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Naše vesnice
Svéradice

Vážení spoluobčané,
ani se tomu nechce věřit, ale je to tak, opět po roce se
naše obec připravuje na tradiční svéradickou Bartolomějskou pouť. Zdá se, jako by to bylo pár týdnů, co naši náves
opouštěly atrakce pana Třísky, ale ve skutečnosti už je to
opravdu 12 měsíců. Ten čas prostě neskutečně utíká. Na
pouť se pečlivě připravuje většina domácností a samozřejmě že ani obec nesmí zůstat pozadu; naší snahou bude,
aby náves, její okolí i další části obce byly pečlivě uklizeny.
Pouť je svátek církevní i společenský a pro naši vesnici je
to vždy velká událost, která přitahuje návštěvníky ze širokého okolí. Tak jako vždy v posledních letech i letos je pro
Vás připraven pestrý program, ze kterého si každý určitě
něco vybere (viz strana 12–13). A protože většina akcí se
koná pod širým nebem, musíme doufat, že objednávka počasí vyjde podle našich představ.
Hned jak skončí pouťové veselí, začnou v blízkosti fotbalového hřiště na parcele č. 110/2 zemní stavební práce pro
výstavbu nového multifunkčního hřiště. Toto hřiště už bylo
plánováno v minulém volebním období, ale přes enormní
snahu se nám nepodařilo sehnat potřebnou dotaci, která
by tuto realizaci usnadnila, proto byla tato akce přesunuta
na další období. Dnes můžu se stoprocentní jistotou konstatovat, že ve druhé polovině října tohoto roku budete mít
všichni možnost toto nové sportoviště využívat.
Trošku „s křížkem po funuse“ se začínají objevovat názory, proč bude hřiště právě na tomto místě a proč nebude umístěno například na zahradě mateřské školy, popřípadě jinde. O výběru pozemku pro stavbu multifunkčního hřiště rozhodlo již minulé zastupitelstvo,
a to jednohlasně, dokonce nebyli proti ani přítomní hosté. Následně byla vypracována technická dokumentace
a celý přípravný proces byl zakončen vystavením stavebního povolení; tím bylo vše administrativně uzavřeno. Kdo
pravidelně navštěvuje zasedání obecního zastupitelstva
nebo se blíže zajímá o jeho práci, musí tyto informace už
několik let znát. V současné době je nutné tyto „řeči“ považovat za bezpředmětné a je jen škoda, že se toto neřešilo
v době, kdy to ještě bylo možné. Ale pozemky v dolní části
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školní zahrady (pozemek p. č. 96/4 a část pozemku
p. č. 96/7) ladem nezůstanou, uvažuje se o jejich
vhodném využití a jedna z možností je udělat z nich
stavební parcelu.
Během minulého měsíce se na pořad dne opět dostala budova na návsi č. p. 47, kterou v loňském roce získala v elektronické dražbě pražská společnost zabývající se nákupem domů v celé ČR, jejich následnou rekonstrukcí a pak prodejem, popřípadě jejich využitím

jako ubytovny. V tomto případě však pravděpodobně
neměli správné informace a trochu se přepočítali. Tento objekt byl totiž před lety kolaudován jako prodejna a v takovém případě jej nelze užívat k bydlení, a to
v žádné formě. Proto zřejmě tuto investici vyhodnotili
jako chybnou a dům nám nabídli k odprodeji. Obec, jak
jistě víte, se o tento objekt v předmětné elektronické
dražbě rovněž ucházela, ale byli jsme limitováni určitou, předem schválenou částkou, kterou jsme prostě
navyšovat nemohli a ani nechtěli. Nám předložená nabídka současných majitelů se k této částce hodně blíží, a proto zastupitelstvo na posledním zasedání otázku možného odkupu projednalo a pověřilo mě jednáním o případné koupi budovy bývalé prodejny CATRIN.
S největší pravděpodobností by pak takto získané prostory sloužily ke skladování obecního majetku, protože spousta věcí je uložena na různých místech pouze
provizorně. V případě, že jednání dopadnou úspěšně,
čekají nás, nejdříve alespoň částečné, rekonstrukční
práce, jejichž součástí a hlavní prioritou bude výměna
dveří a oken.
Rovněž bych se rád zmínil o další akci, která se
z podobných důvodů jako multifunkční hřiště odkládá
z jednoho volebního období do druhého, a to je rekonstrukce fotbalových kabin. Vím, že se jedná o projekt,
který naše občany rozděluje na dva tábory, a proto
bych rád otevřeně informoval, co se v této záležitosti
aktuálně děje. Vzhledem k tomu, že jsme již dvakrát
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bezúspěšně žádali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přidělení dotace, bylo na jaře tohoto roku
rozhodnuto, že zkusíme vypsat výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Doufali jsme, že se podaří celkové náklady stlačit co nejvíce směrem dolů. Výsledek
soutěže nás však nepotěšil, protože vítězná nabídková cena byla mimo naše reálné možnosti, za kterých
by obec realizaci této stavby mohla provést za pomoci vlastních finančních prostředků. Tato možnost tedy
byla zatím „smetena ze stolu“, ale protože byl mezitím
dosti nečekaně vyhlášen další operační program MŠMT
– Podpora sportu 2017/2018 –, rozhodli jsme se znovu se o dotaci ucházet. Podmínky a následné vyhodnocování žádostí bude, nebo je tak alespoň avizováno,
rozdílné oproti minulým a mělo by být daleko otevřenější a transparentní. Pevně věříme, že metody výběru, které se užívaly v předchozích letech, se nebudou
opakovat a schválené budou jen žádosti, které budou
po odborné i administrativní stránce splňovat dané požadavky. Je to asi náš poslední pokus získat pro současný projekt kabin finanční dotaci. V případě dalšího
neúspěchu jsme rozhodnuti projekt přepracovat tak,
abychom celkové náklady minimalizovali a dostali se na
takovou cenu, kterou bychom mohli pokrýt z obecního
rozpočtu. Rozhodnutí by mělo padnout do 31. 12. 2017.
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ŠIMÁNEK František
BLÁHA Miroslav
MLÁDEK Jaroslav
VLČKOVÁ Jiřina
BREJCHOVÁ Božena
FIŠEROVÁ Blanka

č. p. 37
č. p. 132
č. p. 10
č. p. 112
č. p. 125
č. p. 30
č. p. 26
č. p. 65
č. p. 11
č. p. 60
č. p. 120
č. p. 58
č. p. 4
č. p. 48

4. září
6. září
8. září
10. září
12. září
13. září
17. září
17. září
19. září
20. září
21. září
21. září
22. září
27. září

84 let
70 let
80 let
60 let
67 let
71 let
75 let
75 let
60 let
81 let
64 let
80 let
62 let
73 let

č. p. 2
č. p. 74
č. p. 118
č. p. 127
č. p. 11
č. p. 129

2. října
11. října
12. října
14. října
23. října
26. října

67 let
70 let
64 let
61 let
89 let
61 let

Vítáme nového občánka Svéradic:
1. července se narodila Sofie Rambousová.
Dost bylo práce, a proto mně závěrem dovolte, abych
Vám popřál hezký zbytek léta a krásné, bezproblémové prožití blížícího se pouťového víkendu. A radujte se
z každého krásného dne i ze všeho, co právě prožíváte – přesně tak, jak to krásně před lety řekl spisovatel Ota Pavel: „Je důležité umět se radovat. Ze všeho.
Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď
a v budoucnu nic krásnějšího už možná nepřijde.“
Václav Dušek – starosta

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…
Vytyčovací a geodetické práce pro ČEZ probíhaly po celé naší
obci od 2. 8. do 15. 8. Práce provedla firma GEFOS z Českých Budějovic, která vyznačovala trasy
kabelů nízkého napětí na terénu
signalizační barvou, a následně proběhlo geodetické vyměření.

časí se vydařil. Druhý ročník této
akce přilákal spoustu malých i velkých návštěvníků, s ukázkou hasičské techniky se na nás přijeli podívat i profesionálové z Horažďovic,
kteří tak ještě zpestřili odpoledne
plné soutěží a vody. Více již uvnitř
novin.

Nohejbalový turnaj trojic, který se konal každoročně v polovině
července a byl uveden i v kalendáři akcí, se v letošním roce nakonec
neuskutečnil. Hlavním důvodem byl
nízký zájem soutěžících v minulých
ročnících a velké množství jiných
akcí v okolí.
Hasičský den konaný dne 22. července za pěkného slunečného po-

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se v naší
obci koná dvakrát do roka, příští
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AKCE V OBCI
termín je stanoven na sobotu
28. října v 8.00 hodin.
Obecní knihovna bude letos vybavena novým počítačem zároveň
s přechodem na nový knihovní systém. Podařilo se nám ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Horažďovicích získat na toto vybavení dotaci od Ministerstva kultury ČR, která
pokryje větší část nákladů. V naší
knihovně si můžete vypůjčit knihy
pro děti i pro dospělé v úterý
a v pátek od 17.00 do 18.00 hodin
za symbolický roční poplatek 30 Kč.
Připravujeme další besedu s velkým milovníkem a ochráncem
přírody Václavem Chaloupkem,
který je i naším senátorem. Termín,
kdy si budete moci vyslechnout
jeho poutavé vyprávění o přírodě,
bude ještě upřesněn.

Upozorňujeme občany, že vodné
je splatné nejpozději do 30. září,
a žádáme o dodržení tohoto termínu. Vodné můžete uhradit hotově
v kanceláři obecního úřadu nebo
převodem na účet.
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Přinášíme ukázky zajímavých
snímků Svéradic, které za pomoci
dronu pořídil Dušan Hrabec.

HASIČSKÝ DEN – II. ročník
V sobotu dne 22. 7. 2017 proběhl ve Svéradicích II. ročník Hasičského dne, který se konal na
místním nohejbalovém hřišti. Naše kolegyně hasička, paní Míša Novotná, připravila dovednostní soutěže jak pro děti, tak pro dospělé. Ještě než toto klání začalo, měli jsme všichni
do jednoho přichystané velké překvapení, které připravila právě Míša, a to že k nám přijeli
profesionální hasiči z Horažďovic.
Dojely k nám dvě velké hasičské Tatry a jejich osádka ukazovala dětem technickou vybavenost těchto aut, někteří
se mohli dokonce převléci do hasičských a jiných uniforem. Rovněž proběhla ukázka stříkání z vodního děla a nakonec se naplno rozezvučely hasičské sirény.
Hasičského dne se zúčastnilo 25 dětí, pro které byly připraveny tři soutěže. Hašení plechového kyblíku vodními
pistolemi, stříkání šlehačky na terč – tuto šlehačku měly
děti místo hasičských přístrojů – a lovení pingpongových
míčků v bazénu. Dále byla přichystána vodní skluzavka
a dva bazénky, kde se mohly děti během soutěže koupat. Výhru v podobě krásných dárečků obdrželo nejen
každé soutěžící děcko, ale dostalo se i na všechny přihlížející děti.
Pro dospělé bylo připraveno celkem 6 disciplín, kterých
se zúčastnilo 20 soutěžících, rozdělených do 4 družstev po
pěti. Například lovení zaběhlých zvířat ze ZOO – 4 dospělí nesli pátého na paletě a ten musel sbírat plyšová zvířata do igelitového pytle, hašení hořících kyblíků vodou
vystřikovanou umělými dlouhými brčky, stloukání žebříku
a lezení na něj, přenášení klíčů po provázku se zavázanýma očima, pití piva z dětské láhve, přetahování lanem

a nošení jeden druhého na zádech z hořícího domu za neustálého kropení vodou z hasičské stříkačky.
Také všichni dospělí byli oceněni krásnými cenami.
Za organizaci tohoto hasičského dne musím poděkovat nejen Míše Novotné, ale i jejím kolegyním a kolegům,
všem hasičům, kteří se na tomto dni podíleli, sponzorům
za krásné ceny a také obci Svéradice.
Už se všichni těšíme na příští ročník.
Miroslav Chaloupka
starosta Sboru dobrovolných hasičů Svéradice
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FOTBALOVÝ KLUB
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rozhovor

LÉTO 2017 – příprava na sezónu 2017/2018
Po sestupu z krajského přeboru se hráči i výbor dlouho rozhodovali, zda se přihlásí
do 1. A třídy, nebo do nejnižší krajské soutěže – 1. B třídy. Nakonec se přijala varianta první, a to i přesto, že se vědělo, že několik hráčů odejde a bude velký problém
s kádrem, který po celou minulou sezónu byl už tak velice úzký.
To se nakonec potvrdilo, když během prázdnin mužstvo
opustilo 6 hráčů: do Blovic se po 2 letech vrátil Miloš Heřman, do Sousedovic odešel zkušený Jirka Benedikt, do
Chanovic podal přestup Martin Klas a do Nezamyslic zamířil Zdeněk Prokopec. Ze zdravotních důvodů pak přerušil
(možná dokonce ukončil) kariéru Jirka Sova a z podobných
důvodů skončil i Vlasta Beránek, ten však nevylučuje, že by
ještě nějaký zápas odehrál. Zbylé torzo začalo pod vedením trenéra Marcela Voříška letní přípravu v pátek 14. července s tím, že kádr bude doplněn o některé hráče „béčka“
– Martina Heimlicha, Marka Jedličku, Kubu Vlčka a Jardu Makovce.
Návrat potvrdil Honza Vonášek,
který z důvodu rekonstrukce rodinného domu přerušil načas kariéru, a také David Károly, který
sice velkou část jara nehrál, ale
nakonec v mužstvu zůstává. Žádný další přestup se zatím nepodařilo dotáhnout do konce, protože
v našem, dalo by se říci, doslova
fotbalovém regionu je na velké
množství klubů velmi málo hráčů
a dá se předpokládat, že v dalších letech bude ještě hůř. Už
teď vidíme, že na vesnicích chybí mládež (okresní přebor
dorostu se již několik let nehraje) a tím pádem i budoucnost venkovských klubů nevypadá moc optimisticky. Bude
se muset jít cestou spojení dvou a možná více klubů, a to
i za cenu, že soutěže budou mít méně účastníků a možná
dojde i k rušení některých soutěží. Prostě je velice těžké
sehnat potřebné posily, ale výbor na doplnění kádru dále
pracuje a přes všechny zmíněné problémy věříme, že naše
mužstvo bude postupně opět konkurenceschopné.
V přípravě se sehrály dva přípravné zápasy. V rámci Memoriálu Františka Pavlovského a Josefa Smitky to byl zápas
s pořadatelským Chanosem Chanovice, ve kterém domácí
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zvítězili 3:2. V sobotu 22. 7. jsme se utkali v rámci poutě v Kasejovicích s místním účastníkem okresního přeboru
a tento zápas skončil remízou 2:2. Týden před začátkem
mistrovských zápasů se kombinovaný tým, složený z hráčů áčka i béčka, zúčastnil Memoriálu Karla Hlavatého ve
Velkém Boru a po vítězství nad Poříčím 6:1 a ve finále nad
Buděticemi 3:1 turnaj vyhrál.
První ostrý zápas čekal náš první tým v neděli 13. srpna,
kdy jsme hostili tým FC Rokycany B, ale jeho výsledek jsme
z důvodu dřívější uzávěrky tohoto čísla už nestihli. Dozvíte
se ho až v dalším vydání.
I „béčko“ se po postupu do nejvyšší okresní soutěže po celé
prázdniny snaží svůj kádr nejen rozšířit, ale také posílit. Po
letech strávených ve velkých
Hydčicích se do Svéradic vrací
náš odchovanec Martin Fišer.
Z ročního působení v dorostu
FC Horažďovice se vrací Michal
Doležal a z Velkého Boru po
2 letech přestupuje zpět Franta
Nováček. Oba jsou kvalitní hráči a počítá se s jejich využitelností pro obě naše mužstva.
Hlavním cílem naší rezervy bude v této sezóně pohybovat
se v klidném středu tabulky a pokud možno se vyhnout sestupovým starostem. Na první mistrovský zápas odcestovali hráči do Rabí, kde svoje domácí zápasy hrají FK Budětice 2012. Jak vše dopadlo, to při psaní tohoto článku ještě
nevíme, ale co víme určitě, čekal nás velice těžký zápas se
soupeřem, který má ty nejvyšší ambice.
V letošním roce jsme založili ve spolupráci se Sokolem Pačejov mladší žáky, kteří svoji mistrovskou sezónu zahájí
v sobotu 2. září, kdy od 10:00 hodin budou hostit béčko Horažďovic. Zatím se pilně připravují pod vedením staronové
dvojice trenérů Vlasty Beránka a Martina Heimlicha. vdu

Moravák, Pražák,
Plzeňák, Svéraďák
Rozhovor s Ing. arch. Tomášem Straňákem, Svéradice č. p. 58
Tentokrát jsem měla rozhovor snadnější než jindy. Na naši domluvenou schůzku přinesl Ing. arch.
Tomáš Straňák již hotový článek. V něm uvedl fakta, která považuje za podstatná, a to jak z osobního, tak profesního života. Zjistila jsem, že by bylo
škoda narušit strukturu jeho článku a pro něj typickou, osobitou stylizaci. Domluvili jsme se, že já jako
samostatnou část přidám jen několik údajů o jeho
občanském působení ve Svéradicích, pár poznámek
z jeho mládí, které mě napadly při prohlížení fotografií, popřípadě trochu rozvedu některá jeho stručně uvedená fakta. Ale to zařadíme až na samý závěr.

Cesta zatím jenom tam
Rok 1936 byl významný pro naše rodiče, kteří měli svatbu, postavili si dům uprostřed dědiny s krámem se smíšeným zbožím v přízemí; v patře jsme bydleli spolu s rodiči tatínka. (Obec měla 3500 obyvatel jako většina v okolí). Je v úrodném kraji, kde končí Morava u pohoří Bílých
Karpat, za kopcem Velká Javořina (970 m n. m.) je už Slovensko se známým Trenčínem, Novým Městem nad Váhem, Zvolenem a vesnicí Velká Ida u Košic. Tady, na konci Slovenska, jsem strávil dva roky v základní vojenské
službě jako radista a dosáhl hodnosti svobodníka.
To jsem ale rychlejší než historie. U nás doma prošla II.
světová válka bez jinde obvyklých útrap. Obchod běžel,
naše rodina se rozrostla o čtyři děvčice a mne musel tatínek umístit do světa, abych nezapomněl, kam patřím.
Žádostí na obci o možnost začít dělat rodičům radost studiem na reálném gymnáziu totiž zjistili tátové mých kamarádů, že je hezké od mých blízkých, že mi chtějí pomoci
začít budovat život od podlahy, když oni sami „se staví záporně k lidově demokratickému zřízení“, a tudíž není v našem zájmu napomáhat živlům proti svému přesvědčení.

Tomáš Straňák s manželkou a pravnučkou
Doma mně sbalili raneček a přemístili do Bruntálu na severní Moravě s vyhlídkou na Radhošť. Vše potřebné pro
to, abych to někam dotáhl, zajištěno pod jednou střechou v malém uzavřeném udržovaném klášteře, spravovaném ještě tehdy jeptiškami (rok 1953). Vlídné zacházení ze strany výchovného i učitelského sboru mi nahradilo
nepřizpůsobivost rodičů vůči režimu.
Jako truhlář jsem byl přijat na Průmyslovou školu bytové tvorby v Praze mezi děti výtvarníků a jiných umělců,
které postihla stejně trnitá cesta. Opět se mně mezi nimi
i jejich rodiči žilo velmi pospolitě.
Maturita, základní voj. služba (viz výše), ženění se slečnou Věrou Gerndtovou, dcerou pana doktora, lékaře
v Praze-Smíchově, kde jsme pak společně bydleli s našimi
dvěma dcerami. Opět ve výborném domácím prostředí,
s blízkým parkem Petřínem a samozřejmě Vltavou.
V této době jsem absolvoval na stavební fakultě ČVUT
obor architektura ve večerním studiu (čtyři dny v týdnu
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obědvající a večeřící pracující škodováky, pro jejich učně
internát, učňovský internát pro Vodní stavby Plzeň, zotavovnu ROH pro URO Praha, bytovky v Železné Rudě a další drobné stavby v Západočeském kraji.
V srpnu, dožijeme-li se, budeme s manželkou v pětapadesátiletém soužití v jedné domácnosti. Držte nám palce!
A potom spali a spali a potom s Kájou Maříkem zakusovali velikonoční koláčky.
Ing. arch. Tomáš Straňák

 Další fotografie je z 21. května 1950, kde je
Tomáš zase uprostřed a zase dobře k poznání.
Podle poznámky na fotografii je to vzpomínka
na národopisné pásmo Dědáček Smetanův. Tomáš říká, že v takovéto „dědině“ běžně působily
tři dechovky. Hrál v jedné z nich na klarinet, což
se mu potom dobře hodilo při vojenské službě,
kde mohl působit ve vojenské kapele.

zakázka na kulturní zařízení a obchod s potravinami ve
Svéradicích v Pošumaví. Při první pracovní návštěvě obce
jsem dostal od místních zastupitelů nabídku na koupi
prázdné chalupy čp. 58, což jsem bez dlouhého váhání
přijal, a hned jsme i s rodinou začali ve Svéradicích chalupařit, později i bydlet. Kulturní zařízení občas navštěvuji.
Opět zpátky v čase: Ve Stavoprojektu jsme projektovali Centrální výrobnu jídel – 22 500 jídel denně pro

Poznámky k článku:
 Architekti Věra a Vladimír Machoninovi, u kterých Tomáš
pracoval, byli významné osobnosti ve svém oboru. Zvítězili v několika veřejných architektonických soutěžích, stavby podle jejich návrhů se však dočkaly realizace až v období, kdy manželé měli omezenou jak architektonickou, tak
publikační činnost, protože nepodepsali souhlas se sovětskou okupací. Machoninovi jsou autory pražského obchodního domu Kotva, Domu bytové kultury v Praze, hotelového
komplexu Thermal v Karlových Varech nebo budovy českého velvyslanectví v Berlíně. Projektovali rovněž jedno

z pražských bytových sídlišť. Nejvýznamnější projekty vytvořili Machoninovi v ateliéru Alfa na konci 60. let.
 V Obchodním projektu, který projektoval rovněž Kulturní zařízení a obchod s potravinami ve Svéradicích, pracoval Tomáš jako vedoucí týmu inženýrů-architektů. Projekt
a následná výstavba se odehrály počátkem 70. let 20. století.
 Manželé Straňákovi vychovali 2 dcery – Terezku a Márinku. Až bude paní Věra Straňáková slavit své kulaté životní
jubileum, doufáme, že nás také nechá trochu nahlédnout do
svého života.
 Ve Svéradicích Tomáš chalupařil jako Pražák a natrvalo
se do naší vesnice stěhoval jako Plzeňák v roce 1997. Bylo
mu tehdy 60 let. Ve třech volebních obdobích: od r. 2006,
r. 2010, r. 2014 byl a stále je členem obecního zastupitelstva, což svědčí o jeho občanské angažovanosti. Asi přes
2 roky pracoval jako šéfredaktor místních novin. Narodil se
21. 9. 1937. K jeho letošnímu životnímu výročí mu přejeme
dostatek zdraví, dobré přátele a samé radosti ze své rodiny.
Rovněž k 55. výročí společného soužití s manželkou Věrou
gratulujeme a přejeme mnoho sil při zvládání každodenních
manželských radostí i starostí.
Poznámky jsou uveřejněny se souhlasem autora článku.

Ing. Marie Šulcová

„Ve Stavoprojektu
jsme projektovali
Centrální výrobnu
jídel – 22 500 jídel
denně...‟
Jídelna a internát pro učně a pracující Škody Plzeň

Zotavovna ROH Špičák
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po čtyřech hodinách výuky v Praze-Dejvicích). Pracoval jsem u architektů Machoninových jako konstruktér
vnitřního vybavení jimi navrhovaných staveb, později
v Obchodním projektu, kde se navrhovaly stavby obchodů, restaurací, hotelů a podobně, až přišla do podniku

 Vesnice, kde se Tomáš narodil, se jmenuje Nivnice. Leží ve Zlínském kraji, jižně od města Uherský
Brod, v nadmořské výšce 247 m. Národopisně patří do regionu nazývaného Moravské Slovácko, kde
se dodnes udržují lidové zvyky. V současné době je
obec považována za nejpravděpodobnější rodiště
J. A. Komenského. Není divu, že v ní tenkrát žilo
přes 3000 obyvatel, když na rodinné fotografii manželů Straňákových vidíme pět dětí, a to nebyla jistě
výjimka. Tomáše jistě poznáte jako malého našňořeného šohaje uprostřed svých čtyř sester a rodičů
spolu s chůvou, pomocnicí maminky.

Naše vesnice svéradice

Kulturní dům a obchod Svéradice

Bytovky v Železné Rudě

SOU Vodní stavby Plzeň
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POLITICKÉ AKTUALITY

Procházky po Horažďovicích - část 2

Je to kampaň!?

Asi v polovině 19. století se do Horažďovic přistěhovala rodina Münzových, která patřila do úzkého kruhu tamní
aristokracie. Pan Münz st. se stal představeným tehdejší židovské obce a jeho zásluhou byla veškerá dokumentace obce vedena jen v českém jazyce. V době rakousko-uherské monarchie to byla veliká výjimka, neboť veškeré
úřední jednání se vedlo jen v němčině. Rodina zakoupila na horažďovickém náměstí dům č. 4 s velkým dvorem,
kde zavedli výrobu octa a kořalky, kterou nazývali Mincovka.
V domě na náměstí byl
vchod do obchodu, kde se
prodávalo víno, kořalka,
ocet atd. Vchodem se též
vstupovalo do salonku, kde
se sedělo, popíjelo vínko
a hlavně debatovalo. Duší
salonku byla paní Malvína,
o které se říkalo, že široko
daleko není většího znalce
vín. Uměla prý podle chuti rozpoznat nejen značku
vína, ale i jeho ročník.
Tam, kde se dnes nachází podnik Otavské strojírny, býval statek syna pana Münze Huga s krásnou moderní vilou
(existuje dodnes). Při stavbě žádal architekta, aby vila byla
zařízena nejmodernějším vybavením. A vyprávělo se tehdy
po Horažďovicích, že když se Hugo nastěhoval do vily, nemohl najít WC. Hledal nadarmo, na záchod se zapomnělo.
Za okupace v roce 1941 bylo panu Münzovi nařízeno, aby
svůj podnik prodal jakési německé firmě. Podnik byl prodán, ale rodinné tajemství výroby Mincovky nebylo prozrazeno ani po zatčení pana Münze a krutých výsleších na klatovském gestapu. Němci starého pána zastřelili v Mauthausenu a ten si tak tajemství výroby kořalky vzal na onen
svět. V dnešní době připomíná členy tehdejší slavné rodiny
již jen největší pomník na židovském hřbitově na Loretě.
Na rohu Havlíčkovy ulice, kde je nyní KB banka, bývala
trafika slečen Bečvářových. Tam se prodávalo nejen kuřivo,
ale i kolky a další věci, které si již nepamatuji.
V domě č. 51 bydlely dvě židovské rodiny. Rodina Levyových (psalo se Lëwy a vyslovovalo Levy) a rodina Loheitových. Pan Loheit byl délesloužící voják – šikovatel u 11. pluku v Písku – a byl to „voják každým coulem“, jak se říkávalo. Prý i vyleštěné holínky stály u Loheitů „v pozoru“. To, co
byl krejčí Havel pro horažďovické dámy, pokud se jednalo
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o oblečení a poslední módu, byla Olga Loheitová, šlo-li
o klobouky a jiné pokrývky hlavy. Na první pohled věděla,
co a jak se na danou hlavu hodí a k jaké příležitosti si ten
či onen klobouk pořídit. Obchod a dílnu měla Olga v sousedství cukrárny pana Marka u Červené brány. Nebyl to jen
obchod s klobouky, bylo to více podobno dámskému klubu,
kde se mluvilo nejen o módě, ale prozrazovala se tam i malá
rodinná tajemství, vyměňovaly se recepty na dorty, polévky, záviny atd. Bohužel tahle malá městská pohoda naráz
zanikla, když Horažďovice obsadili Němci.
Asi uprostřed Havlíčkovy ulice měl krám koňský řezník,
myslím, že se jmenoval Kůs. Kupovat a „baštit“ koňské
maso bylo něco podřadného, ale panu Kůsovi zákazníci nikdy nechyběli. Nedaleko, naproti řeznictví, měl krám a dílnu můj strýc hodinář Ota Herzog. Naproti dílně strejdy Oty,
dál směrem k Prácheňské ulici, bylo pánské holičství pana
Velingra, kde bylo vždy plno. Specializoval se na holení zákazníků, zatímco tovaryš a učedníci obstarávali další holičské úkony. Byl to jedinečný pohled, jak pan mistr teatrálními gesty brousí na řemenu břitvu a pak několika profesionálními tahy oholí zákazníka. Pokračoval postřikem jakousi
dezinfekční voňavou směsí, utřením obličeje skvěle bílým
ručníkem a následovalo slavnostní prohlášení: „Další pán
na holení.“
A zase přejdeme ulici a zastavíme se u domu č. 46, který
svého času patřil rodině Kafků, jež se zabývala obchodem
s vajíčky. Moment, ne obchodem, ale velkoobchodem s vejci! Velkoobchod byl tak velký, že byl znám široko daleko, prý
i daleko za hranice tehdejší monarchie. Tradovalo se, že ať
již byl dopis této rodině poslán odkudkoli, stačilo napsat na
obálku „Kafka-vejce-Evropa“ a psaní bylo doručeno do Horažďovic. Za německé okupace celá rodina skončila v Osvětimi. Čest jejich památce.
Podle knihy J. Fischla a H. Smetanové
zpracoval Václav Strolený
Pokračování příště

Událost, která ovlivní naše životy na další nejméně 4 roky, se kvapem blíží. Ve dnech 20.–21. října
proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, a tak
se předvolební mašinérie rozjela naplno. Zatímco
slovo kampaň se stává nejoblíbenějším výrazem
roku 2017, současné politické špičky jej využívají ke svému prospěchu velmi odlišným způsobem.

Přestože hlavním účelem předvolební kampaně jako takové je seznámit voliče s programy jednotlivých stran, ve
skutečnosti tomu tak v české (ale ani zahraniční) politické
kultuře již dávno není. Kampaň tak spíš slouží k využívání
populárních témat ke zvýšení voličských preferencí nebo
k likvidaci politického soupeře. Zkrátka, místo toho, aby
nám politické strany nabídly program plánovaných investic
při vysokém růstu ekonomiky, raději si honí body na oblíbených mzdách a migrantech, nebo se vzájemně obviňují
z různých nekalostí.
Pojďme si například nastínit situaci momentálně nejmocnějších politických hráčů. Například pro Frantu je kampaň
velmi užitečná věc. Na povrch vylezlo, že Franta při stavbě
své bábovičky využil nelegálně cizí písek. Všichni se toho
tak snaží využít ve svůj prospěch a obviňují Frantu, kudy
chodí. Franta se však mistrně brání se slovy, že je to kampaň a politická objednávka. Paradoxně tak všichni přidávají Frantovi politické preference, protože Frantovo PR z něj
skvěle vytvořilo obraz mučedníka.
Pepíkovi na druhou stranu kampaň moc nesedí. Pepík velice dobře ví, kde leží jeho síla a kde se generuje jeho voličstvo. Proto se prezentuje jako ochránce chudých a jezdí za svými voliči po krajích. Jenže tyto Pepíkovy výjezdy

stojí stát mnoho peněz, protože Pepík má na svých spanilých jízdách státem vysoké výdaje. Pepík navíc při návštěvách vykládá svým voličům své subjektivní názory a pocity
a dělá si tak kampaň za státní peníze. Všichni tak Pepíka
obviňují, že na svou kampaň nedá ani korunu a zaplatí to
za něj mimo jiné právě jeho voličstvo. Pepík se ale také umí
perfektně bránit, a tak vymyslí, že návštěvy z role vůdce
za svými voliči nejsou přece nic špatného a hlavně to není
žádná kampaň, protože je to oficiální program.
Tudíž Franta s Pepíkem jsou perfektní stratégové a dokážou proměnit své nešvary v akvizici dalších voličů. Problém je, že jejich taktika se pohybuje na velmi tenké hranici a velmi často ji i překračuje. A tak si pro Frantu přišla
policie, protože se jim Frantova bábovička tak úplně nezdá.
Další háček je v tom, že stanovy Frantova politického hnutí
říkají, že pokud je trestně stíhán, musí rezignovat na svůj
mandát i funkci v hnutí. Jenže pro Frantu je důležité setrvat v nastavené strategii a volby vyhrát. Franta je vůdcem
svého hnutí, proto na lusknutí prstu hnutí změní své stanovy. A pokud Franta vyhraje volby, smázne i pány policajty
a šetření se zastaví.
Mezitím se na politické scéně tvoří různé alternativy snažící se konkurovat Frantovi a jeho hnutí. Protože Aloisovi
a Honzovi ale slovo spolupráce spíše překáží, jejich plány zaniknou takřka dříve, než vzniknou. Bohuš se mezitím
snaží veřejnosti vykreslit, že je jejím spasitelem, protože
v našem státě je hodnota práce nedoceněná a řešením
prý je zvednout minimální mzdu. Bohuš taky poprvé vyrazil mezi lidi a zjistil, že je to celkem fajn, a podělil se o to
hned s ostatními.
Ačkoli by tak kampaň mohla být pro politiky okolo Franty a Pepíka skvělou příležitostí, jak přetáhnout jejich voliče, svou činností spíše přihrávají voliče právě Frantovi
a Pepíkovi. Což se Frantovi a Pepíkovi hodí, protože jejich
(ne)skrytá spolupráce přinese po úspěšných volbách téměř
absolutní moc. Hodnota předvolební kampaně je tak mnohem vyšší, než jí většina politiků i veřejnosti přisuzuje.
Josef Smítka ml.
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BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ 2017

PÁTEK 25. 8.

SOBOTA 26. 8.
14.00 hod. – prostor za obecním úřadem

18.00 hod. – fotbalové hřiště

SOLOVAČKA

VZPOMÍNKOVÁ SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ PÁRTY NA POČEST
Pepíka Čalouna a Míry Herouta

Vystoupení známé a oblíbené dechovky, kterou od
roku 2014 vede jako kapelník Ing. Václav Dušek ze
Sušice.

ČALOUN TEAM – HEROUT TEAM
V loňském roce nás navždy opustili dva „velikáni“ svéradického fotbalu, a protože nechceme zapomenout
na to, co vše pro popularitu tohoto sportu v naší obci udělali, chceme jim každoročně věnovat vzpomínku.
A jak jinak si tyto pány připomenout než hrou, které zasvětili celý svůj život – fotbalem.

Zřizovatelem je Sušické kulturní
centrum – SIRKUS Sušice.

Repertoár Solovačky je postaven
na české dechovce a zejména na písních o Šumavě.

20.00 hod. – prostor nad hlavní tribunou

SDRUŽENÍ POOTAVSKÝCH
MUZIKANTŮ

21.00 hod. – kulturní dům Svéradice

Kapela z Horažďovic pod vedením Jiřího Kučery

TANEČNÍ ZÁBAVA
hraje kapela MELODION

Po skončení fotbalového zápasu proběhne vystoupení oblíbené horažďovické kapely, která se podobně jako v loňském roce postará o dobrou zábavu. Při
dobrém pivečku si můžete zazpívat, zatančit a hlavně
se dobře bavit.

NEDĚLE 27. 8.

- pořádá hospoda U Turků

10.00 – 16.00 hod.
09.30 hod.
kostelík
sv. Bartoloměje

tradiční
pouťová
mše svatá

Staré fotografie
Horažďovicka
- výstava pohlednic
a fotografií Jiřího Dufka
- vestibul OÚ Svéradice

16.00 hod.
sportovní areál
Svéradice

FK SVÉRADICE – SK PLZEŇ-BUKOVEC
- mistrovský zápas 3. kola 1. A třídy – MUŽI
- slosovatelný zpravodaj o krásné a hodnotné ceny
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INFORMACE Z OBCE / OBECNÍHO ÚŘADU
ÚŘEDNÍ DESKA
Jistě jste si všichni stačili všimnout, že konečně se po
pravé straně před vchodem do obecního úřadu objevila nová ÚŘEDNÍ DESKA – VÝVĚSKA, kterou instaloval
místostarosta Jarda Korbel se svým synem Jaroslavem.
O jejím zakoupení jsme Vás informovali již začátkem tohoto roku, ale realizace se z důvodu vytíženosti a nedostatku času protáhla až do prázdnin. Vývěska je snadno
ovladatelná a lze na ni umístit více dokumentů než na
tu bývalou, což je vzhledem k narůstající administrativě potřebné.

OBECNÍ PRACOVNICE
Již šestý měsíc se v letošním roce starají o pořádek
v naší obci 2 pracovnice, Dáša Augustinová a Hanka

jim určitě co závidět, protože po některých oslavách to
na sále (popř. ve vestibulu) vypadá jako v chlívku. Ale
zvládají to a my jsme rádi, že je tady máme.

KALENDÁŘ 2018
Naše obec připravuje vydání vlastního stojacího kalendáře na r. 2018, ve kterém budou použity fotografie
budov a domů Svéradic z první poloviny 20. století. Samozřejmě tam najdete i veškeré akce, které se budou
v nadcházejícím roce konat a jejichž termíny budeme
v době vydání kalendáře znát. Po odborné stránce nám
opět pomůže ing. Cejnarová a její kolegové z redakce
Technického týdeníku. Kalendář bude pro všechny rodiny zdarma.

USNESENÍ Zastupitelstva

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Svéradice ze dne 9. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Svéradice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBECNÍ ROZHLAS

Duhanová. Každý den vyrážejí do různých částí vesnice a jejich snahou je, aby všechna veřejná prostranství
a ulice byly pokud možno co nejvíce čisté. Není to zrovna jednoduché, protože neustále projíždějící zemědělské stroje prostě nepořádek udělají, a tak se začíná každý den od začátku. Ale děvčata se s tím vždy popasují a vše znovu a znovu dávají do přijatelného stavu.
K tomu ještě udržují obecní travnaté plochy a intervaly
jejich sečení jsou pravidelné, ale samozřejmě jsou závislé na počasí. Nasečená tráva je ihned odvážena do
kontejnerů, popřípadě si ji vezme někdo z občanů jako
krmení pro králíky. K tomu všemu mají ještě naše pracovnice za úkol starat se o úklid v našem kulturním
domě. Připravují sál a vestibul na všechny dojednané
akce a následně po jejich skončení je čeká úklid. Není

Všichni víme, že zvuková kvalita našeho obecního rozhlasu není zrovna nejlepší a na mnoha místech
v obci je hlášení špatně rozumět nebo není slyšet vůbec. Informace z obecního rozhlasu jsou velmi důležité,
je to vlastně hlavní zdroj všeho důležitého, co potřebuje obecní úřad sdělit Vám, občanům. Proto počítáme
s tím, že v rozpočtu na rok 2018 vyčleníme potřebnou
finanční částku na vybudování bezdrátového rozhlasu,
který už mnoho vesnic v našem regionu má a velmi si
jej pochvalují.
Než se však toto podaří zrealizovat, je tady možnost,
abyste veškeré informace dostávali prostřednictvím
mailů nebo SMS zpráv, a to díky službě na našich nových webových stránkách. Proto znovu upozorňujeme,
že pro Vaši lepší informovanost je možné nahlásit obecnímu úřadu svoji mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo a budete mít vše z první ruky.

ZAKOUPENÍ PARTY STANU
Obec má v majetku již asi deset let „party stan“
o rozměrech 4x10 m. Ten je za toto období již hodně
opotřebovaný a na některých místech i potrhaný. Stan
se půjčuje jak různým spolkům, tak i soukromým osobám a investice do něj se obci již v každém případě
vrátila. Proto zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení nového, o něco většího party stanu (6x12 m), který by se
zatím používal pouze pro akce obecní nebo akce pořádané místními spolky. Jeho nákup se v současné době
realizuje.
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7.
a)

b)
8.

9.

schvaluje program 21. zasedání ZO;
volí návrhovou komisi: Vlčková Blanka, Chaloupka
Miroslav;
určuje ověřovatele zápisu: Šimánková Hana,
Haasová Růžena;
schvaluje zápis a plnění usnesení z 20. zasedání
ZO ze dne 29. 6. 2017;
schvaluje rozpočtové opatření č. 2 roku 2017;
projednalo Protokol o jednání hodnotící komise
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Stavební úpravy fotbalových kabin
a tribuny ve Svéradicích“;
Ve věci akce „Stavební úpravy fotbalových kabin
a tribuny ve Svéradicích“ rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč
Stafis-KT, s. r. o., Pačejov-nádraží 74, 341 01
Horažďovice, na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební
úpravy fotbalových kabin a tribuny ve Svéradicích“
s nabídkovou cenou 5 242 848,00 Kč bez DPH
(6 343 846,08 vč. DPH) a schvaluje příslušnou
smlouvu o dílo s tím, že realizace proběhne pouze
v tom případě, že zhotovitel (obec Svéradice) získá
dotaci na financování tohoto díla;
v záležitosti akce „Stavební úpravy fotbalových kabin
a tribuny ve Svéradicích“
souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci
programu MŠMT – Státní podpora sportu 2017/2018
(investiční prostředky) – PODPROGRAM 133D 531,
souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních
prostředků na dofinancování této akce;
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s firmou DOMOZA
projekt, s. r. o., se sídlem Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň,
na činnosti týkající se akce zaměřené na „Stavební
úpravy fotbalových kabin a tribuny ve Svéradicích“;
ve věci výstavby multifunkčního hřiště ve Svéradicích
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
předložila firma PRECOL, s. r. o., Předměřice n.
Jizerou 74, PSČ 294 74, na stavební práce s názvem
„Multifunkční hřiště Svéradice“ s nabídkovou cenou
982 760,00 Kč bez DPH (1 189 140,00 Kč vč. DPH)
a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo
č. PR-SV-01-2017;

10. rozhodlo o odkoupení objektu č. p. 47 za max. cenu
370 000 Kč a schvaluje příslušnou kupní smlouvu;
11. schvaluje „Nájemní smlouvu a smlouvu o zajištění
činnosti lunaparku a zábavních parků“ mezi obcí
Svéradice a p. Josefem Třískou, bytem Volyňská 79,
Strakonice III, na pořádání Bartolomějské pouti
v r. 2018;
12. rozhodlo o finančním příspěvku pro ZO Český svaz
včelařů Horažďovice ve výši 2000 Kč a schvaluje
příslušnou darovací smlouvu;
13. schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě mezi obcí Svéradice a manžely Jiřincovými,
Svéradice č. p. 30, 341 01 Horažďovice, týkající se
pozemku p. č. 76/3 v k. ú. Svéradice, kde byl položen
kabel vedení el. energie pro veřejné osvětlení;
14. schvaluje uzavření smlouvy s MAS Pošumaví, z. s.,
Plánická 174, 339 01 Klatovy, ohledně přidělení
finančního příspěvku ve výši 6000 Kč z grantového
dotačního programu MAS Pošumaví, z. s., z finanční
dotace Plzeňského kraje na akci Dětský den – hry
bez hranic, která se konala dne 24. 6. 2017;
15. schvaluje záměr vypracování technické dokumentace
na revitalizaci významného krajinného prvku Na
Kostelíku;
16. schvaluje uzavření smlouvy č. K05/2017/18220/UP
o úhradě nákladů územního plánu mezi obcí
Svéradice a firmou ČEPS, a. s., se sídlem
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10;
17. ve věci „kompletní výměny stávajících radiátorových
kohoutů v KD za termostatické regulační ventily“
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
předložil Jiří Macháček, Svéradice č. p. 70, 341 01
Horažďovice, s nabídkovou cenou 26 199 Kč bez DPH
(31 701 Kč vč. DPH), a schvaluje uzavření příslušné
smlouvy o dílo;
18. schvaluje záměr vybudovat nový prostor pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad, a to na
parcele p. č. 75/4 v k. ú. Svéradice;
19. rozhodlo, že nově zakoupený party stan bude zatím
půjčován pouze místním spolkům a občanům, a to za
cenu 250 Kč.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SVÉRADICE

HORAŽĎOVICE

sobota 21. října

neděle 1. října

14:00 hodin – DRAKIÁDA

15:00 hodin – DEN SENIORŮ

 další ročník soutěžního klání v pouštění „draků“

 vystoupí OTAVANKA a Josef Zíma

pro děti i dospělé

 KD Horažďovice

 fotbalový areál – tréninkové hřiště
pátek 6. října

CHANOVICE

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
 písňový večer – Gabriela Pechamnnová, Daniel Wiesner
 hotel Prácheň
sobota 14. října

pátek 1. září
18:00 hod. – koncert MUSICAL FRIENDSHIP
 vystoupení mladých hudebníků

09:00–12:00 hodin – HAVELSKÝ JARMARK
 řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program
 zámecké nádvoří

 zámecký areál
neděle 17. září

STRAKONICE

CHANOVICKÁ POUŤ
 tradiční církevní a společenská akce
sobota 7. října
10:00 hodin – DEN MÍSTNÍ POTRAVINY
 11. ročník potravinářského dne
 skanzen Chanovice
13:00 hodin – MALÍŘÁK 2017

sobota 30. září – neděle 1. října
STRAKONICKÁ VÁCLAVSKÁ POUŤ
 největší jihočeská pouť
 řada rozmanitých pouťových atrakcí, stánkový prodej,
bohatý kulturní a sportovní program

 vernisáž spojená s módní přehlídkou,
výtvarné práce studentek ISŠŽ v Plzni
 zámecký areál

Naše vesnice
Svéradice
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