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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

za pár dnů budeme mít za sebou první dva měsíce roku 2020 a po 
vánočním a novoročním odpočinku se opět pracuje naplno. Letoš-
ní rok je o něco delší, protože máme rok přechodný a v únoru si 
užijeme 29 dnů. A dobrá zpráva je, že tento den navíc připadne na 
neděli, a tak nám nenaroste počet pracovních dnů. A ještě lepší 
zpráva je, že ze 13 svátečních dnů jich hned 11 připadá na pracov-

ní dny, jeden pak na sobotu a jeden na neděli. Na jedné straně nás 
tedy čeká hodně odpočinku, na straně druhé však všichni víme, že 
práce nepočká, a tak stejně musíme vše zvládnout. Ale ten pocit, 
že nás čeká hodně volných dnů, je určitě příjemný.  

První svátky nás čekají již koncem první poloviny dubna a jsou to 
svátky velikonoční. Svátky, jejichž podstatou v dobách předkřes-
ťanských bylo vítání přicházejícího jara a později pro křesťany pak 
byly Velikonoce oslavou znovuzrození Ježíše Krista. Je hodně smut-
né, že drtivou většinu dnešní populace zajímá pouze to, že od pát-
ku 10. 4. (Velký pátek) do pondělí 13. 4. (Velikonoční pondělí) jsou 
4 dny volna v řadě, a tím to pro ně končí. Skutečný význam a pra-
vý smysl těchto nádherných svátků dnešní generace nezná, a co 
je nejhorší, ani je znát nechce. Místo aby se lidé zamysleli nad tím, 
proč a z jakého důvodu jsme doma a nemusíme do práce, tak radši 
toto volno tráví v marketech a nákupních střediscích. V lepších pří-
padech se vyráží na různé wellnessy a krátkodobé dovolené. Dneš-
ní mladí lidé a možná i ti o něco starší Vám řeknou: „Je jiná doba.“ 
Je určitě dobře, že ve většině obcí v Čechách se udržuje tradice 
„velikonočního křístání“, ale kdybychom se těch chlapců (a dnes 
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vlastně i děvčat) zeptali, proč se vlastně chodí křístat, tak asi 
správnou odpověď bude znát jen málokdo. Když to nepůjde ji-
nak, oslavte Velikonoce alespoň jako svátky jara, které oslavují 
probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. 

Svátky, nesvátky, obec čekají v letošním roce další investice  
a ta největší se bude týkat velké rekonstrukce naší staré úprav-
ny vody a napojení nového vrtu na stávající vodovodní řad. Na 
tuto akci jsme již obdrželi dotaci ve výši 70 % uznatelných ná-
kladů, což je sice o něco méně, než jsme předpokládali, ale 
přesto je to významná pomoc. V tuto dobu probíhá výběrové 

řízení na dodavatele tohoto nákladného projektu a v horizontu 
několika měsíců začnou konkrétní práce. Stavba bude z důvo-
du snadnějšího financování ze strany obce rozdělena do dvou 
etap. V tomto roce proběhnou stavební úpravy, elektroinsta-
lace a instalace nejnutnějšího vybavení. V rámci druhé etapy, 
která proběhne v první polovině příštího roku, bude realizace 
této akce dokončena doplněním nových technologických zaří-
zení, která budou zajišťovat potřebnou kvalitu pitné vody.   

V době letních prázdnin nás bude čekat dlouho očekávaná 
výměna tepelného zdroje v budově mateřské školy. A priorita 
této akce je ta úplně nejvyšší, protože stávající kotel na čer-
né uhlí je z roku 1971, takže se dá říci, že svoji životnost pře-
konal už několikrát. Jeho funkčnost a kvalitu spalování může-
me v topné sezóně vidět na vlastní oči. Tmavý dým valící se 
z komína a v případě, že se zdržujete v blízkém okolí budovy, 
to pak poznáte i na svém oblečení, na kterém najdete velké 
černé saze. Prostě je nejvyšší čas udělat změnu. Oslovili jsme 
několik firem s tím, aby nám doporučily, jaký zdroj by byl pro 
tento objekt nejvýhodnější a samozřejmě také nejefektivnější.  
V úvahu přicházely tři varianty: tepelné čerpadlo, plynový ko-
tel nebo moderní kotel na pevná paliva, popřípadě jejich kom-
binace (dřevo, uhlí).

Nakonec byla vybrána varianta, která je jednak cenově nej-
dostupnější a jednak vrchovatě splňuje technická kritéria. 
Podobně jako v kulturním domě budeme i zde využívat plyn  
a vzhledem k našim velice dobrým zkušenostem věříme, že 
naše volba byla správná. Pro samotnou realizaci jsme zažádali 

o krajskou dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova, 
projekty obcí a doufáme, že příští zimu budou mít děti MŠ  
a nájemníci obecního bytu nové, ekologické topení. 

V době, kdy máte v rukou toto číslo obecních novin, 
mělo by být zcela (nebo z velké části) funkční nové ve-
řejné osvětlení v naší obci. Přes různé potíže a technické 
problémy se podařilo toto dílo realizovat a pevně věříme, 
že bude dlouhá léta fungovat ke spokojenosti nás všech. 
Intenzita svícení se dá na jednotlivých svítidlech regulo-
vat, ale nějaký čas určitě potrvá, než všechna světla bu-
dou nastavena tak, aby vše bylo efektivní a úsporné. Mu-
seli jsme řešit i pár sporů spočívajících v tom, že se lidem 
nelíbilo umístění jednotlivých stožárů, ale to k tomu patří. 
Co člověk, to jiný názor. Firma, která osvětlení projektova-
la, patří k těm, jejichž odborný kredit je na vysoké úrovni,  
a proto bychom měli jejich projekt respektovat. I když mů-
žeme mít jiný názor, přeci jen jsme v tomto oboru laici  
a profesionálům bychom měli důvěřovat. 

Teď trochu z jiného soudku. V letošním roce pokraču-
je série různých voleb v naší republice dalším dílem a tím 
jsou volby do krajských zastupitelstev. Zatím není známý 
přesný termín, ale s největší pravděpodobností to bude  
v měsíci říjnu. Nevím, zda se zajímáte o to, kdo nám v tom-
to volebním období v kraji vládne, a tak jen pro úplnost. 
Ve volbách v roce 2017 v Plzeňském kraji vyhrálo hnu-
tí ANO, ale to nakonec skončilo v opozici, protože se na 
koalici dohodli ČSSD, ODS, Starostové a Patrioti a Koali-
ce pro Plzeňský kraj. Hejtmanem se stal volební lídr ČSSD 
pan Josef Bernard. Tak to v politice prostě bývá, i vítěz vo-
leb může skončit v opozici. Takže na podzim půjdeme opět  
k volebním urnám. Současně s krajskými volbami budou pro-
bíhat i volby do 1/3 senátu, ale ty se našeho okrsku týkat ne-
budou. Na závěr tohoto odstavce ještě jedna malá „perlička“.  
Až do roku 2030, vyjma roku 2027, se uskuteční každý rok 
nějaké volby. Takže se máme na co těšit!

Závěrem bych chtěl zmínit nějaký politický citát, který by 
dobře zapadl do aktuálního politického dění. Současná minis-
tryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD je známá, 
že peníze rozdává na všechny strany, a říká se o ní, že je to ta-
ková ministryně rozdávání z cizího. Ale to zřejmě mají členové 
této strany v krvi od nepaměti. To potvrzuje i výrok někdejšího 
předsedy tří různých československých vlád v době po vzniku 
našeho státu (po r. 1918), pana Antonína Švehly, který řekl: 

„Sociální demokraté rádi rozdávají koláče, které sami neu-
pekli a upéci ani nemohli, protože snědli těsto, které ještě ne-
stačilo vykynout.“

Užívejte si poslední dekády zimního období a pro první břez-
nové dny Vám všem přeji krásné počasí a úspěšné překonání 
jarní únavy.

Václav Dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.00–13.00 17.00–18.00

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–14.00

PONDĚLÍ 07.00–14.00  17.00–18.00

ÚTERÝ 07.00–15.00

STŘEDA 07.00–16.00

ČTVRTEK 07.00–15.00

PÁTEK 07.00–14.00
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Spolecenská rubrika
březen 2020:

CHALOUPKOVÁ Anna 2. března 73 let

VĚTROVCOVÁ Anna 6. března 75 let

BAŠTÝŘOVÁ Alena 9. března 73 let

KLEČKA Karel 10. března 78 let

KREJČOVÁ Jana 17. března 60 let

FIŠER  Josef 19. března 64 let

duben 2020:

KOLLÁROVÁ Milada 3. dubna 82 let

DUHAN Milan 5. dubna 63 let

PODLEŠÁK Jan 10. dubna 73 let

BUKOVAN Jiří 14. dubna 61 let

KORBELOVÁ Anna 14. dubna 75 let

ŠIMÁNKOVÁ Hana 16. dubna 64 let

AUGUSTIN Jaroslav 21. dubna 80 let

PODLEŠÁKOVÁ Božena 22. dubna 74 let

PLEYEROVÁ Zdeňka  27. dubna 75 let

SMITKA Vladimír 28. dubna 63 let

KALABZA František 29. dubna 65 let
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V souvislosti s výstavbou nového veřejné-
ho osvětlení dojde i k pořízení bezdráto-
vého místního rozhlasu. Starý rozhlas 
bude demontován současně s odstraněním 
starých betonových sloupů začátkem břez-
na, nový rozhlas bude potom zprovozněn 
asi o měsíc později. Asi 3–4 týdny bude 
proto obec bez funkčního rozhlasu, a proto 
veškeré důležité informace obdrží občané 
během této doby prostřednictvím letáků 
do svých schránek nebo SMS zpráv.

Zkontrolujte si platnost svých dokla-
dů. V letošním roce končí platnost 850 
000 řidičských průkazů, možná je to i ten 
váš. O výměnu můžete požádat tři měsí-
ce před skončením jeho platnosti, budete 

potřebovat stávající řidičský průkaz a plat-
ný doklad totožnosti. Papírová fotografie 
již není potřeba stejně jako u výměny ob-
čanského průkazu. Požádat o výměnu je 
možné na jakémkoliv úřadě s rozšířenou 
působností.

Myslivecký ples přilákal asi 140 návštěv-
níků, kterým k tanci i poslechu zahrála sku-
pina Melodion. Kromě tradičně bohaté zvě-
řinové tomboly přišli myslivci s novinkou,  
a to dražením jednoho kusu divokého pra-
sete. 

novoroční pochod se konal za hezkého 
počasí a na jeho trasu se vydalo asi 130 
účastníků, pro které bylo opět ve Slatině 
připraveno malé občerstvení.

Tříkrálové sbírky se v naší obci zúčast-
nily tři skupinky koledníků vedené Han-
kou Korbelovou, Blankou Vlčkovou a Růžou  
Haasovou. Pokladničky jsme letos popr-
vé rozpečeťovali na našem obecním úřa-
dě a napočítali jsme celkem 16 850,- Kč.  
Horažďovická charita sbírku zajišťovala 
nově také na Nepomucku a na Kasejovic-
ku, a tak celkový výtěžek činil úctyhodných 
415 518,- Kč. Pořadatelé všem dárcům vel-
mi děkují za laskavé přijetí koledníků a pro-
jevenou štědrost.

Sbor dobrovolných hasičů pořádal vý-
roční členskou schůzi v sobotu 18. ledna  
v hospodě U Turků a důležitým bodem byla 
volba nového výboru. Starostou sboru byl 

zvolen Jaroslav Korbel (č. p. 55), místosta-
rostou Martin Bláha, velitelem Jaroslav 
Korbel (č. p. 150), zástupcem velitele Fran-
tišek Marc, hospodářem Vladimír Smitka, 
jednatelem Petr Löffelmann, strojníkem 
Václav Šilhan ml., preventistou Pavel Klas  
a členem výboru Tomáš Valach. Hasiči 
zhodnotili právě uplynulý rok a pěti členům 
sboru, kteří letos oslaví svá kulatá život-
ní jubilea, předali dárek. Okrskovou sou-
těž letos uspořádá sousední Slatina u pří-
ležitosti 115. výročí vzniku SDH, a to již  
9. května, tak snad naši hasiči a hasičky 
stihnou všechno natrénovat!

Vydařil se i hasičský ples, rok od roku 
se jeho návštěvnost mírně zvyšuje a le-
tos bylo 100 platících. Atraktivní tombola 

byla se začátkem plesu zcela vyprodána. 
Lnářské uskupení muzikantů s názvem Mild 
Band zahrálo oblíbené hudební kousky  
a tančilo se až do druhé hodiny. Hasiči  
srdečně děkují všem občanům za příspěv-
ky do tomboly.

Letošní zimu zatím provázejí teploty, kte-
ré připomínají spíše jiné roční období. Její 
první polovina byla zatím nadprůměrně 
teplá, sníh, který občas napadl, zase vzá-
pětí roztál. V pondělí 10. února se navíc 
Českem prohnala bouře Sabina, která na-
štěstí v naší obci nenapáchala větší ško-
dy. Postihl nás jen výpadek elektřiny, který 
trval zhruba od půl desáté do čtyř hodin.  
Silný vítr zaúřadoval ale o týden dříve,  
v úterý 4. ledna, kdy v lipové aleji u hřiště 
vyvrátil jednu lípu. Ta poškodila plot přileh-
lé zahrady a svými kořeny vytrhla kus as-
faltu ze silnice.

Poplatek za odpad musí být uhrazen do 
konce dubna, jeho výše zůstává na 400,- Kč 
za osobu s trvalým pobytem nebo za cha-
lupu trvale neobydlenou. Ve stejném ter-
mínu je splatný i poplatek ze psů. Oba dva 
poplatky můžete hradit hotově v kancelá-
ři obecního úřadu nebo bezhotovostním 
převodem na účet obce č. 27522351/0100, 
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné 
nebo evidenční. Vydávání známek na po-
pelnice je letos poprvé omezeno počtem 
lidí v domácnosti, pokud budete potřebo-
vat další popelnici, můžete si zakoupit zim-
ní známku za 500,- Kč (vývoz od října do 
dubna) nebo celoroční za 1700,- Kč.

Svoz velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu se uskuteční v sobotu  
21. března 2020 v prostoru za obecním 
úřadem, velkoobjemový odpad je možné 
za obecní úřad navozit již v pátek. Zbyt-
ky chemických látek, olejů a ostatní nebez-
pečné odpady je zakázáno ukládat přímo 
na zem, proto je přivezte až v den odvozu 
od 8.00 hodin.

V telefonní budce před obecním úřadem byl 
odmontován telefonní přístroj a během 
roku bude odstraněna i samotná budka.

ZAjÍMAVOSTi, uDÁLOSTi, STŘÍPKy…

Obec Svéradice hledá 
pracovníka na práci  
s křovinořezem s nástupem 
1. 4. 2020. Jedná se  
o pravidelné kosení 
obecních travních porostů, 
které jsou s motorovou 
sekačkou nepřístupné.

Zájemci se můžou hlásit v kanceláři obecního úřadu v jeho 
úředních hodinách.



Začátek koncertu byl tentokrát určen už na 15:00 hodin  
a měli jsme obavy, zda v tak časnou dobu přijdou lidé. Od 
půl třetí začali chodit první návštěvníci, a jak se blížilo za-
hájení, jejich počet neustále stoupal. Nakonec ani nestači-
ly připravené stoly s ubrusy a bylo nutné usadit návštěvní-
ky koncertu i k dalším stolům. Skutečnost tak předčila naše 
očekávání, protože počet návštěvníků se pohyboval kolem 
130! A to je asi zdaleka největší účast na vánočních koncer-
tech za celou dobu jejich pořádání.
Nejdříve na pódium nastoupily děti ze zdejší mateřské ško-

ly, a i když byl jejich počet z důvodu nemocí o trochu nižší 
než v jiných letech, přesto mělo jejich vystoupení ohrom-
ný úspěch. Jejich působivé pásmo básniček, písniček, ko-
led a scének publikum zaujalo a každý výstup byl odměňo-
ván bouřlivým potleskem. Bylo vidět, že paní ředitelka Naďa 

Klasová společně s učitelkou Anetou Kvardovou nic nezane-
dbaly a přípravě tohoto programu věnovaly opravdu mnoho 
času. Patří jim velké uznání a obdiv.
Pro děti však tímto koncertem program neskončil, přesu-

nuly se do salónku hospody, kde měly připraveno malé ob-
čerstvení. Pod dozorem učitelek se pak ještě věnovaly různé 
výtvarné a zábavné činnosti. Jejich rodiče, babičky, dědové 

a příbuzenstvo se tak mohli v klidu věnovat druhé části vá-
nočního koncertu.  
Přibližně od 15:45 pak začalo vystoupení Volného sdruže-

ní horažďovických zpěváků a muzikantů pod vedením Jirky  
Kučery. Tento soubor k nám přijel v plné sestavě, a tak se na 
jevišti tísnilo všech jeho 22 členů. A pokud k tomu připočte-
me, že skoro polovina měla nějaký hudební nástroj, bylo pó-
dium zaplněno do posledního místečka. A když jejich koncert 
začal, bylo to opravdu něco úžasného. Mohli jsme slyšet jak 
známé vánoční skladby a koledy, tak i ty málo známé nebo 
úplně nám neznámé. V jejich podání to však vyznělo, jako 
kdybychom všechny tyto skladby znali od malička. Vymezený 
čas pro jejich vystoupení utekl opravdu velice rychle, a pro-
tože nikomu z nás se ještě odcházet nechtělo, vytleskali jsme 
si další přídavky. Hostům z Horažďovic se u nás velice líbilo 
a asi by většina z nich ještě chvíli poseděla, ale protože měli 
další vystoupení v Chanovicích, tak museli pospíchat. Jejich 
recitál, i tak se to dá nazvat, v nás zanechal opravdu silný 
dojem a shodli jsme se na tom, že to asi byl jeden z nejhez-
čích vánočních koncertů, který se kdy ve Svéradicích konal. 
Předvánoční sobotní program skončil a vzhledem k tomu, 

co jsme viděli a slyšeli, se už teď můžeme těšit na vánoční 
koncert roku 2020. V prosinci tedy opět na shledanou.
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Tři dny před Štědrým dnem, v sobotu 21. prosince 2019, proběhla v našem sále kulturního domu 
tradiční akce, vánoční koncert. Pro tuto příležitost byly sál i jeviště vánočně vyzdobeny, o což 
se postarali zastupitelé obce za pomoci jindřišky Dolákové a Míši novotné. Všechny stoly v sále 
byly opatřeny čerstvě vyrobenými vánočními svícny a po jejich rozsvícení dýchala na všechny 
návštěvníky pravá vánoční atmosféra. A aby bylo vše dokonalé, měli všichni možnost ochutnat 
vánoční perníčky a linecké pečivo.  



Právě to, že se Silvestr slavil na více místech, bylo 
cílem kritiky některých občanů. Je přeci úplně nor-
mální, že si lidé mohou způsob oslavy Silvestra, ale 
nejen oslavu tohoto jednoho dne, vybrat a určit sami. 
Přeci nebude někdo nařizovat, že oslava se uskuteční 
pouze na jednom místě, a tím pádem, občane, kou-
kej přijít, ať se ti chce, nebo ne. Tak to přece nemůže 
fungovat. Naopak je dobré, že je tady možnost výbě-
ru, a každý si pak může vybrat místo, kde se mu líbí 
a kde se cítí nejlépe. 
 Ve středu 1. ledna po obědě pak většina z nás vyra-

zila, jako tradičně, na novoroční pochod. A to jednak 
s cílem něco udělat pro svoje tělo a zdraví, a jednak 
trochu rozchodit únavu z bouřlivé silvestrovské noci. 
Po prezentaci ve vestibulu obecního úřadu, kterou 

měl na starosti Vláďa Smitka, se vyrazilo směrem „to-
pol“, Slatina a druhou stranou zpět. Ve Slatině pak na 
obvyklém místě, tj. u Míly Soukupa, byla občerstvo-
vací zastávka, kterou každý určitě rád uvítal. Někdo 
si dal pivo, někdo grog, čaj, popřípadě kávu, další 
třeba něco „tvrdšího“. A kdo měl chuť něco zakous-
nout, tak měl možnost ochutnat výbornou tlačenku  
z naší prodejny ZKD. No a pak se vyrazilo na zpáteční 
cestu. Část účastníků mířila do svých domovů a další, 
ta větší, se vydala na další občerstvení, a to do naší 
hospody. Tady pokračovala oslava prvního dne roku 
2020 a také úspěšné zakončení pochodu. A že se prv-
ní akce tohoto roku povedla, dokládá prezenční listi-
na s podpisy skoro 140 účastníků.

Za rok opět na shledanou.

6

AKce V OBci

Naše vesNice svéradice

SiLVeSTROVSKé OSLAVy 
A nOVOROčnÍ POcHOD
Oslavit konec starého a příchod nového roku mohli lidé v naší obci na několika 
místech. Ti, co nechtěli zůstat doma u televizních obrazovek, mohli zajít buď  
do místní hospody u Turků, nebo se zúčastnit silvestrovské „párty“ v klubovně  
na fotbalovém hřišti, popřípadě posedět v místní myslivně.
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Dne 2. února 2019 jsme pořádali 
v kulturním domě náš tradiční ha-
sičský ples, na kterém se sešlo 87 
lidí. K tanci a poslechu nám za-

hrála oblíbená kapela MILD BAND 
ze Lnářů. V úterý 30. dubna jsme 
jako každý rok pomáhali stavět 
májku, kterou jsme jako vždy 
do rána poctivě uhlídali. 
Dne 4. května jsme byli pozváni 

s historickým praporem na osla-
vy 120. výročí založení SDH Mi-
línov, které byly spojené s okres-
ními oslavami sv. Floriána. Této 
akce se zúčastnili členové našeho 
výboru. 
Dne 25. května jsme se zúčastni-

li okrskové soutěže v Chanovicích, 

kde místní SDH slavil 130 let za-
ložení sboru. Za náš sbor sou-
těžila tři družstva – muži, ženy  
a mládež. Družstvo dětí skončilo 
na druhém místě za první Slati-
nou. Družstvo žen poctivě tréno-
valo a ze soutěžících pěti družstev 
si z Chanovic přivezlo pohár za  
2. místo. Muži i přes velkou sna-
hu skončili na předposledním,  
6. místě. Všem družstvům patří 
poděkování za reprezentaci naše-
ho hasičského sboru. 
Dne 8. června jsme se aktivně 

zúčastnili obecní akce Vítání léta  

a pivní slavnosti, na které jsme 
měli svůj hasičský stánek. Letos  
budou tyto oslavy 6. června. 
Přijďte všichni k nám do stánku 
na štamprdličku a podpořte tím 
naši „hasičskou kasičku“. 
Dne 10. listopadu jsme společně 

se zastupiteli obce stavěli vánoč-
ní stromek.
Na závěr bych chtěl všem hasič-

kám a hasičům poděkovat za veš-
kerou spolupráci a strávený čas 
při činnostech našeho sboru dob-
rovolných hasičů.

Za SDH Svéradice jaroslav Korbel

SDH Svéradice 
– činnost v roce 2019 
V sobotu 18. ledna jsme se sešli na výroční valné 
hromadě sboru dobrovolných hasičů u nás ve 
Svéradicích v hospodě u Turků. náš sbor se díky 
mladším hasičům početně rozšířil na 74 členů. 
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Rok s magickým číslem 2020 je v plném proudu. Myslivecký 
rok se teprve blíží ke svému konci. Přesto můžeme uplynulý rok 
2019 zhodnotit. V loňském roce bylo uloveno 19 kusů srnčí zvěře  
(z toho 12 srnců), 11 kusů černé zvěře a 10 kusů mufloní zvě-
ře.  Počet ulovené škodné zvěře bývá okolo 30 kusů (přibližně 
20 lišek a 10 kun). Přesný počet se dozvíme na výroční členské 
schůzi, která se bude konat 28. března na myslivecké chatě ve 
Svéradicích. Myslivecký rok končí k 31. březnu. Do té doby se 
může ještě navýšit např. počet ulovené černé zvěře. Spolek by to 
určitě přivítal. Divoká prasata (černá zvěř) hlavně v jarních mě-
sících páchají zemědělcům na polnostech škody. Rádi ryjí na lou-
kách, kde vyhledávají larvy, ale dokážou sklidit i čerstvě oseté pole  
s kukuřicí. Myslivecký spolek Svéradice stále hospodaří na 1458 ha.  
Z toho je 252 ha lesních a 9 ha vodních ploch. Ve spolku je 16 čle- 
nů a jeden host. Kromě jednoho jsou všichni z obcí Svéradice  
a Slatina. V minulém roce nás bohužel opustili tři dlouholetí členové.
Myslivecký rok 2019 zahájil spolek, mimo jiné, v měsíci dub-

nu brigádou zaměřenou na sběr kamene pro výrobně-obchod-
ní družstvo Svéradice. Za brigádu obdrží oves pro zvěř. V Ko-
mušíně byl sebrán kámen na 15 ha a ve Slatině na 20 ha. Dne  
11. května se uskutečnila výborová a členská schůze, na kte-
ré každý člen obdržel povolenku k lovu na daný myslivecký rok.  
Dne 24. května se konaly brokové střelby na střelnici v Malém 
Boru. Tam si každý procvičil střelbu na asfaltových holubech. Dne 
15. června na výborové schůzi byly připraveny trofeje na okresní 
přehlídku do Žihobců, která byla slavnostně zahájena 22. června 
a skončila 7. července. Letní prázdninové měsíce byly klidnější, 
proběhl pouze poplatkový odstřel. V termínu 31. srpna se konala 
výborová a členská schůze, kde se rozplánovaly podzimní hony  

a naháňky.  Spolek opět upustil od odchovu kachen. Dne 14. září 
byl pouze jeden kachní hon. Pro větší úspěšnost se uskutečnil 
odchov bažantů. Při druhé listopadové naháňce došlo ve dvou le-
čích k jejich odstřelu. Celkem se konaly tři naháňky. Dvě v listo-
padu a jedna v prosinci.
Na závěr roku se konal myslivecký ples v tradičním termínu  

25. prosince. Ples se opět vydařil. Kapela Melodion zahrála k tan-
ci a poslechu. Za zmínku určitě stojí bohatá zvěřinová tombola, 
která byla na závěr okořeněná dražbou prasete – kňoura. Kdo 
měl štěstí, mohl vyhrát bažanty, 30 balíčků masa, několik celých 
kýt, dvě celé srny a prase divoké.

Závěrem něco z myslivecké mluvy. 
jaro je čas lásky, reprodukce zvěře:
 Říji má spárkatá zvěř mimo divočáků.
 Chrutí mají divočáci a jezevci.
 Honcování mají zajíci a králíci.
 Honění mají veverky, svišti, ondatra a vlk (samice kaňkuje).
 Kaňkování má liška, psík mývalovitý, rys, divoká kočka,  

vydra, kuna, tchoř a lasice.
 Tok mají tetřevovití, krocani, dropy, sluky.
 Ostruhování mají bažanti.
 Párkování, rozštipování mají koroptve a pojímají se.
 Páří se husy, orebice, hrdličky, lysky, kormoráni, volavky,  

krkavcovití, dravci, sovy, holubi, ti se při tom zobáčkují  
či hubičkují. Dále se páří také medvědi.

 Řádění se používá u kachen.
Myslivecký spolek všem přeje v roce 2020 

pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Myslivecké sdružení – rok 2019



Rok se s rokem sešel 
a nadešel čas si rok 2019 
trochu zrekapitulovat

Koncem března jsme slovili hasič-
skou nádrž a vyzimovanou násadu na-
sadili do Rybníčka a Mlýnského. Po vel-
mi špatných zkušenostech se suchem 
a také s vydrou dáváme do Čekance 
pouze plůdek, a ten nás mile překvapil. 
Tento rybník sice přes léto opět hodně 
vyschl a zarostl, ale vydru „čudly“ neza-
jímaly, takže přirostly téměř o půl kila. 
Vzhledem k tomu, že Čekanec v létě 
nemá žádný přítok, svádíme s rákosím 
každoročně předem prohraný boj.
Koncem června a v polovině srpna 

máme tradičně velkou akci pro obec,  
a to je úklid na Kostelíku. Ručně pose-
kat, shrabat a uklidit trávu je práce pro 
10 až 12 lidí, a to vždy na několik hodin.
S blížícím se podzimem už v kalendáři 

netrpělivě vyhlížíme svátek sv. Václava, 
který máme spojený s výlovem Mlýnské-
ho rybníka. A v loňském roce se nám vý-
lov opravdu povedl. My rybáři jsme s pří-
růstkem ryb i průběhem výlovu byli spo-
kojeni. Tak jako každý rok přišlo hodně 

diváků a ti se určitě nenudili. Doufáme, 
že byli spokojeni nejen se sortimen-
tem nabízených ryb, ale i s jejich cenou  
a fungujícím stánkem s občerstvením.
V pozdním podzimu byl ještě slovený 

Rybníček a tam byl už stánek oboha-
cený o horké nápoje a něco ostřejšího 
na zahřátí. I tato akce byla velice po-
vedená.
Za loňský rok rybáři odpracovali cel-

kem něco přes 200 brigádnických hodin. 
Spolupráce s místním obecním zastupi-
telstvem funguje na velmi dobré úrovni, 
o čemž svědčí i fakt, že letos na podzim 
připravujeme jednu velkou společnou 

akci. Bude to další kuchařská show pana 
Petra Stupky, tentokrát na téma rybí 
speciality. V sobotu 26. září proběhne 
výlov Mlýnského rybníka a následný den, 
tj. v neděli 27. 9., odpoledne proběhnou 

v sále KD rybí hody, na které mistr ku-
chař připraví pětichodové menu z 3 až 4 
druhů  čerstvě vylovených ryb.
Závěrem bych chtěl všem popřát do 

roku 2020 vše nejlepší a zachovejte na-
šemu spolku přízeň.

 Za spolek Svéradická ryba 
Pavel Klas
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Svéradická ryba v roce 2019
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Pacientské ohlédnutí nejen do minulosti

10

První naší akcí byla silvestrovská Hippies 
párty 2015, pak následovalo několik ak-
ciček pro dospělé a v létě 2016 jsme za 
obecním úřadem dělali první dětský den. 
Tenkrát nám nepřálo počasí a půl hodi-
ny před začátkem jsme se schovávali 
před deštěm. Naštěstí se počasí trochu 
umoudřilo a sem tam vysvitlo i sluníčko. 
Dětí přišlo, pro nás překvapivě, celkem 
hodně a to nás „nakoplo“ pro další dět-
ské akce, kterých za 4 roky bylo téměř 10, 

nepočítaje 6 bazárků a zajištění občerst-
vení na naší obcí pořádaném Vítání léta. 
Dvě poslední akce se konaly v minu-

lém roce – začátkem roku velký maš-
karní rej čarodějů a čarodějek, ve kte-
rém jsme zavítali do kouzelnické školy  
v Bradavicích, a v létě dětský den Cesta 
kolem světa, který se již tradičně konal 
na fotbalovém hřišti. Obě akce navštívila 
spousta dětí i rodičů a pevně věřím, že 
odcházeli spokojeni. 

 Právě teď, v roce „pětiletého výročí“ 
vzniku našeho spolku, pro vás všechny, 
ale hlavně opět pro vaše ratolesti při-
pravujeme maškarní ples, který se bude  
14. 3. tradičně konat v místním sále a po-
nese se v duchu českých pohádek. Na 
konec školního roku pak připravujeme 
dětský den, který bude opět na fotba-
lovém hřišti. Jeho téma je prozatím ta-
jemstvím.
   Jak se sluší, chtěl bych, a neberu 

to jako povinnost, při tomto ohlédnu-
tí upřímně poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli a budou po-
dílet na realizaci našich akcí, protože bez 
vás bychom to nezvládli. Děkuji.

Pavel Boček – předseda spolku 

Naše vesNice svéradice

Když jsme se v roce 2015 začali jako Pacienti scházet 
u piva a často i něčeho ostřejšího v místní hospůdce 
u Turků, nikdo z nás si jistě nedovedl představit, 
co vše se v následujících letech bude dít.        
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 Během školního roku organizujeme 
celou řadu různých aktivit. Nabízíme 
kroužek angličtiny, tvořivé dílny, logope-

die, plavání, keramiky, pořádáme oslavy, 
různé tematické programy, besídky, vý-
lety, ctíme svátky a jejich tradice, jezdí-
me na kulturní vystoupení, nebo vystou-
pení probíhá u nás ve školce.

Spolupráce s rodiči je základ a předpo-
klad pro dobré klima školy. Čtvrtletně se 
snažíme konat tvořivé dílny, kdy se zapo-
jí vždy alespoň jeden z rodičů. Často se 
stává, že na činnost přijdou oba rodiče, 
ale i třeba sourozenec a babička. Rodiče 
blíže pochopí chod školky, poznají více 
paní učitelku, navážou otevřenější vztah. 
Na druhou stranu i učitelka takto leckdy 
lépe pozná rodiče než při rychlém pře-
dání dítěte mezi dveřmi.

Rodiče nedostanou vždy připravenou 
akci na talíři. Na výběr při tvoření mají  
z více variant, přičemž motivací je pro ně 
již zhotovený výrobek. Svojí vlastní ces-
tou a fantazií se musí probrat ke koneč-
nému výtvoru. Každé dítě je určitě hrdé, 
že může ukázat své rodiče, a o to více, 

když se jim povede tak úžasný výrobek, 
kterým si děti zdobí například svůj po-
kojíček, a toto příjemné setkání se jim 
stále připomíná. Někdy k tomu bývá po-
hoštění ve formě například cukroví, kávy 
nebo čaje.

I mimo školku se scházíme při různých 
aktivitách, kde se rodiče přímo nebo ne-
přímo zapojí. Vystoupení v kulturním 
domě nebo na školní zahradě je pro děti 
nevšední zážitek a naše děti se na toto 
odpoledne vždy několik týdnů nesmírně 
těší. Vidět maminku, tatínka, ale i ba-
bičku s dědou v obecenstvu je pro děti 
naplňující a uspokojivý pocit. Na úspěš-
ném vystoupení mají zásluhu i rodiče, 
neboť právě od nich potřebujeme po-
moc při nácviku básniček jejich opako-
váním doma. O to více pak máme času 
se ve školce věnovat nácvikům, které 
jsou společné.

Začala jsem náznakem tématu, o kte-
rém by se dalo mluvit ještě hodně. Ro-
diče mohou přispět a pomoci sponzor-
ským darem nebo třeba zajištěním zají-
mavého výletu či přednášky a díky své 

profesi se mohou aktivně zapojit do ně-
jaké činnosti, upozornit na zajímavé oso-
by nebo opravit závady. Snažíme se o to, 
aby se žádný den pobytu dítěte ve škol-
ce nestal stereotypním, jak by se mohlo 
někomu zdát. Slušné vystupování, zákla-
dy hygieny, stravovací návyky, sebeob-
služné činnosti jsou věci na denním po-
řádku. Přesto je učitelka může hravým 

a zajímavým způsobem obohatit. A to 
vyžaduje každodenní přípravu pedago-
ga na další den. Není to tak jednodu-
ché, ale je to práce, která člověka napl-
ňuje a dává mu smysl. A k tomu dobrá 
spolupráce s rodiči určitě znamená ještě 
spoustu práce navíc.

Závěrem chci říci, že pokud škola a ro-
dič fungují na dobré úrovni, to, jak se 
rodič v mateřské škole cítí, se pozitivně 
odráží na dítěti. Dobrá spolupráce zna-
mená dobré klima školy, které leckdy při 
pohledu zvenčí zabrání některým pro-
blémům či nedorozuměním.

naďa Klasová – ředitelka MŠ

Mateřských školek je u nás, a to hlavně ve velkých městech, spousta. Tak jako si utváříme názor  
a pohled na předměty a věci kolem nás, tak si utváříme představy v názorech pro výběr ideální školky 
pro své dítě. Společné akce jsou velmi důležité pro správný chod mateřské školky. jsou oblíbené 
především u dětí a všichni zúčastnění se mají možnost blíže setkat, poznat a strávit spolu příjemné chvíle.

MATeŘSKÁ ŠKOLA KORÁLeK



Tato suma je, když nepočítáme 
město Horažďovice, v obcích naše-
ho regionu bezkonkurenčně nejvyš-
ší. Je to skoro o 3 500 Kč více než v 
sousedním Velkém Boru a dokonce 
o 8 500 Kč více než v Chanovicích. 
A jen pro zajímavost: když sečteme 
částku vybranou v obci Pačejov – Pa-
čejov nádraží, tak i tam na nás v ko-
nečném součtu ztrácí cca 2 200 Kč!  

Co k tomu říci? Zde je v každém pří-
padě na místě rčení „klobouk dolů“  
a velké poděkování Vám všem – je 
to opravdu obdivuhodné. 

Z dopisu koordinátorky 
Tříkrálové sbírky:

V našem regionu včetně obcí se cel-
kem vybralo rekordních 328 631 Kč  
a sbírky se účastnilo celkem 83 ve-
doucích skupin a 245 koledníků.  
Letos poprvé proběhla sbírka pod 
záštitou Oblastní charity Horažďo-
vice také na Nepomucku a Kasejo-
vicku, celkový výtěžek sbírky včetně 
těchto oblastí tedy činí 415 518 Kč.

Vybraná suma peněz byla zaslá-
na na celorepublikové konto, od-
kud nám bude poměrná část pe-
něz (65 %) opět vrácena a bude 
použita na podporu charitní práce 
se seniory v našem regionu. Výtě-
žek sbírky pomůže naší organiza-
ci naplňovat její poslání v pomoci 

potřebným lidem a k rozvoji cha-
ritní práce. Rádi bychom i dále 
zkvalitňovali naše služby – pečo-
vatelskou službu, domácí zdravotní 
péči a občanskou poradnu. Peníze 
umožní rozšířit a revitalizovat sorti-
ment půjčovny kompenzačních po-
můcek, přispívat budeme také na 
volnočasové aktivity pro místní se-
niory. Podpora zamíří též do Dět-
ského domova v Chanovicích. Část 
prostředků bude vložena do krizo-
vého fondu na pomoc našim spo-
luobčanům, kteří se ocitli tíživé ži-
votní situaci, a osobám postiženým 
živelními pohromami. Rádi budeme 
reagovat i na vaše podněty, kam 
směřovat pomoc z vybraných pro-
středků.

Dalších 35 % výnosu sbírky 
bude rozděleno podle tohoto 
klíče:
15 % na projekty Diecézní 
          charity České Budějovice,
10 % na humanitární pomoc 
          v ČR i v zahraničí,
5 %   na projekty pomoci 
          organizované Sekretariátem  
          Charity Česká republika,
5 %   na režijní náklady na 
          pořádání sbírky v celé 
          České republice.

Všem dárcům děkujeme za při-
jetí koledníků v jejich domovech 
a projevenou štědrost.

Bc. Olga Šulcová
koordinátorka 

Tříkrálové sbírky 2020

Naše vesNice svéradice12

DOBROčinnOST

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tak jako každý rok i letos proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V sobotu dne 4. ledna 2020 
se po Svéradicích pohybovaly tři skupiny koledníků, kteří vybrali neskutečnou částku: 16 850 Kč.

Vybraná suma peněz byla 
zaslána na celorepublikové 
konto, odkud nám bude 
poměrná část peněz (65 %) 
opět vrácena a bude použita 
na podporu charitní práce 
se seniory v našem regionu. 
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ŠuMAVA

Šumavští cestáři

Přivydělávali si tak, že „pro-
pachtovávali“ neboli pronajíma-
li příkopy, o které byl ve vesnici 
vždy sváděn boj, protože před-
stavovaly dobrý zdroj krmné trá-
vy pro dobytek. Jindy zase cestá-
ři prodávali bláto z příkopů, které 
bylo ceněným hnojivem. V zimě 
museli cestáři navézt pod každý 
kopec hromadu písku, a když se 
udělalo náledí, museli jím kopce 
prohazovat, aby se udržela prů-
jezdnost silnice.

Roku 1829 byl vydán předpis pro 
cestáře na podkrajských silnicích, 
kde bylo v §1 uvedeno: „Cestář 
(uklízeč cest) má dle své služeb-
nosti buďto každodenně, vyjíma-
jící neděle a zasvěcené svátky, 
aneb v těch dnech, na kteráž na-
jat byl, na vykázaném jemu kusu 
cesty nařízené práce bedlivě a pil-
ně konati, dobře se zachovávaje  
k spoludělníkům jemu vykáza-
ným.“ V těchto instrukcích se 
také určuje přesné označení ces-
tářů: „Aby se cestáři od nádeníků 
časem k výpomoci najatých roze-
znali, musí jako cestáři na erár-
ních silnicích c. k. orla nosit, čes-
kého lva z plechu na čepici nebo 
klobouku při práci míti a jej vždy 
v čistotě chovati.“ Pokud ces-
tář dodržel všechny své závazky  
a povinnosti, mohl dostat při vý-
platě odměnu, pokud mu nebyla 
vystavena důtka, finanční potres-
tání anebo byl propuštěn. 

Zabezpečení sjízdnosti cest a silnic 
bylo na úseku silničního hospodář-
ství vždy jednou z nejnáročnějších 
činností. Za počátky zimní údržby na 
státních silnicích lze považovat povin-
nosti vyplývající z říšského zákona ze 

dne 2. 1. 1877 č. 33, o stanovení 
odstraňování sněhu z říšských silni-
cích, §1. Sníh odklízeti na silnicích 
říšských, aby se mohlo po nich vol-
ně jezditi, povinny jsou s výhradou 
v §9 učiněnou obce a statky o sobě 
postavené, kde takové statky jsou, 
skrze kteréž buď silnice jde, anebo 
kteréž nejsou více než osm kilome-
trů od části silnice, kde se pracuje, 
vzdáleny.

První zprávy o zajišťování zimní 
údržby na okresních silnicích jsou 
z poloviny 19. století, kdy proha-
zování sněhu musely zajišťovat 
obce (vzdálené 7,5 km od silni-
ce) pod dohledem krajského úřa-
du. Od roku 1910 stanovil Služební 
řád pro cestáře na okresních silni-
cích v Království českém následu-
jící pokyny: „Nastanou-li sněhové 
závěje na silnici, jest cestář povi-
nen bez ohledu na dobu pracovní 

učiniti všechna opatření, aby jízd-
ná dráha zůstala pro jízdu a chůzi 
volnou. Při vyhazování sněhu má 
cestář k tomu hleděti, aby zůstala 
na silnici vrstva sněhová na sanici 
potřebná v síle 20 až 30 centime-
trů, dále, aby se z počátku aspoň 
jedna kolej proházela a aby se od 
ní místu širší výhybky za účelem 
vyhýbání se povozů proti sobě je-
doucích zřídily. Pro silnici s menší 
vozbou postačí proházet jednu ko-

lej, pro silnice frekventované nut-
no postarati se později i o vyháze-
ní druhé koleje, aby vozba netrpě-
la. Sníh budiž odházen co možno 
ve směru po větru, ježto se, od-
hazuje-li se proti větru, tvoří hráz, 
která přispívá ku dalšímu tvoření 
závějí na silnici. Nastane-li náledí 
na silnici, jest cestář povinen bez 
ohledu na stanovenou dobu pra-
covní led prosekati a odhazova-
ti. Na silnicích hojně využívaných  
a v osadách má cestář vyžádati si 
od silniční správy režný písek ane-
bo drolinu štěrkovou a má při ná-
ledí jízdní dráhu a bankety tímto 
materiálem prohazovati.

Miroslav Kůs Andres 
-Stará Šumava 

(zpracoval Václav Strolený)

Dokončení v příštím čísle

V šumavských vesnicích sídlili také cestáři. Byli to státní 
zaměstnanci, kteří měli na starost péči o císařskou silnici, 
a každý z nich měl přidělen zhruba čtyři kilometry dlouhý 
úsek, který musel udržovat. 

První zprávy o zajišťování zimní údržby na okresních silnicích 
jsou z poloviny 19. století, kdy prohazování sněhu musely 
zajišťovat obce (vzdálené 7,5 km od silnice) pod dohledem 
krajského úřadu.



Západočeské konzumní družstvo 
Sušice nás poprosilo o zveřejnění in-
zerátu, kterým hledají prodavačku do 
prodejny u nás ve Svéradicích. Udržet 
tuto prodejnu v naší obci je priorita 
nás všech, kdo tady žijeme, a proto 
se snažíme tuto jejich aktivitu v rám-
ci našich možností podpořit. Koncem 
minulého roku se tento inzerát urči-
tě dostal do vašich domácností pro-
střednictvím České pošty, ale dle sdě-
lení ZKD se zatím nikdo nepřihlásil.  
Proto se k této výzvě přidáváme i my 
a touto cestou prosíme naše spoluob-
čany o pomoc. Kdybyste věděli o ně-
kom, kdo by o tuto práci měl zájem, 
dejte nám typy a my je předáme pří-
mo na vedení firmy ZKD Sušice.

KOnTejneR nA KOVy
 V nejbližší době přibude na našem 

hlavním sběrném místě tříděného odpa-
du nový kontejner, a to na drobný kovo-
vý odpad. Tato nádoba bude určena pro 
kovový odpad menších rozměrů, který 
lze otvorem bez problémů prostrčit – to 
znamená plechovky od nápojů a kon-
zerv, kovové tuby, alobal, kovové zát-
ky, víčka, krabičky, hřebíky, kancelářské 
sponky a další drobné kovové odpady.

 Do kontejnerů se nesmí vhazovat ple-
chovky od barev, tlakové nádobky se 
zbytky nebezpečných látek, ani domácí 
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení slo-
žená z více materiálů. Nepatří do nich 
ani těžké nebo toxické kovy, jako jsou 
olovo či rtuť.  

Věříme, že nádobu budete využívat co 
nejvíce a rozšíříte tak třídění odpadu ve 
vašich domácnostech o další sortiment. 
Je třeba si uvědomit, že čím více mate-
riálu obec vytřídí, tím ubude komunální-
ho odpadu a i finanční odměna za tří-
dění bude větší.

jeDLé TuKy A OLeje
 O této nové povinnosti, kterou mají 

obce a města od 1. ledna tohoto roku, 
jsme Vás již informovali v minulém vy-
dání Našich novin, pak také prostřednic-
tvím letáku doručeného do vašich poš-
tovních schránek a tato informace je 
rovněž umístěna na naší úřední desce  
a na webových stránkách obce. A pro-
tože je to informace opravdu hodně dů-
ležitá, dovolujeme si toto oznámení pro 
naše občany zveřejnit ještě jednou.

Upotřebené jedlé oleje a tuky ukládej-
te do PET lahví nebo jiných plastových 
uzavřených nádob a vždy v termínu svo-
zu komunálního odpadu je položte na 
popelnice. Posádka svozového auta je 
uloží do přepravek a zajistí jejich odvoz.  
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POZVÁnKA nA nejBLiŽŠÍ AKce V OBci

OSLAVA MDŽDĚTSKÝ 
MAŠKARnÍ PLeS
Maškarní bál pro děti se bude 
konat v sobotu 14. března od 
15:00 hodin v našem kulturním 
domě a pořádá jej, podobně 
jako v minulých letech, spolek 
PAcienTi SVéRADice. Hlav-
ním tématem letošního plesu  
budou čeSKé POHÁDKy.

Hudební doprovod zajistí 
p. Ivo Smitka.

SPORTOVnÍ BÁL
V sobotu 7. března od 20:00 
hodin se uskuteční tradič-
ní sportovní bál, který pořádá 
fotbalový klub Svéradice, z. s. 
Hrát bude kapela z Horažďovic 
eXPeRiMenT. Bude připrave-
na bohatá tombola.

 Letos se bude oslava svátku žen lišit od těch 
předchozích a bude v úplně novém formátu. 
Naše pozvání přijal známý a populární herec 
pan Pavel nový, kterého určitě všichni 
dobře známe z role zvukaře Pepi Bednáře  
v komedii století S tebou mě baví svět. 
V této nezapomenutelné komedii podal  
pan Nový společně s pány Satinským  
a Postráneckým nezapomenutelý výkon. 
A nejen o ní bude pan Nový ve svém 
vystoupení vyprávět. A určitě bude i dost 
prostoru na Vaše zvídavé otázky. Máme 
příslib, že se u nás ve Svéradicích zdrží 
nejméně dvě hodiny.  
  Pak bude následovat volná zábava,  
hudba a tanec. To vše za doprovodu 
známé šumavské kapely OBŠuKA.  
Pro všechny zúčastněné ženy bude 
připravena kytička, drobný dárek 
a samozřejmě i malé pohoštění. 

na tuto akci jsou srdečně zváni i pánové.

Zveme všechny slečny, dámy, maminky i babičky 
na oslavu Mezinárodního dne žen, která se bude konat 
v pátek 29. února od 18:00 hodin ve vestibulu kulturního 
domu ve Svéradicích. 

„KDO nePLÁče, 
nenÍ čecH“

Ve Svéradicích přivítáme známé-
ho komika Lukáše Pavláska, kte-
rý vystoupí se svou show s pod-
titulem „Češi, alkohol a rock and 
roll“, ve které se dozvíte, který ná-
rod je nejlepší na světě, kde začí-
ná zóna debilů a proč pití prospívá 
naší civilizaci. Představení je vhodné 
pro všechny, kdo si chtějí po práci 

odpočinout, ale zároveň zažít humo-
rem nadupaný večer.

Lukáš Pavlásek s diváky sesta-
ví nekompromisní punkovou kapelu  
a spo lečně si všichni mohou zazpívat 
o tom, co všechno nás štve, protože 
správný Čech není nikdy spokojený.

Pokud se chcete dokonale odre-
agovat, ale zároveň poučit, proto-
že zasmát se sám sobě a tomu, co 
máme všichni společné, je vlastně 
hrozně důležité, tak nezapomeňte 
dorazit do našeho kulturního domu.

  LuKÁŠ PAVLÁSeK – One MAn SHOW
Sobota 25. dubna – 19:00 hodin – KD Svéradice
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KuLTuRnÍ A SPORTOVnÍ AKce 
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Naše vesNice
Svéradice

 sobota 7. března 

20:00 hod. – SPORTOVnÍ BÁL 
– hraje kapela EXPERIMENT
 tradiční akce fotbalového klubu
 KD Svéradice

 sobota 14. března

15:00 hod. – DĚTSKÝ MAŠKARnÍ BÁL 
– téma: české pohádky 
 pořádá spolek PACIENTI
 KD Svéradice

sobota 21. března

20:00 hod. – jOSefOVSKÁ TAncOVAčKA 
 KD Svéradice (pořádá hospoda U Turků)

 sobota 25. dubna

19:00 hod. – KDO nePLÁče, nenÍ čecH
– one man show Lukáše Pavláska
 KD Svéradice (pořádá hospoda U Turků)

 čtvrtek 30. dubna

STAVĚnÍ MÁjKy, LAMPiÓnOVÝ PRŮVOD, 
PÁLenÍ čARODĚjnic
 náves, Vzácný vršek, myslivna

 čtvrtek 26. března

jARnÍ RuKODĚLnÝ SeMinÁŘ S MGR. iVAnOu 
SieBeROVOu nA VeLiKOnOčnÍ TéMA
 zámek Chanovice 

 sobota 4. dubna

20:00 hod. - AnDĚLSKÁ VeSeLice 
– veselice s hudbou (pořádají fotbalistky Andělky)   
  KD Chanovice                

SVéRADice

HORAŽĎOVice

 neděle 1. března

19:00 hod. – DVA nAHATÝ cHLAPi 
– bláznivá divadelní komedie
– Hrají: Martin Zounar, Daniela Šinkorová, Martin Kraus, 
   Martina Randová
 KD Horažďovice

 sobota 7. března

20:00 hod. – PARKAn 
– bigbít, retro MDŽ
 KD Horažďovice

 středa 18. března

19:00 hod. – VĚRA MARTinOVÁ 
– Jubileum tour 2020 
 koncert známé country zpěvačky  
 KD Horažďovice

 pátek 20. března

17:00 hod. – MicHAL neSVADBA 
– Michalovi mazlíčci   
 zábavná dětská show  
 KD Horažďovice

 neděle 29. března

15:00 hod. – POSeZenÍ S PÍSničKOu 
– hraje kapela DOUBRAVANKA   
 KD Horažďovice

 pátek 10. dubna

20:00 hod. – BRuTuS 
– bigbítová zábava
 KD Horažďovice

cHAnOVice

 sobota 18. dubna

Den PROTi ÚLOŽiŠTi – protestní pochod
 start a cíl v Maňovicích, společná akce obcí regionu proti 
záměru vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů 

 sobota 25. dubna

POuŤ Ke SVATéMu VOjTĚcHu 
– odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha   
 společenské setkání v Újezdě u Chanovic 


