linek po celém kraji čistě pod svou taktovkou.

...vedoucí odboru dopravy Plzeňského
kraje počítá s téměř miliardovou
investicí na celý projekt, přičemž roční
výnos se pohybuje nad 100 miliony.

Z krátkodobého hlediska se jedná o obrovsky ztrátovou investici, i když z hlediska dlouhodobého může být přínosem. Záleží na
tom, jestli by s tím náš kraj logisticky dobře naložil, a rovněž na
tom, jestli výnosy z provozu autobusové dopravy budou nadále
klesat (jak je trendem posledních let), anebo vzrostou, jak předpokládá právě hejtman. V dalším odstavci se dočtete, proč by
projekt z hlediska finančního (sic!) podle mého názoru přínosem
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POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE

Návrat krajské autobusové dopravy?

Co se tím mění? Pokud jste dosud žili v domnění, že autobusy plahočící se naším regionem patří kraji, pak vězte, že již od revoluce
(přesněji od r. 1990) tomu tak není. Centrálně řízená ekonomika
se totiž, světe div se, neosvědčila. Kraje vždy uzavírají se soukromým dopravcem, jenž autobusy vlastní a dopravu zprostředkovává, smlouvu o provozu na vlastním území. Název „ČSAD“ je
pouze marketingovým tahem, který odkazuje na komunistickou
tradici. Pro obě strany se tento systém dosud zdál být jako ideální symbióza.
Ovšem po novém vládním nařízení, které určilo zvýšit mzdy řidičům autobusů, se dopravci obrátili na kraje, aby toto navýšení pokryly krajské rozpočty. Kraje se zdráhaly na toto přistoupit
(ve většině krajů se o tomto tématu vedou ještě horlivé diskuze
a k dohodě se dosud nedospělo), ale například náš Plzeňský kraj
řešení s dopravcem nedávno našel a musel do rozpočtu chtě nechtě sáhnout. Z toho důvodu se vynořily myšlenky, zda by pro
kraj nebylo výhodnější autobusové linky provozovat a spravovat
je po všech stránkách. Toto propaguje zejména hejtman Josef
Bernard, většina krajů však o tomto řešení neuvažuje.

Naše vesnice svéradice

nebyl. Ještě doplním, že vedoucí odboru dopravy Plzeňského kraje počítá s téměř miliardovou investicí na celý projekt, přičemž
roční výnos se pohybuje nad 100 miliony.
Z mého pohledu bude provoz vlastních autobusových linek podobný jako správa České pošty. Stručně řečeno, máte radši více

HASIČSKÝ DEN
V sobotu 29. června od 14.00 hodin bude
pořádat místní sbor dobrovolných hasičů
II. ročník loni velice úspěšné akce pod
názvem „Hasičský den‟.
Bude to odpoledne plné různých soutěží,
a to jak pro děti, tak pro dospělé. Přihlásit se a zkusit si svoje dovednosti může
každý, kdo se přijde podívat.

Po celou dobu akce a také dlouho po ní bude zajištěno bohaté občerstvení.

poboček, anebo kladný rozpočet? Kraj se totiž z logiky věci bude
snažit zabezpečit dopravu „často a všude“ bez ohledu na náklady.
Vycházím z toho, že jednak na kraj bude vyvíjen tlak ze strany občanů a jednak to bude velmi oblíbený populistický bod před volbami. Otázkou tak bude, jestli je pro obyvatele kraje přínosnější
dostupnější autobusová doprava, nebo o jednu pravděpodobnou
díru v rozpočtu kraje méně. A protože díry v rozpočtu nesmějí být
vidět, řeší se tak, že se uberou peníze jinde. Politik ale musí zvážit dobře situaci, neboť občan bude vždy kritizovat nedostupnost
dopravy, ale ve výsledku i nižší rozpočet na služby, z kterých se
ztrátový projekt dotuje.
Uzavřeme tak, že investice se za podmínky rozumného hospodaření může z dlouhodobého hlediska vyplatit, ale jak kraj bude
hospodařit, odvisí vždy od voleb a kvůli tomu se většinou na náklady nehledí. Proto se objektivně nedá nyní říct, je-li to krok
správným, či špatným směrem.
Josef Smitka ml.

Pozvánka na
Bartolomějskou
pouť: 26.–27. srpen 2017
SPORTOVNÍ AKCE
/fotbal – přátelské a
mistrovské zápasy/
SPOLEČENSKÉ AKCE
/hudební vystoupení
několika kapel/
VÝSTAVA – MŠE SVATÁ – POUŤOVÉ
ATRAKCE

KAMENICKÉ SLAVNOSTI

SLATINSKÝ
PATNÍK
VÝROBA PATNÍKŮ
PRO VŠECHNY

pod vedením zkušených kameníků

KAMENICKÉ SOUTĚŽE
PRO DĚTI
SILÁCKÉ SOUTĚŽE
CENY PRO ÚČASTNÍKY
HUDBU ZAJISTÍ
OTAVANKA
A JENDA BAND
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INFORMACE Z OBCE / OBECNÍHO ÚŘADU
WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Během měsíce června získaly webové stránky naší
obce novou grafiku, responzivní vzhled, lepší legislativní
úpravu, moduly (infobox – fotogalerie, aktuality, úřední
deska), inovovaný kalendář akcí. Současně máme prostřednictvím webových stránek možnost rozesílat SMS
zprávy a maily spoluobčanům, kteří si o to požádají. Můžeme tak rychle a bez odkladu informovat o všem důležitém, co se v obci děje. Žádáme proto ještě jednou
občany, kteří projeví o tuto službu zájem, aby
na obecní úřad nahlásili své mobilní číslo popř.
e-mailovou adresu, kam Vám budou zasílány veškerá hlášení obecního rozhlasu a další důležité
informace!

NOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DO OÚ
Od prvních květnových dnů je budova obecního úřadu vybavena novými moderními vchodovými dveřmi,
které jsou opatřeny bezpečnostním zámkem. Firma
PREISWERT, s. r. o., Horažďovice odvedla skvělou práci
a během 8 hodin vybourala staré dveře, instalovala nové
a k tomu provedla nezbytné zednické práce. Vzhledem
k tomu, že jsme nová skla nechtěli pomalovat různými nápisy nebo polepit plakáty, veškeré potřebné údaje jsou umístěny na novém stojanu, který je umístěn
uvnitř, a vše je z venku dobře viditelné.

PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY
V minulém vydání Našich novin bylo oznámeno, že
k datu 30. 6. 2017 končí s provozování pedikérských služeb paní Ladislava Denková z Pačejova. Protože zatím
nemáme žádnou náhradu, obracíme se na naši veřejnost

se žádostí o typ nebo doporučení na někoho, kdo by měl
zájem tyto služby v naší obci provozovat.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí může obec požádat o dotaci na pořízení domácích kompostérů. Podmínkou získání této dotace je závazné doložení, že o tyto kompostéry má zájem nejméně 60 domácností. Proto v případě, že se najde potřebný počet zájemců, začneme
dělat potřebné kroky tj. od zpracování potřebné dokumentace k podání žádosti a ve finále (když vše dobře
dopadne) k zajištění samotných kompostéru a jejich
dodání všem žadatelům. V případě zájmu je potřebné co nejdříve podat písemnou žádost na obecní úřad
a podle počtu zájemců se pak bude rozhodovat, jaký
bude další postup.

SEKÁNÍ NEROVNÝCH PLOCH
Květen je období, kdy tráva roste velice rychle, a proto
i obecní plochy vyžadují neustálou a pravidelnou údržbu. Bohužel zrovna v tomto období došlo k poruše obou
křovinořezů, které má obec k dispozici, a nastala trochu
krizová situace. Vzhledem k tomu, že obě tyto „mašiny“
nepatří k nejnovějším, je nasnadě, že i jejich oprava je
časově rozsáhlejší. Nakonec se zjistilo, že jeden stroj je
prakticky již neopravitelný a byl vyřazen. Z toho důvodu jsme museli udělat bleskové rozhodnutí a nakoupit
křovinořez nový. Z rozsáhlé nabídky jsme vybrali značku
STIHL, která je kvalitní a servisy jsou v blízkém dosahu.
Pan Jiřinec nový výrobek již převzal a sekání nerovných
ploch bylo v posledním květnovém týdnu obnoveno.

V prvním pololetí tohoto roku nám byly z Plzeňského kraje
přiděleny dvě dotace, díky kterým jsme jednu akci již realizovali a druhá je připravena na druhé pololetí. Z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 jsme
na akci Stavební úpravy sociálního zařízení a kuchyně hospody U Turků obdrželi částku 200 000 Kč a z dotačního titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017 nám byla na stavbu Multifunkční hřiště Svéradice poskytnuta částka 300 000 Kč. Obdržené dotace budou použity na zkvalitnění společenského a sportovního života v naší obci.
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USNESENÍ Zastupitelstva

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Svéradice ze dne 29. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Svéradice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)

b)

c)

7.

8.

9.

10.
a)

b)

11.

schvaluje program 20. zasedání ZO;
volí návrhovou komisi: Haasová Růžena,
Šimánková Hana;
určuje ověřovatele zápisu: Ing. arch. Straňák Tomáš,
Löffelmann Petr;
schvaluje zápis a plnění usnesení z 19. zasedání ZO
ze dne 26. 4. 2017;
schvaluje rozpočtové opatření č. 1 roku 2017;
v záležitosti rozpočtu obce
projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad;
bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016“ zpracovanou firmou
DAKAN – ing. David Vičar, se sídlem Pod Dubovkou
9, 301 00 Plzeň;
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní uzávěrku obce Svéradice sestavenou
k 31. 12. 2016;
dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, § 28, odst. 1–3, schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018–
2022;
na základě žádosti AUTOMOTO KLUBu Pačejov v AČR
souhlasí s objížďkou Komušín – Svéradice – Babín –
Horažďovice – Horažďovice Předměstí a opačně
z důvodu uzavírky silnice Komušín – Horažďovice Předměstí a opačně v termínu sobota 29. července 2017;
schvaluje závěrečný účet DSO Radina za rok 2016;
souhlasí s hospodařením za rok 2016 a bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření ÚSC DSO Radina za rok
2016 zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje;
v záležitosti odprodeje pozemků:
schvaluje prodej pozemku p. č. 107/4 v k. ú. Svéradice (trvalý travní porost) o výměře 287 m² paní Aleně
Chlandové, Svéradice čp. 130, 341 01 Horažďovice za
cenu 40 Kč/m² a schvaluje uzavření příslušné kupní
smlouvy;
schvaluje prodej části pozemku p. č. 2793/1 v k. ú.
Svéradice (ostatní plocha) o výměře cca 50 m² manželům Miluši a Zbyňkovi Šimánkovým, Blatenská 769,
341 01 Horažďovice za cenu 40 Kč/m² a pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy;
schvaluje koupi části pozemku p. č. 120/16 v k. ú.
Svéradice (trvalý travní porost) o výměře cca 50 m²
od vlastníka paní Hany Šimánkové, Svéradice čp. 2,
341 01 Horažďovice za cenu 40 Kč/m² a schvaluje
uzavření příslušné kupní smlouvy;

12. schvaluje uzavření „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-0002081/01“ mezi
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly a Obcí Svéradice, zaručující právo oprávněně provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemcích
p.č. 509/1, 597/1, 597/3, 598/2 4092;
13. schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť
v roce 2017 ve výši 300 tis. Kč na akci „Multifunkční
hřiště Svéradice“ a dále schvaluje uzavření příslušné
smlouvy o poskytnutí dotace mezi PK a Obcí Svéradice;
14. schvaluje uzavření smlouvy s auditorem Ing. Davidem Vičarem se sídlem Pod Dubovkou 9, 301 00
Plzeň o vykonání přezkoumání hospodaření obce za
r. 2017 za cenu 16 000 Kč bez DPH plus náklady za
dopravu ve výši 10 Kč/km;
15. souhlasí s přijetím peněžitého daru od VOD Svéradice, IČ 49788191 se sídlem Svéradice čp. 158, ve výši
2000 Kč a schvaluje uzavření darovací smlouvy;
16. bere na vědomí plnění rozpočtu obce ku 26. 6. 2017;
17. ve věci zpracování technické dokumentace pro plánovanou stavbu ČOV vzhledem k referencím a odbornosti schvaluje cenovou nabídku firmy EKOEKO
s. r. o., Senovážné nám. 1, České Budějovice, ve výši
195 000 Kč bez DPH a schvaluje uzavření příslušné
smlouvy o dílo;
18. schvaluje cenovou nabídku firmy ČEVAK, a. s., se sídlem Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice, na provedení projekčních a administrativních prací potřebných pro podání žádosti o dotaci na akci „Svéradice –
průzkumný hydrogeologický vrt“ ve výši 84 700 Kč
vč. DPH a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo.
19. schvaluje cenovou nabídku firmy ČEVAK, a. s., se
sídlem Severní 8/2264, 370 01 České Budějovice,
na instalaci dávkovacího čerpadla na chlornan do ÚV
(úpravna vody) včetně příslušenství ve výši 34 550
Kč bez DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo;
20. stanovuje cenu pronájmu nůžkového stanu o rozměru 3 x 6 metrů pro místní spolky a občany ve výši
200 Kč, včetně stolů a lavic;
21. schvaluje „Smlouvy o dílo na rozšíření veřejného
osvětlení v obci Svéradice“:
a) s firmou Petr Majer, Záboří čp. 111, PSČ 387 34,
za cenu 85 120 Kč vč. DPH
b) s firmou Václav Burda – Elektroslužby, Horažďovice,
za cenu 146 282 Kč vč. DPH.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SVÉRADICE
sobota 22. července
14.00 hodin – HASIČSKÝ DEN
– soutěžní klání pro děti i dospělé
Nohejbalové pískové hřiště a přilehlé prostory

pátek 25. srpna – neděle 27. srpna
BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
– bohatý sportovní, kulturní a společenský
program

CHANOVICE

– koncert mimořádného kytaristy, tematický pořad
k výročí narození Jaroslava Foglara;
Zámek Chanovice

sobota 8. července
09.45 hod. – DEN ŘEMESEL
– přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje
Zámecký areál a skanzen Chanovice

sobota 29. července
13.00 hodin – Memoriál L. Duchoně
– hasičská soutěž
Cvičiště Defurovy Lažany

sobota 15. července
18.00 hodin – Jiří Hlaváč – Jak to vidí při setkání
s přáteli a knihou
– koncert významného hudebníka a pedagoga
Zámek Chanovice

neděle 13. srpna
17.00 hodin – Ozvěny Porty – Kristýna Nídlová a spol.
– mladé naděje současné folkové scény
Zámek Chanovice

neděle 23. července
18.00 hodin – Štěpán Rak a Alfréd Strejček
– Písně ztraceného ráje

sobota 19. srpna
18.00 hodin – Malíř Josef Fencl
– vernisáž známého malíře
Zámek Chanovice

HORAŽĎOVICE

sobota 19. srpna
neděle 20. srpna – MARIÁNSKÁ POUŤ
– různé pouťové atrakce

pátek 21. července
19.00 hodin – Ševčíkovy hudební večery
– České trio
Hotel Prácheň

pátek 25. srpna
Ševčíkovy hudební večery – TrubaDůry aneb
od spodka i shůry
19.00 hodin – renesanční koláž plná hudby
Hotel Prácheň

sobota 22. července
JMENINY MĚSTA – oslava jmenin města,
– divadelní představení, celodenní akce
Město Horažďovice

SLATINA
sobota 5. srpna
SLATINSKÝ PATNÍK 2017 – 7. ročník kamenických
slavností
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