říjen 2017

ročník XV

Naše vesnice svéradice

ročník XIV / duben 2016

3

Naše vesnice
Svéradice

Vážení spoluobčané,
větší část podzimu i s krátkými obdobími babího léta máme
za sebou a před námi jsou poslední dva měsíce roku 2017.
V posledních letech jsme si zvykli, že podzimní měsíce byly
poměrně teplé a také letos se našlo několik dní, kdy jsme
ještě v podvečer mohli sedět na zahradě a grilovat různé
pochutiny. Celkově je však letošní podzim o něco chladnější a deštivější, a ať se nám to líbí nebo nelíbí, pro přírodu
je to určitě životodárné a blahodárné. Když se na to podíváme očima houbařů, tak ti jsou určitě hodně spokojení. Po suchém létě přišla do lesů konečně potřebná vláha
a „sklizeň“ hub mohla začít ve velkém. Na své si určitě přišli i ti, co mají rádi šípkový čaj nebo šípkové víno, protože
úroda šípků byla letos také opravdu nebývalá. Takový podzimní výlet do přírody, která doslova hraje všemi možnými barvami, znamená odpočinek od každodenních starostí
a je to vlastně takový relax a wellness zdarma.

V srpnových novinách jsem Vás informoval, že ihned po
Bartolomějské pouti začne v prostoru parkoviště u fotbalového hřiště výstavba nového multifunkčního hřiště. Bohužel
slíbený termín zhotovitelská firma PRECOL, s. r. o., nedodržela a výstavba začala s téměř měsíčním zpožděním. To
nám bylo zdůvodněno tak, že firma Silnice Nepomuk, která
měla původně provádět zemní práce této zakázky, z důvodu velké vytíženosti na poslední chvíli odmítla a vlastně ze
dne na den se musela shánět firma nová. To se sice nakonec povedlo, ale pražská společnost STAVSPORT, s. r. o.,
která tuto etapu výstavby slíbila zajistit, měla v tu chvíli rozdělané další dvě zakázky, a tak pracovní tempo na
naší stavbě nebylo zrovna nejvyšší. V těchto dnech se

č. 89
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však už konečně začíná
rýsovat konečná podoba díla a to by v nejbližší
době mělo být dokončeno
a poté snad i zkolaudováno. Přesné datum otevření
tohoto nového sportoviště
zatím není možné stanovit, ale do konce listopadu
by to mělo být určitě.
V posledních měsících
byl zjištěn velký úbytek
vody z našeho vodojemu,
ale protože srpen a září
byly hodně suché, mysleli jsme, že vysoká spotřeba je důsledkem zvýšeného zalévání zahrádek. Když však tento
jev pokračoval i začátkem října, bylo naprosto jasné, že
se bude jednat o havárii a to se také brzy potvrdilo. Po
opravě prvně nalezené závady se v krátké době objevila
další závada, a ani ta nebyla poslední. Protože ani poté se
spotřeba vody nestabilizovala, čekalo nás hledání způsobů dalšího úniku. Většina těchto havárií se týkala přípojek
z centrálního vodovodu a jednalo se o prorezlé součásti
v místě podzemního napojení na hlavní rozvod. Nejvyšší únik vody, který byl až
40–50 kubíků denně, byl
ale nakonec nalezen přímo na rozvodné polyuretanové hadici, kterou
pravděpodobně prosekl
nějaký ostrý kámen. Velkou zásluhu na nalezení
a následném odstranění všech těchto závad má
náš pracovník Láďa Hlína, který se tomu věnoval
několik hodin denně, a to
vlastně celý říjen.
Vše nasvědčuje tomu, že v důsledku vysokého stáří našeho obecního vodovodu (cca 40 let) bude podobných závad přibývat a nás čeká v nejbližších letech spousta podobných případů a následných oprav. To sebou samozřejmě ponese i zásahy do komunikací, které se budou
muset rozkopat a pak postupně zase zaasfaltovat, což je
vždy nepříjemné. Působení zubu času je neúprosné a je
nevyhnutelné u všech staveb, vodovod nevyjímaje. Únava materiálu se projevuje i na samotném zásobníku vody
(tzv. kouli), kde začátkem října došlo vlivem silného větru k odloupnutí dvou plechů a hrozilo jejich úplné utržení.
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V tomto případě jsme museli reagovat velmi rychle, protože pád této krytiny z tak velké výšky by mohl způsobit
i případný úraz náhodně procházejících nebo projíždějících. Neprodleně jsme kontaktovali hasiče z Horažďovic,
kteří ještě ten den přijeli monitorovat situaci, ale vzhledem k nepřístupnému terénu nebylo možné přistavit výsuvný žebřík a opravu provést z něj. Nakonec se podařilo zajistit pana Jana Volšičku ze Záboří, který se zabývá
výškovými pracemi, a následující den (byla to sobota)
bylo za dozoru a pomoci místostarosty Jardy Korbela
vše opraveno! Z nejvyššího místa kopule se p. Volšička
slanil až k místu poškození, oba odtržené plechy připevnil
a k tomu ještě preventivně ošetřil všechny plechy v dosahu. Skvělá práce!
V letošním roce budou ještě provedeny firmou Ing. Jan
Spěváček zdravotní a bezpečnostní řezy stromů v lipové
aleji a parku u hřiště, a to v rámci druhé etapy celkového
arboristického zásahu. Na rozdíl od první etapy, která proběhla v loňském roce (většinou se jednalo o kácení), budou se letošní práce týkat odborných řezů, konzervačního
ošetření a bezpečnostního vázání.
Uvnitř tohoto vydání najdete pozvánky na akce, které
se v naší obci uskuteční ještě do konce tohoto roku. Jsou
to většinou akce, které pořádáme pravidelně, ale najdete
mezi nimi jednu novinku, a to „mikulášskou nadílku“. Tuto
akci připravil spolek Pacienti za součinnosti obce Svéradice
a uskuteční se v sobotu 9. prosince od 15:00 hodin v sále
kulturního domu. Za týden po této akci, v sobotu 16. 12.,
pak na stejném místě proběhne tradiční vánoční koncert,
na kterém se letos budou spolupodílet 3 subjekty – obec
Svéradice, spolek Pacienti a mateřská škola.
Před pár dny proběhly parlamentní volby a jejich výsledky spolu s komentářem najdete v příspěvku Josefa Smitky ml. uvnitř tohoto čísla. Samotným volbám předcházela
dlouhá kampaň, která se nesla jako tradičně v konfrontačním stylu, ale nejpodivnější bylo, že nejvíce se vzájemně
napadaly strany dosluhující vládní koalice. Celé 4 roky nám
tyto strany předkládaly různé příkazy, omezení, zákazy
a nakonec to vypadalo, že by se nejraději zakázaly navzájem. Chtěl bych uvěřit, že nadcházející roky nám přinesou
více svobody, více demokracie a pokud možno co nejméně hádek na politické scéně, ale to jsem asi moc velký optimista.
Na závěr úvodní řeči a hlavně na závěr letošního podzimu
bych zmínil krásná slova francouzského spisovatele Alberta Camuse: „Podzim je druhé jaro, kdy se každý list stává květem.“ Krásné prožití zbytku tohoto ročního období.
Václav Dušek – starosta

Obsah
strana 1

Úvodní slovo starosty

strana 3

Obsah + společenská rubrika

strana 4

Spolecenská rubrika
Listopad 2017:
KÁBOVÁ Zdeňka

č. p. 104

1. listopadu

72 let

Zajímavosti, události...

CHLANDOVÁ Alena

č. p. 130

4. listopadu

61 let

strana 5

Pouť 2017

DOLEŽAL Petr

č. p. 139

11. listopadu

67 let

strana 8

Fotbalový klub

MARKOVÁ Valentina

č. p. 147

12. listopadu

62 let

PUČILOVÁ Ladislava-

č. p. 128

14. listopadu

62 let

STEJSKALOVÁ Marie

č. p. 6

14. listopadu

66 let

MLÁDKOVÁ Jitka

č. p. 118

19. listopadu

61 let

KRLIŠOVÁ Jitka

č. p. 148

28. listopadu

74 let

strana 12 Pozvánky na akce

JIŘINCOVÁ Jaroslava

č. p. 56

30. listopadu

61 let

strana 13 Volby 2017

Prosinec 2017:
ČERVENÝ Josef

č. p. 70

5. prosince

87 let

HOKROVÁ Anna

č. p. 133

7. prosince

67 let

PRŮCHOVÁ Helena

č. p. 15

7. prosince

87 let

BROŽOVÁ Marie

č. p. 131

14. prosince

74 let

LANGROVÁ Libuše

č. p. 135

21. prosince

82 let

BLÁHOVÁ Zdena

č. p. 74

24. prosince

65 let

KLEČKOVÁ Eva

č. p. 63

25. prosince

72 let

ČERVENÁ Otýlie

č. p. 70

28. prosince

89 let

ŠTĚCH Jaroslav

č. p. 75

29. prosince

76 let

strana 10 Drakiáda; Film Proti všem
strana 11 Procházky po Horažďovicích (3.)

strana 14 – Informace z obce
strana 15 – Usnesení
strana 16 – Kulturní a sportovní akce

Vítáme nového občánka Svéradic:
7. září se narodil Theodor Vavřina

Pracovní doba obecního úřadu
PONDĚLÍ

07.00–12.00 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…
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v naší obci konané ve dnech
20. a 21. října 2017
		

Volební účast
Název strany

69,37 %
Platné hlasy
celkem

v%

ANO 2011

67

35,82

Česká pirátská strana

19

10,16

Strana svobodných občanů

17

9,09

SPD

16

8,55

ČSSD

15

8,02

KSČM

14

7,48

KDU-ČSL

11

5,88

Starostové a nezávislí

10

5,34

ODS

8

4,27

TOP 09

4

2,13

ROZUMNÍ-stop migraci

2

1,06

Radostné Česko

1

0,53

Strana zelených

1

0,53

Česká strana národně sociální

1

0,53

Sportovci

1

0,53

Hlášení místního rozhlasu obec rozesílá také formou
SMS nebo e-mailem a někteří již této služby využívají.
K zasílání hlášení se můžete zaregistrovat přímo na stránkách obce www.obecsveradice.cz nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Zasílání hlášení e-mailem přihlásíte na
záložce Akce stisknutím tlačítka Přihlásit se k odběru novinek, zaškrtnete Odebírat všechno. E-mailem vám potom
budou doručena všechna hlášení i upozornění na chystané akce v obci. K registraci SMS použijte tlačítko Registrace SMS, které naleznete v zeleném poli na levé straně
obrazovky.

!

ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické
vedení, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na
povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Pokud zásah nebude proveden do 15. listopadu, pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a. s., je oprávněn ke vstupu
na pozemek a provedení nutných prací. Bližší informace
jsou vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem
i na stránkách obce.

Také o letošní Bartolomějské pouti byl připraven bohatý program, z kterého si vybral každý. Podrobněji informujeme uvnitř novin.
Další ročník drakiády proběhl v sobotu 21. října na
horním fotbalovém hřišti. Zasoutěžit si přišli děti i dospělí,
vítr nakonec po několika bezvětrných dnech začal foukat,
a tak se na nebe vzneslo na dvacet draků.
Měsíc říjen nám přinesl teplé, slunečné počasí, ale v posledním víkendu se přes nás přehnala vichřice s vydatným deštěm. Ta způsobila v celé naší republice nemalé
škody, asi čtyřhodinový výpadek elektrické energie postihl
i naši obec. V lesíku nad hřištěm spadly dva stromy a poničily oplocení a po celé obci se povalovaly odlámané větve.
V souvislosti se zvýšením ceny vodného vedení obce
rozhodlo o placení záloh na vodu. Letos je platba zálohy
ještě dobrovolná, proto žádáme občany, kteří se pro
ni rozhodnou, aby ji uhradili do konce tohoto roku.

Na sobotu 25. listopadu je naplánovaný výlov Rybníčku
pod Radinou, rybáři budou mít připraveno malé občerstvení a bude možné si zakoupit rybu.
Ve čtvrtek 28. září proběhl první výlov Mlýnského rybníka po jeho rekonstrukci – viz foto.
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Den první – pátek 25. 8.
Fotbalovým exhibičním zápasem ČALOUN TEAM – HEROUT TEAM odstartoval třídenní pouťový program a lze říci, že hned na úvod se bylo na co dívat. Velkou zásluhu na tom měli manažeři obou týmů, Ivo Smitka i Míra Rambousek, kteří odvedli skutečně dobrou práci a dali
dohromady dvě mužstva, která všem přítomným předvedla krásný a líbivý fotbal. V tomto
zápase vůbec nebyl důležitý výsledek, hlavním cílem bylo zavzpomínat si na dvě svéradické
legendy a od toho se odvíjela i celková atmosféra.
V úvodu celé akce předali starosta obce a předseda fotbalového klubu paní Čalounové a paní Heroutové květiny
i drobné upomínkové dárky a tímto aktem byla tato podvečerní akce zahájena. O chvíli později pak trojice rozhodčích, hlavní Pavel Marek s asistenty Václavem Duškem ml.
a Anetou Panuškovou zápas zahájili. Na tribunách pak dobrému fotbalu fandilo mnoho diváků, kteří v krásném slunečném počasí přišli společně s hráči vzdát hold těmto dvěma fotbalovým rytířům. Na obou stranách se představili jak
fotbalisté, kteří dříve společně s nimi oblékali svéradický

zelenobílý dres, tak hráči, kteří se s Pepíkem a Mírou potkali
v jiných týmech nebo to prostě byli „jen“ kamarádi.
Po skončení zápasu čekalo na hráče i na všechny ostatní posezení při hudbě, kterou obstaral Jirka Kučera se
svým Sdružením pootavských muzikantů. Pořadatelé připravili oproti loňsku o padesát míst k sezení více a bylo to
dobře, protože se potvrdilo, že návštěvníků bude hodně.
Odhady se shodly na čísle 200 lidí a to je určitě moc pěkné. A že se všem líbilo, potvrzuje fakt, že kapela skončila
své vystoupení kolem třetí hodiny ranní!
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Den druhý – sobota 26. 8.
Druhý pouťový den začal dopoledním úklidem na hřišti a převozem stanů, stolů a lavic do
prostoru za obecní úřad. Po náročném prvním dni se těžko vstávalo, ale přesto se na přípravu sobotního programu sešlo poměrně dost „brigádníků“ (starosta, místostarosta Jarda
Korbel, jeho syn Jarda, Petr a Karel Loffelmannové, Pavel Klas, Vašík Šilhan, Tomáš Valach,
Pepík Jiřnec, Jirka Panuška se svým synovcem Honzou).
Byl postaven stan pro kapelu a rozložen zcela nový, velký stan, aby
se návštěvníci odpoledního koncer-

Kolem 18. hodiny bylo prostranství
uklizené a nikdo by nepoznal, že tam
proběhla nějaká akce.

Večer pak od 21. hodiny proběhla
v kulturním domě tradiční pouťová zábava, kterou pořádal nájemce
hospody U Turků p. Heimlich. K tanci
a poslechu hrála oblíbená kapela
MELODION pod vedením kapelníka
Honzy Klímy, a tím byl zakončen program druhého pouťového dne.

postupem času prostor
pod stanem zaplnilo
cca 50 diváků a to je
určitě na naše poměry
velice slušná návštěva.
tu mohli ukrýt před prudkým sluníčkem. Ve 14:00 hodin pak dechová kapela SOLOVAČKA začala své vystoupení, které trvalo 2,5 hodiny a všem
přítomným se moc líbilo. Ukázalo se,
že začátek stanovený na dvě hodiny popolední je moc včasný, protože při samém zahájení seděli lidé jen
u dvou stolů, ale postupem času prostor pod stanem zaplnilo cca 50 diváků a to je určitě na naše poměry velice slušná návštěva.
Po skončení koncertu opět nastoupila brigádnická četa, aby stany, stoly a lavice složila a uklidila do skladů.

Den třetí – neděle 27. 8.
Třetí den naší poutě odstartovala mše svatá v krásně vyzdobeném kostelíku svatého Bartoloměje, která začala v 9:30
hod. a tradičně ji celebroval pan páter Stanislav Bušta. Květinovou výzdobu, tak jako každý rok, zajistila paní Marie Löffelmannová společně s Ing. Marií Šulcovou a interiér kostelíka
působil na všechny návštěvníky velice příjemně a pozitivně.
Účast na mši byla velice slušná, lavice k sezení byly plně obsazené a poměrně dost lidí ještě zaujalo místa k stání.
Mezitím ve vestibulu obecního úřadu
začala od 10:00 hodin výstava starých
fotografií a pohlednic Svéradic a okolního regionu, kterou připravil pan Jiří
Dufek z Horažďovic se svými spolupracovníky. Pro všechny místní občany,
ale i ostatní hosty to byl krásný zážitek,
protože málokdy máme příležitost prohlédnout si takové archivní a historické

obrázky míst, které dnes vypadají úplně jinak. Návštěvníci měli možnost některou z vystavovaných fotografií si
zakoupit a tuto možnost mnoho z vás
také využilo. Mít doma vzácnou památku na staré Svéradice je určitě lákavé.
Výstavní místnost pan Dufek uzamkl
v 16:00 hodin a můžeme konstatovat,
že s touto akcí byla spokojenost jak na

straně obce, tak i na straně vystavovatele.
V době, kdy končila výstava, začal
na fotbalovém hřišti mistrovský zápas
mezi FK Svéradice a týmem SK Plzeň-Bukovec. Zápas skončil vysokým vítězstvím našeho celku v poměru 6:0
a to znamená, že na závěr pouťového
víkendu zavládla radost (podrobnosti
jsou v článku o fotbale).
Od pátku do neděle si mohli děti a samozřejmě i rodiče užívat různé pouťové atrakce, které připravil provozovatel
Tříska ze Strakonic. Největší zájem byl
o autodráhu a na nedostatek zájemců si nemohl stěžovat ani tzv. řetězák.
Ostatní atrakce sice tak využívány nebyly, ale i na ně se postupně dostalo
a byly alespoň omezeně pouštěny.
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FOTBALOVÝ KLUB

FOTBALOVÝ KLUB

Sezóna 2017/2018 – podzim
Po dvou sezónách strávených v krajském přeboru zahájili naši fotbalisté sezónu 2017/2018 v krajské 1. A třídě, kam
sestoupili společně s Bolevcem, Zručí
a s béčkem Rokycan. A právě rezerva Rokycan byla v neděli 13. srpna prvním soupeřem našeho áčka. Vyrovnaný zápas
rozhodla hned první minuta, kdy hosté
z rychlého brejku vstřelili gól, a výsledek 0:1 zůstal nezměněný po celých 90 minut.
O týden později jsme jeli složit reparát do Chlumčan a namísto příznivého výsledku jsme domů odjeli s debaklem 2:7.
Rozhodly naše velké chyby v defenzivě a také střelecká nemohoucnost, když jsme v úvodu zápasu neproměnili dvě velké šance. S ohledem na tento výsledek jsme s obavou hleděli
k dalšímu zápasu, ve kterém jsme o Bartolomějské pouti hostili ambiciózního nováčka – SK Plzeň-Bukovec. Nakonec jsme
toto utkání zvládli famózně a silného soupeře jsme deklasovali
v poměru 6:0, a to jsme ještě řadu vyložených příležitostí neproměnili.
Následující víkend jsme odcestovali do chodského Mrákova,
kde jsme sehráli duel s dalším nováčkem soutěže, domácím
TJ Sokol. Věřili jsme, že bychom zde mohli nějaký bod získat,
ale že to budou všechny tři, a ještě s takovým skóre, to asi
očekával jen málokdo. Domácím byli v závěru první dvacetiminutovky vyloučeni dva hráči a náš tým měl možnost opět si
zastřílet. Tu využil a výsledkem byla výhra 6:1 a radostný návrat z výletu.
Druhou zářijovou neděli jsme na domácím hřišti přivítali celek ze severního Plzeňska – Kralovice – a chtěli prodloužit vítěznou šňůru. Bohužel to však dopadlo úplně jinak. Svými
chybami jsme umožnili hostům jít do dvoubrankového vedení
a vypracovanými šancemi, kterých bylo možná na dva zápasy, jsme pohrdli, a tak konečný verdikt byl 1:3. Smutné na tom
je, že jsme prohráli se soupeřem, kterého jsme po celý zápas
jasně přehrávali, ale rozhodující jsou vstřelené góly a v tomto
oboru jsme zcela propadli.
Týden po domácím neúspěchu jsme odjeli k derby utkání
do nedalekého Nepomuku, ale v týmu ze zdravotních důvodů
chyběli Jiřinec, Beránek, Chaloupka a Krejčík. Ukázalo se, že
bez těchto opor není mužstvo konkurenceschopné, a výsledek 1:7 mluví jednoznačně. K výkonu není třeba nic dodávat.
Poslední zářijovou neděli čekal náš tým domácí, výjimečně
dopolední, zápas s dalším výkonnostně srovnatelným celkem
– TJ Košutkou. I v tomto utkání jsme si vypracovali mnoho
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šancí, nastřelili břevno i tyč, dokonce jsme se dostali do vedení. Pak však začaly docházet síly, soupeř výsledek otočil
a v závěru už jsme přes veškerou snahu vyrovnat nedokázali. Prohra 1:2 mrzí, protože i v tomto zápase se mělo bodovat!
První neděli v září jsme odjížděli na Domažlicko, konkrétně
do Tlumačova, kde nás čekal nesmírně těžký soupeř, aktuálně první tým tabulky. K zápasu odjelo 11 hráčů, včetně náhradního gólmana, a to musel ještě nastoupit trenér Voříšek
a Tomáš Valach, který občas nastupuje za béčko, a to ještě na pouhých pár minut. Výsledek 1:6 byl ještě velice mírný
a zapadl do podzimní série našich krutých venkovních porážek.
Po týdnu odpočinku nás doma čekal náš soused v tabulce –
mužstvo Sokola Křimice. Pro oba týmy to byl velice důležitý
zápas a je dobře, že na konci jsme se ze zisku 3 bodů radovali
my. Po celé utkání jsme byli lepší, a proto vítězství v poměru
3:1 bylo naprosto zasloužené.
Na posvícení, v sobotu 14. října, bylo po dlouhých letech na
pořadu slavné derby s Horažďovicemi a odehrálo se na stadionu Na lipkách. Tento duel měl podle postavení v tabulce
a aktuální formy jednoznačného favorita, a to domácí celek.
Samotný průběh tohoto zápasu však byl úplně opačný. Naši
hráči hýřili aktivitou a celý zápas byli na hřišti tím lepším mužstvem. Bohužel jsme spoustu šancí neproměnili, a proto skončilo utkání v základním čase nerozhodně 2:2. Ve střelbě pokutových kopů byli úspěšnější domácí, a proto získali bod navíc.
Nás ale hlavně potěšil velice dobrý výkon a chybělo opravdu
málo, abychom domů vezli body tři.
Všichni jsme čekali, že velice povedený výkon potvrdíme i za
týden v domácím zápase s na podzim výbornou Zručí. Hráči
možná chtěli, ale jen samotné chtění na silného soupeře nestačilo a nakonec z toho byla nemilosrdná porážka 0:5. Výše
skóre způsobila, že jsme tento zápas vzdali příliš brzy a závěrečnou čtvrtinu jsme doslova jen odchodili.
Poslední říjnovou neděli jsme za silného větru hostili dalšího silného soupeře, tým SSC Bolevec, a opět se potvrdilo, že
začátky utkání většinou neumíme. Na konci první čtvrthodiny
jsme prohrávali 0:2 a takový stav se už těžko otáčí. I přesto,
že jsme si vypracovali hodně vyložených šancí, dokázali jsme
proměnit pouze dvě a soupeř bohužel trestal z brejků. Prohra
2:4 mrzí, protože šlo určitě uhrát daleko lepší výsledek.
„Béčko“ otevřelo novou sezónu zápasem s Buděticemi na hřišti v Rabí. V celkem vyrovnaném souboji jsme nakonec podlehli 2:3, ale na první zápas v nejvyšší okresní soutěži to nebylo špatné. Za týden čekal naši rezervu domácí duel s „béčkem“
Lub, a ten přinesl nebývalou brankovou úrodu. První poločas,

v němž byly k vidění 3 góly, skončil naším jednobrankovým
vedením. Ve druhém pak vypukla gólová přestřelka, která nakonec přinesla dalších 6 branek a skončila naším vítězstvím
v poměru 5:4. Ceněný „hatrick“ si na své konto připsal kanonýr Aleš Vachuška.
V dalším kole hráči cestovali až do pohraniční Železné Rudy
a tentokrát vyšli střelecky naprázdno. Jelikož domácím se podařilo dvakrát skórovat, odjížděli jsme s porážkou 0:2. To bylo
po domácím střeleckém posvícení trochu zklamání. V sobotu 2. září jsme doma hostili Hartmanice a všichni věděli, že to
bude velice těžký soupeř. To se nakonec potvrdilo a nás může
těžit, že z tohoto zápasu jsme vytěžili důležité 3 body za výhru v poměru 2:1.
Za další týden však pocit radosti vystřídala bezradnost a marnost. Na hřišti domácího Měčína jsme předvedli doslova zoufalý a trapný výkon, který znamenal rekordní prohru 1:10. Jsou
zápasy, na které je třeba rychle zapomenout, a tento mezi ně
bezesporu patří. To se snad nakonec podařilo a v dalším utkání jsme si na domácí půdě udrželi zatím stoprocentní podzimní úspěšnost. Poslední tým tabulky – Sušice „B“ – sice nepříjemně kousal a v poločase dokonce vedl, ale nám se ve druhé
půli podařil výsledkový obrat. Po rychlém vyrovnání nakonec
duel rozhodl nejzkušenější hráč na hřišti, Venca Turek, a jeho
branka ze 73. minuty se nakonec ukázala jako vítězná – 2:1.
Za týden se jelo opět ven, tentokrát do Bolešin, které jsou
na svém hřišti velice úspěšné. Za náš tým nastoupilo hned
7 hráčů, kteří měli v nohách dopolední zápas za „áčko“, a bylo
to také na jejich výkonu znát. Ve 20. minutě jsme prohrávali
o tři branky a nebylo prakticky o co hrát. Ve druhém poločase
se nám podařilo prohru trochu zmírnit, a tak jsme domů odjížděli s výsledkem 1:3.
Poslední zářijovou sobotu jsme hostili jednoho z velkých aspirantů na postup, loňského účastníka krajské 1. B třídy, tým
TJ KOVO Strážov. Toto utkání se pro nás nevyvíjelo zrovna příznivě, protože v prvním poločase jsme nejdříve obdrželi branku, zranili se Martin Heimlich a Jarda Makovec a k tomu jsme
ještě přišli o vyloučeného Chaloupku. Ve druhé půli naši hráči
díky velké bojovnosti dokázali vyrovnat, ale v následných penaltách měli větší štěstí hosté. Ale i jeden bod byl velice cenný.
Další víkend nás čekal výlet do Janovic a na velmi dobrém terénu jsme bohužel výkon proti Strážovu nezopakovali.
Po řadě neproměněných šancí jsme odjížděli domů s prázdnou. A to nám ještě domácí na cestu přibalili 5 branek, a tak
konečný výsledek 0:5 byl pro nás velice krutý.
Po týdnu nás doma čekal velice ambiciózní tým z Měcholup,
jenž se před začátkem tohoto ročníku netajil svými postupovými myšlenkami. Po špatném začátku, kdy jsme velice brzy
inkasovali, jsme se hodně zvedli a ještě do poločasu vývoj

zápasu obrátili. Ve druhé půli jsme přidali další 2 góly a slavili
tak vítězství v poměru 5:2.
Předposlední říjnovou sobotu nás čekal zápas se soupeřem, který dlouhá léta hrál krajské soutěže, ale loňská sezóna se mu příliš nepovedla a následoval pád do OP – hráli jsme
s Dlouhou Vsí. Byl to zápas, ve kterém jsme prohrávali 0:2,
pak vedli 3:2, ještě jednou vedli 4:3 a nakonec duel skončil remízou 4:4. A jelikož pokutové kopy letos nejdou ani jednomu
z našich mužstev, vezli jsme domů pouze jeden bod.
O týden později nás doma čekalo derby utkání s mužstvem
Sokola Malý Bor. V zápase jsme brzy vedli 2:0, ale soupeř ukázal své kvality a do poločasu stačil, i za výrazné pomoci rozhodčího, vyrovnat. Ve druhé půli fotbalisté Malého Boru dominovali a zaslouženě vyhráli v poměru 6:3, když jsme dohrávali
v deseti, bez vyloučeného Doležala.

Naši mladší žáci zahájili svojí mistrovskou sezónu v sobotu
2. září zápasem Horažďovicemi. Tento soupeř byl pro svěřence Vlasty Beránka a Martina Heimlicha nad jejich síly a skóre
0:17 mluví nade vše. Ale pro naše nejmenší to byl první zápas
v této kategorii, museli si zvykat ne jinou velikost hřiště, a proto není třeba považovat tento výsledek za tragédii.
V dalších zápasech to už bylo o hodně lepší, a i když jsme
prohráli i 5 následujících zápasů, bylo to už po daleko vyrovnanějším průběhu. V domácím zápase se Svatoborem Hrádek jsme dokonce sahali po prvních bodech, ale bohužel jsme
v závěrečném velkém tlaku góly nevstřelili. Prohra 2:3 nemrzela, naopak výkon žáčků ukázal, že v dalších duelech budou
určitě úspěšnější. Prvního velkého vítězství dosáhli naši mladší
žáčkové v derby zápase v Chanovicích, kde v základním čase
hráli 5:5 a po střelbě penalt se radovali z bodu navíc. Ještě
většího úspěchu pak dosáhli o týden později, když vyhráli na
hřišti velkého favorita, v Horažďovicích, 3:2. Potvrdili tak svoji narůstající výkonnost a v této soutěži se rychle adaptovali.
vdu
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HORAŽĎOVICE

Svéradická drakiáda

Vítr jsme objednali“ – těmito slovy starosty v sobotu 21. 10.
odstartoval na horním fotbalovém hřišti pod záštitou obce již
5. ročník Svéradické drakiády.
V půl druhé se začali scházet první nedočkaví účastníci
k prezentaci a tréninku a úderem druhé hodiny mohlo začít

Procházky po Horažďovicích - část 3
vlastní klání, ke kterému se dostavilo 22 majitelů nejen draků,
ale i dalších létajících svěřenců, například velryby či netopýra. Soutěžilo se opět v tradičních kategoriích – letec, krasavec
a vozembouch –, ke kterým letos přibyla další – šmodrcha.
Za letecký výkon čekal na každého soutěžícího diplom – balíček sladkostí s pastelkami a párek v rohlíku –, a tak se všichni
snažili dostat toho svého co nejvýš. I rozhodování v kategorii krasavec bylo velmi obtížné, protože každý drak byl krásný.
Jako každý rok i letos měl na starosti ozvučení akce pan Ivo
Smitka, a opět se úkolu zhostil skvěle. Zněly veselé písničky
i vtipný slovní doprovod.
Celkově se akce vydařila, počasí nám přálo a všichni se náležitě vyřádili, aby nakonec zasedli k chutné svačince. Závěrem
bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na její přípravě
i průběhu.
Blanka Vlčková

Natáčení filmu Proti všem
Před šedesáti lety, přesně 4. října 1957, byl do kin uveden
film Proti všem. Je známo, že několik scén se natáčelo u nás
ve Svéradicích a filmaři si vybrali do komparsu téměř 80 tehdejších občanů. Filmový štáb tehdy pobýval v obci celkem
asi 14 dnů a z toho tři natáčecí dny se týkaly i místních komparsistů. Zázemí bylo v sále starého hostince U Turků, kde
byla rovněž maskérna i kostymérna a vše sloužilo k přípravě na jednotlivé záběry. Mezi vybranými komparsisty byla
i paní Otýlie Červená, která říká, že natáčení filmu bylo pro
všechen místní lid poměrně finančně zajímavé. Za jeden natáčecí den dostal každý 50 Kč, a kdo zapůjčil filmařům ovce
a kozy, obdržel za každý kus rovněž 50 Kč – a to byly tehdy
nějaké peníze!
Filmovalo se v oblasti Rášku a byla to scéna, jak příznivci
husitů táhnou v zástupech na horu Tábor. Několik scén se točilo rovněž u rybníka Velká Kuš, ale tam se natáčení zúčastnila ze svéradických občanů pouze Božena Kovářová, která
v některých záběrech zastupovala herečku Vlastu Matulovou.
Pro všechny svéradické komparsisty bylo natáčení obrovským zážitkem, na který se jen tak nezapomene – viz přiložené fotografie.
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režie: Otakar Vávra
předloha: podle knihy Aloise Jiráska, scénář: Otakar Vávra
Mimo jiné hráli: Zdeněk Štěpánek, Vlasta Matulová, Jan Pivec,
Václav Voska, Jana Rybářová, Petr Haničinec, Stanislav Neumann,
Bohuš Záhorský, Vladimír Ráž, Radovan Lukavský, Jaroslav Vojta

Dnešní procházku zahájíme v místech, kde se setkávají ulice Prácheňská a Ševčíkova. V těchto místech bývalo
papírnictví a knihkupectví slečen Turkových. Bylo to jediné místo v Horažďovicích, kde se prodávaly neobvyklým
způsobem nedělní noviny. V neděli byl krám samozřejmě zavřen, ale na chodník před něj postavily slečny dvě
židle. Na jedné byly výtisky novin a na druhé kasička, do které se vkládaly koruny za noviny. Byla to v té době asi
první samoobsluha. Nikdy se nestalo, že by množství prodaných novin nesouhlasilo s penězi v kasičce. Říká to
něco o tehdejší horažďovické poctivosti?
Jdeme dále Ševčíkovou
ulicí směrem k náměstí, kde
naproti radnici stojí dům
bývalé Hospodářské záložny. Zde ve dvoře bydlela
v malém přístřešku svobodná matka Anna se svojí malou dceruškou. Dnes se nad
tím nikdo nepozastaví a je
to skoro běžný jev, je-li žena
svobodnou matkou, ale tehdy se v puritánské společnosti stala vyvrhelem. Jedinou obživou Anny, která jí byla dovolena, bylo praní prádla
pro horažďovické rodiny a to nebyla v té době maličkost.
Den praní začal brzy ráno zatopením pod kotlem v prádelně, pak se prádlo vařilo, pralo na valše, v nůši se nosilo
k řece na máchání, prostíralo se na Lipkách na trávníku „na
bílení“ sluníčkem a zalévalo se vodou, aby se prádlo slunkem nespálilo, a zakládalo se kameny ve čtyřech rozích, aby
je vítr neodfoukl. Pak přišla na řadu šmolka a škrob a konečně k večeru se prádlo sušilo na půdě nebo, bylo-li vhodné počasí, venku na šňůrách ve dvoře.
Pokračujeme dále okolo známého hotelu Zlatý jelen
s jeho vyhlášenou restaurací. I U Jelena, jak se ve zkratce
říkalo, byl salonek pro stálé hosty, ale na rozdíl od Münzů
se zde popíjelo pivo. Zlatý Jelen držel krok s evropskou módou, a tak se jednoho dne za oknem objevila cedule, která
oznamovala horažďovickým, že jsou zváni každý čtvrtek na
5 o’clock tea. Co se tam o páté dělo, nevím, ale cedulka dokazovala, že Horažďovice nejsou nějaký zapadákov.
Přejdeme ulici k Červené bráně a ocitneme se na rohu
domu č. 15, který onoho času patřil Občanské záložně.
V tomto domě od počátku 20. století až do soudní výpovědi
v roce 1941 měla pronajatý krám a byt rodina Fischlů. Dále

zde měla obchod již zmiňovaná kloboučnice Olga a hned
vedle bylo cukrářství pana Marka, specialisty na punčový
dort a výbornou zmrzlinu.
Zmrzlina se tehdy vyráběla tak, že do soudku s rozdrceným ledem se vložila nádoba s připravenou „tajnou“ směsí a chlazením a otáčením se vytvořila zmrzlina. Nádoba se
směsí byla připoutána k mašince s klikou, se kterou učedník-mučedník točil a točil a točil, a tím i nádrží v ledu. Aby
bylo dosaženo nižší teploty, posypával učedník led jakousi červenou solí. Trvalo to hezkou chvilku, stálo to nemálo
potu a námahy, ale výsledek byl bez konkurence!
A kde bral pan Marek led? Ten se kupoval ve sklepě pivovaru a pocházel z Otavy. Když se s blížícím se jarem začal

Hotel Zlatý Jelen držel krok s evropskou
módou, a tak se jednoho dne za oknem
objevila cedule, která oznamovala
horažďovickým, že jsou zváni každý
čtvrtek na 5 o’clock tea.

na řece lámat led, začaly přípravy na chytání ker. Na konci dlouhého bidla byly přimontovány veliké kleště, kterými
statný chlap chytil plavající kru a s pomocí jiných ji přitáhl
na břeh, kde byla rozčtvrcena na vhodné kusy. Led se pak
nakládal na vozy a dopravoval do sklepa pivovaru. Zásoba
ledu postačila tehdy pro město na celé léto, a nejen na výrobu zmrzliny, chlazení piva, ale též na jiné, méně veselé
záležitosti.
Podle knihy J. Fischla a H. Smetanové
zpracoval Václav Strolený
Pokračování příště

12 Naše vesnice svéradice

ročník XV / říjen 2017

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE V OBCI

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 1. listopadu v 18:00 hodin bude před nadcházejícím adventem opět rozsvícen náš vánoční strom. Poslechneme si krásné
adventní písně v podání Volného
sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů doplněné o vystoupení dětí z naší mateřské školy.
TEPLÉ NÁPOJE (svařené víno,
grog, čaj) ZDARMA.

Od 16:00 hodin bude v předsálí
kulturního domu probíhat doprovodný program:
 paní Jitka Janečková z Olšan –
ukázka výroby adventních a vánočních vazeb spojená s prodejem hotových výrobků
 zdobení vánočních perníčků
(každý bude mít možnost ozdobit
si čerstvě napečené perníčky)

MIKULÁŠKÁ NADÍLKA
V sobotu 8. prosince od 16:00 hodin proběhne v sále kulturního domu velká mikulášská nadílka. Svatý Mikuláš v doprovodu
čerta a anděla obdaruje všechny hodné
dětičky a pak bude následovat pravá mikulášská diskotéka.
Akci pořádá spolek Pacienti ve spolupráci
s obcí Svéradice.

VÁNOČNÍ KONCERT
Letošní vánoční koncert se uskuteční v sobotu
16. prosince od 17:00 hod. v sále kulturního domu
a bude mít dvě fáze. Nejdříve vystoupí děti z naší
mateřské školy a sehrají nám biblický příběh narození Ježíše Krista (Ježíška). V 18:00 hodin pak začne koncert souboru Original Band z Horažďovic, který nám zazpívá známé i méně známé
vánoční písně a koledy.
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POLITICKÉ AKTUALITY

Volby 2017
Největší téma minulých, současných
i budoucích dní se bude na další čtyři
roky dotýkat nás všech. Řeč je o volbách do poslanecké sněmovny, které
vyústily v mnohé očekávané i neočekávané výsledky. Zatímco vítězství hnutí
ANO asi nepřekvapilo nikoho, výsledky
sociální demokracie či pirátů výzkumné
agentury předpověděly skutečně mylně. Volby jsou totiž specifické tím, že u
nich tak úplně neplatí odchylka v rámci
malé statistické chyby, neboť velká část
voličů ještě ani v den voleb neví, koho
tam letos hodí.
Předvolební kampaň způsobila velké
zemětřesení v dolní komoře parlamentu,
důsledkem čehož je vysoké rozdrobení
mandátů mezi devět stran. A nejen proto se jistě bude v tomto funkčním období
debatovat o změně poměrného systému
na většinový. Jejich výhody a nevýhody
by obsáhly více než jeden článek a jsou
spíše na samostatnou přednášku. Co
však můžeme vidět už nyní, je na jedné

straně jasný vítěz voleb, bez něhož nelze
sestavit vládu, a na straně druhé rozmělnění opozice v podobě tradičních demokratických stran.

29,64 %

díky Bohu za to, protože programy SPD
a KSČM si čeští obyvatelé vyzkoušeli desítky let nazpět, když takto začínaly totality. A tak ostatní strany stojí před dů-

VÝSLEDKY
SNĚMOVNÍCH
VOLEB 2017
11,32 % 10,79 % 10,64 %

7,76 % 7,27 %
5,80 % 5,31%
5,18%

ANO ODS Piráti SPD KSČM ČSSD KDU–ČSL TOP 09 STAN
Pokud představitelé všech stran a hnutí dodrží rétoriku, kterou razili v kampani, důsledkem by byly předčasné volby.
Jediné dvě strany, kterým by spolupráce s hnutím ANO nevadila, zatím nejsou
v Babišově hledáčku. A nutno dodat,

ležitým rozhodnutím – buď dodržet slovo a neúčastnit se vlády s hnutím ANO,
anebo jej v rámci menšího zla porušit.
První varianta by znamenala předčasné
volby, na nichž by tyto strany byly bity,
zatímco druhá možnost by byla zradou
v očích voličů. Nechme se proto překvapit, jak se celá záležitost vyvrbí.
Pokud jde o volby ve Svéradicích, musím s velkým potěšením říci, že volební
účast byla vysoká – téměř 70 % voličů. Na prvním místě se drtivě umístilo
ANO se ziskem téměř 36 % hlasů. Následovala Česká pirátská strana a Strana svobodných občanů. Nejen podzim
je letos krásně barevný. Doufejme, že
důsledkem voleb nebude vývoj politiky
podobný jako v Polsku či Maďarsku a za
4 roky nás vláda posune tam, kde to pro
nás má smysl.
Josef Smitka ml.
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INFORMACE Z OBCE / OBECNÍHO ÚŘADU
TŘÍDĚNÝ ODPAD

OBJEKT č. p. 47

Na posledním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že se vybuduje nové místo pro nádoby na tříděný
odpad a nahradí se tak současné umístění za budovou
prodejny ZKD. Zde jsou nádoby „na očích“ projíždějícím autům, které tady zastavují, a proto jsou prakticky
pár dní po jejich vyprázdnění opět plné. Plasty a papír
se tam skoro celý týden (a někdy i déle) válí po zemi
a to určitě nedělá pro naši obec dobrou reklamu. Proto
bylo vybráno nové místo, a to na pozemku p. č. 75/4,
při cestě vedoucí z návsi na „Rafandu“. Plocha se zde
vybetonuje a ze tří stran pak vyroste dekorační zídka,
která jednak zabrání posunování kontejnerů a jednak
vytvoří vzhledově příjemný dojem. Uskutečnění tohoto záměru se plánuje pravděpodobně na začátek příštího roku.

V posledním vydání Našich novin jsme Vás informovali
o záměru koupit objekt bývalé prodejny Catrin. V současné době můžeme konstatovat, že tato budova je již
ve vlastnictví obce Svéradice a bude využívána v jejím
zájmu. Tímto aktem se podařilo zabránit úmyslu předešlého vlastníka, aby byla přebudována na ubytovnu
buď pro zahraniční „dělníky“, popřípadě pro sociálně
slabé a nepřizpůsobivé občany. Do nově získaného objektu budeme postupně investovat, protože leží přímo
na návsi a jeho vzhled by měl také odpovídat.

KOMPOSTÉRY
V červnovém čísle jsme zveřejnili informaci, že uvažujeme o nákupu zahradních kompostérů pro zájemce z řad našich spoluobčanů. Zatím bohužel není tolik
zájemců, abychom mohli již teď reálně uvažovat o samotné realizaci, ale stále je ještě čas. Samotné kompostéry jsou různé velikosti a je možnost si objednat
jak plastové, tak dřevěné. Samozřejmě, že i jejich cena
se liší podle toho, jak velký objem dokáže pojmout.
V případě, že bude dost zájemců (je třeba nejméně
50), nakoupí se v jedné velikosti, pravděpodobně o objemu 600, max. 720 litrů. Samotný kompostní materiál
si buď občané zužitkují sami, nebo by se 1–2x za rok
vyvážel do velkých kontejnerů, které by přistavila firma
Odpady Bohemia.

HRY BEZ HRANIC
Z iniciativy starosty sousední obce Slatiny, pana Vachušky, se připravuje projekt, na kterém by se mělo
podílet 4–5 okolních obcí. Jeho cílem by bylo každoroční pořádání tzv. Her bez hranic. Jednalo by se
o soutěžení družstev z jednotlivých vesnic v různých
vtipných a atraktivních disciplínách. O pořadatelství
by se jednotlivé obce v ročních intervalech střídaly.
V současné době je vše zatím ve fázi úvah a přípravného jednání by se kromě Slatiny a Svéradic měli zúčastnit ještě zástupci několika sousedních vesnic.
Kdyby se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce,
čekala by nás každý rok velmi zajímavá a v každém
případě hodně zábavná akce, která by určitě přilákala
mnoho diváků. Jakmile tento projekt dostane nějakou
podobu, nad kterou bude panovat všeobecná shoda,
dozvíte se konkrétní informace, včetně termínu konání
prvního ročníku.

ÚKLID SPADANÉHO LISTÍ
Tak jako každý rok, tak i letos byl ve spolupráci
s místním VOD přistaven na náves velký kontejner, do
kterého je možné ukládat spadané listí z vašich zahrad
a sadů. Úklid listí ze stromů na obecních pozemcích
zajišťují naše obecní pracovnice, které každý zajišťují
naše obecní pracovnice, které každý den čerstvě spadané listy shrabávají a starají se o to, aby byla náves
i park v co nejlepším stavu. Do kontejneru můžete dávat i květiny, malé keře, plevel a uhnilou sklizeň ze záhonů. V žádném případě tam nepatří velké větve ze
stromů, ty buď spalte, nebo odvezte na Vzácný vršek, kde budou použity na pálení čarodějnic. Kontejner
bude z návsi převezen do MŠ a poté do parku.

USNESENÍ Zastupitelstva

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Svéradice ze dne 26. 10. 2017
Zastupitelstvo obce Svéradice:
1. schvaluje program 22. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Haasová Růžena,
Šimánková Hana;
3.

určuje ověřovatele zápisu: Vlčková Blanka,
Korbel Jaroslav;

4. schvaluje zápis a plnění usnesení
z 21. zasedání ZO ze dne 9. 8. 2017;
5.

schvaluje rozpočtové opatření č. 3 roku 2017;

6.

schvaluje uzavření smluv o dílo s pány
Jiřím Renčem, Slatina 65, 341 01 Horažďovice,
a Lukášem Chaloupkou, Slatina 31, 341 01
Horažďovice, na úklid sněhu v zimním období,
a to od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 za stejných
podmínek jako v minulém období, a pověřuje
starostu obce podpisem;

7.

schvaluje nový pasport místních komunikací
s platností od 1. 11. 2017;

8. schvaluje finanční příspěvek pro
ZO Svazu zdravotně postižených, z. s.,
Šumava, 341 01 Horažďovice, ve výši 1000 Kč
a pověřuje starostu obce podpisem darovací
smlouvy;
9.

schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu IE-12-0006066/VB2 –
„Svéradice obec, KT – NN“ mezi firmou ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a obcí
Svéradice, zastoupenou starostou Václavem
Duškem;

10. jmenuje inventarizační komisi ve složení:
předsedkyně – Blanka Vlčková, členové
– Anna Hokrová a Růžena Haasová;
11. schvaluje cenovou nabídku
Mgr. Vladimíra Ledviny, bytem Komenského 214,
341 01 Horažďovice, na zpracování projektové
dokumentace k revitalizaci významného
krajinného prvku Na kostelíku a jeho okolí
za cenu 24 000 Kč bez DPH;
12. schvaluje licenční smlouvu o veřejném
provozování hudebních děl č. VP_2017_152208
(350 Kč za vystoupení kapely Solovačka dne
26. 8. 2017) mezi firmou OSA, z. s., se sídlem
Čs. armády 20, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 56,
a obcí Svéradice ve věci autorských odměn;
13. bere na vědomí protokol firmy Kahuda Karel,
Dvořákova 703, Karlovy Vary, o provedené
technické prohlídce sportovního zařízení
a dětských herních prvků v objektu dětského
hřiště v areálu fotbalového hřiště ze dne
19. 9. 2017 a zavazuje se odstranit zjištěné
nedostatky;
14. bere na vědomí protokol o zkoušce
č. 16847/2017 od firmy LABTECH, s. r. o.,
Hygienická laboratoř Klatovy (místo odběru
Svéradice č. p. 146 – voda pitná);
15. schvaluje pořízení leteckého snímku naší obce
firmou Tomáš Hora, THC – letecké snímkování,
Karlovy Vary;
16. schvaluje záměr provedení celkové rekonstrukce
úpravny vody a pověřuje starostu jednáním
o zpracování technické dokumentace;
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SVÉRADICE

neděle 3. prosince
Rozsvícení vánočního stromku
 před kostelem Povýšení Sv. Kříže
pondělí 25. a úterý 26. prosince
Chanovický betlém
 skanzen (Vlastivědné muzeum dr. Hostaše)

pátek 1. prosince
18:00 hodin – Rozsvícení vánočního stromu
 náves, před kaplí sv. Anny

neděle 31. prosince
20:00 hodin – Myslivecký Silvestr
 KD Chanovice

sobota 9. prosince
16:00 hodin – Mikulášská nadílka
 KD Svéradic
sobota 16. prosince
17:00 hodin – Vánoční koncert – vystoupí Original Band,
pěvecký sbor při ZŠ Komenského, Horažďovice, a děti
z MŠ
 KD Svéradice

sobota 11. listopadu
09:00–12:00 hodin – Svatomartinský jarmark – řemeslný a
farmářský jarmark, kulturní program
18:00 hodin – lampiónový průvod
 náměstí Horažďovice

neděle 31. prosince
20:00 hodin – Silvestr
 KD Svéradice (pořádá spolek Pacienti)

CHANOVICE

pátek 17. listopadu
Ševčíkovy hudební večery – koncert
19:00 hodin – České saxofonové kvarteto
 hotel Prácheň

sobota 11. listopadu
15:00 hodin – Vernisáž Obec a její lidé – 19. ročník fotografické soutěže z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk
 zámecký areál
19:00 hodin – Hasičská veselice – pořádá SDH Chanovice
 KD Chanovice
pátek 17. listopadu
21:00 hodin – taneční zábava s legendou – Brutus
 KD Chanovice

Naše vesnice
Svéradice

HORAŽĎOVICE

sobota 2. prosince
Peklo plné čertů
 zámecký pivovar
neděle 3. prosince
Rozsvícení vánočního stromku – zpívání u stromu, posvěcení
 náměstí Horažďovice
sobota 16. prosince 			
Adventní jarmark – řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program
 náměstí Horažďovice
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