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již druhý měsíc žijeme tak trochu v jiném světě. Všichni nosíme roušky, omezili jsme vycházení, omezili jsme nakupování,
nechodíme do hospody, nechodíme na koncerty a ostatní kulturní akce. Rovněž skoro vůbec nesportujeme a prostě neděláme spoustu dalších věcí, které jsme předtím běžně dělali. Proč?
O všechny tyto běžné věci nás připravil „nový koronavirus“
s označením COVID-19, který se k nám rozšířil z Číny. Zvyká-

me si na život ve státem nařízeném režimu, a ať se nám to líbí
či nelíbí, moc jiných možností prostě není. Přibývá nakažených,
přibývá mrtvých, ale život musí jít dál. Češi se vždycky dokázali v těžkých dobách semknout a to se potvrzuje i v těchto
dnech. Lidé nehledíce na problémy a nebezpečí, doslova s nasazením svého života, si navzájem pomáhají a společně bojují proti tomuto neviditelnému nepříteli. Je třeba obdivovat zejména ty
„v první linii“, ať už jsou to zdravotníci (lékaři, sestřičky), řidiči sanitek, hygienici, hasiči, pomocný personál v nemocnicích,
prodavačky, řidiči hromadné dopravy, policisté a mnoho dalších.
Klobouk dolů před těmito lidmi, kteří pracovali dlouho bez základních ochranných pomůcek a doslova s holýma rukama vykonávali svoje povolání. Tohle je ale téma na dlouhé povídání,
a tak o problému dnešních dnů – koronaviru – se více bližších
informací dozvíte uvnitř tohoto vydání.
I v této době však nesmíme zahálet a naplánované projekty se
snažíme dle možností dotáhnout do konce. Po skončení realizace
nového veřejného osvětlení a uvedení do provozu bezdrátového
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rozhlasu nás ještě v první polovině roku čekají práce na naší
úpravně vody. Tato více než třímilionová zakázka byla řádně
vysoutěžená, a to opět na základě jediného závazného kritéria, tj. nejnižší ceny. Z pěti předložených nabídek byly vybrány dvě firmy, které se v nejbližší době pustí do práce. Stavební část, jejíž součástí bude připojení nového vrtu na současné vodovodní rozvody a stavební práce v úpravně vody,
provede mnoha velkými zakázkami prověřená firma PROTOM
Strakonice, a. s. Vybavení ÚP novou technologií pak bude mít
na starost další velice zkušená firma VODASERVIS, s. r. o.,
Žďár nad Sázavou. Největší prioritou je pro naši obec mít vyřešenou situaci v dodávkách pitné vody. To znamená mít jí
dostatek nejen po celý rok, ale zejména v tom nejkrizovějším
ročním období, v létě, a proto se nejdříve provede část stavební. Naším cílem je, aby samotné práce začaly ještě na jaře
tak, aby voda z nového vrtu mohla proudit do všech domácností co nejdříve.
Jak už jsem psal v minulém čísle, přes prázdniny nás čeká
výměna tepelného zdroje v budově mateřské školy. V první
řadě, a to už zřejmě v posledním červnovém týdnu, je třeba provést demontáž starého kotle. Abychom ušetřili, provedeme tuto práci svépomocí, za přispění všech zastupitelů
a také členů místních spolků – hasičů, rybářů a dalších. Nebude to vůbec nic jednoduchého, protože kotelna je prostorově hodně malá a i samotný přístup do ní je pouze z chodby
klasickými dveřmi. Kotel se proto musí rozřezat (nebo rozbít) na menší kusy a postupně vynášet ven. Další práce, to
znamená instalaci nového kotle a plynovou přípojku, provede místní firma Zdeněk Haas, od níž máme nejvýhodnější
a také nejefektivnější nabídku. Vše by mělo být hotové, včetně úklidu, do konce letních prázdnin. Když půjde vše podle
plánu a nevyskytnou se nějaké nepředpokládané problémy,
tak to zvládneme.
Na letošní rok byla naplánována ještě jedna důležitá akce,
a to revitalizace vrchu Kostelík. Projekt loni vypracovala firma
ŠÍP, zahradní architektura a služby Strakonice, a ihned poté
bylo zažádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Dobrou zprávou je, že nám byla již přidělena. Jedná se
o dotaci, která umožňuje proplatit uznatelné výdaje až do výše
100 %, což znamená, že finanční spoluúčast obce bude v tomto případě opravdu minimální. Do konce března byla vykácena
část suchých či poničených akátů a na uvolněných prostranstvích se v okamžité návaznosti začala realizovat nová výsadba
dubů a lip dle schválené dokumentace.
Letos jsme plánovali provést zednické práce v rámci opravy
objektu č. p. 47 (CATRIN) v rozsahu cca 100 000 Kč. Nakonec
byla tato investice zkrácena zhruba na jednu třetinu, protože
jsme nuceni snižovat výdajovou stranu rozpočtu. V důsledku
koronavirové pandemie dojde v naší zemi k výraznému poklesu hospodářského růstu (odhaduje se 5 až 10 %), což se samozřejmě odrazí i v přerozdělování daní pro obce. V poslední

době prosákly na veřejnost informace, že příjmy v rámci sdílených daní poklesnou nejméně o 13 %, a to znamená pro obecní rozpočty výraznou ztrátu. K úpravě svých rozpočtů budou
muset přikročit všechny obce a města a zároveň bude následovat přehodnocení investičních plánů na další roky. V tomto
kontextu musí i naše obec „krotit“ své letošní výdaje a přistoupit k jejich snižování na co nejnižší, ale zároveň stále ještě rozumnou úroveň. Samozřejmě se to nesmí dotknout těch výdajů, které jsou nutné pro běžný chod obce.
Tento odstavec byl původně určený k pozvánce na 3. ročník
akce Vítání léta – pivní slavnosti, která se měla konat v sobotu
6. června. Bohužel nám nezbývá než Vás informovat, že tuto
akci jsme byli nuceni v tomto termínu zrušit. Ale slovo „zrušení“ není v tomto případě to správné, protože se ve skutečnosti jedná o její přeložení, a to na první polovinu září. Rádi bychom ji uspořádali se stejným, již naplánovaným programem
(Malá muzika Nauše Pepíka a Jiří Schelinger Memory Band),
ale pod jiným názvem: Rozloučení s létem. Zatím jako nejpravděpodobnější termín přichází v úvahu sobota 12. 9. 2020, ale
vše se ještě může změnit. Předpokladem úspěšnosti takovéto
akce je, aby vyšlo počasí. Vycházíme z toho, že počátkem září
by mohlo být ještě počasí přívětivé, umožňující venkovní posezení. Jelikož teď můžeme o počasí v tomto období jen spekulovat, ponecháme si v záloze možnost, kdyby bylo chladno či
pršelo, přeložit veškeré dění do kulturního domu. Ale to je samozřejmě ta krajní varianta.
Svoje úvodní povídání zakončím trochu humorně,
protože jsme národ, který si
v každé době dokáže dělat
i z vážných věcí legraci. Takže pár fórů na téma koronavirus a karanténa, které se
objevily na sociálních sítích:
• Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme
16 stroužků česneku. Sice nepomůže, ale alespoň se
k tobě nikdo nepřiblíží!
• To jsem zvědavý, jestli i nadále bude Česká pošta tvrdit,
že nikdo nebyl doma.
• Když se udusím v roušce, budu také oběť COVID-19?
• Šel jsem si do lékárny koupit roušku, ale vyhodili mě,
že ji nemám!
Proto i v této době mějte dobrou náladu a nenechte si ji kazit různými poplašnými zprávami, které jsou denně slyšet z televize či rádia. Je třeba vše brát s nadhledem a hlavně v klidu
a s rozumem.
Václav Dušek – starosta
(foto: Jitka Chalupná)
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Pracovní doba obecního úřadu:
PONDĚLÍ

07.00–14.00 17.00–18.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.00–13.00

STŘEDA

07.00–16.00

ÚTERÝ–PÁTEK

07.00–14.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

PÁTEK

07.00–14.00

17.00–18.00
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Zajímavosti, události, střípky…
Očkování psů proti vzteklině bylo v loňském roce provedeno vakcínou s účinnosti dva roky, přeočkování bude tedy
v květnu příštího roku. Pokud jste si ale od té doby pořídili nového psa a je starší než 3 měsíce, je nutné si očkování domluvit s veterinářem individuálně.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který
se měl konat dne 21. března, byl zrušen, firma Marius Pedersen zatím svoz tohoto odpadu neuskutečňuje. Jakmile budou
svozy obnoveny a bude domluven náhradní termín, předáme
tuto informaci okamžitě všem občanům.

průkazu. Potřebné formuláře najdete ke stažení na webových
stránkách MŠ, případně si je můžete po dohodě vyzvednout
ve školce osobně. Více informací včetně potřebných kontaktů
najdete na www.obecsveradice.cz/koralek.
Odečet spotřeby vody je naplánován na konec měsíce
června. Pokud budou současná omezení uvolněna, odečty
bude stejně jako v loňském roce provádět pracovnice firmy
ČEVAK. Pokud by to situace neumožňovala, budou probíhat
samoodečty. ČEVAK v tom případě bude rozesílat SMS zprávy a stav vodoměru nahlásí každá domácnost telefonicky.
O způsobu provedení odečtu spotřeby vody vás budeme ještě informovat.
Obecní úřad měl na základě nařízení vlády ČR od 23. března
omezené úřední hodiny jen na dva dny v týdnu. Od 20. dubna se úřední hodiny rozšiřují takto: pondělí 7.30 – 12.00 hod,
středa 7.30 – 13.00 hod a pátek 7.30 – 11.00 hod. Nadále
žádáme občany, aby v případech, kdy je to možné, využívali
přednostně písemný, elektronický nebo telefonický kontakt.
Administrativa úřadu ale běží dál, pracujeme na plánovaných
projektech, plně zajišťujeme chod obce a doufáme, že se již
brzy budeme moci sejít při nějaké akci.

Od 14. 6. 2020 bude veškerou autobusovou dopravu v Plzeňském kraji zajišťovat firma ARRIVA. Ta převezme i zajišťování linky pro školáky dojíždějící do Chanovic, kterou doposud
provozovala Obec Chanovice. Na lince Horažďovice – Chanovice – Oselce dojde ke změnám jízdního řádu, pro vaši informaci je k nahlédnutí i na stránkách obce. Plzeňský kraj také
plánuje spustit vlastní tarif, který budou moci lidé využívat
jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou
dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit
vždy jedna jízdenka.
Zápis dětí do MŠ Svéradice na školní rok 2020/2021
se vzhledem k současné situaci uskuteční bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců. K zápisu dítěte je potřeba předložit žádost, přihlášku ke stravování, evidenční list a vyjádření lékaře. Pro předání výše uvedených dokumentů je upřednostněno jejich zaslání poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky. Osobní podání je možné uskutečnit ve středu
14. května v době od 12.00 do 16.00 hodin. Svého praktického lékaře není potřeba navštěvovat, zákonný zástupce svým
podpisem ručí za provedená očkování. Doložení povinnosti
řádného očkování bude splněno předáním kopie očkovacího

Začátkem roku jsme při pohledu do kalendáře akcí konstatovali, že bude málo víkendů volných. Po vánočních svátcích a novoročních oslavách se konaly výroční schůze spolků,
hasičský bál, masopust, oslava MDŽ či sportovní bál. A ačkoliv Pacienti již začali připravovat sál na dětský maškarní bál,
vyhlášením nouzového stavu a přijetím mnoha mimořádných
opatření bylo rázem všechno jinak.
Dětský maškarní bál se neuskutečnil stejně jako mnoho
dalších naplánovaných akcí, ani kluci s křístačkou letos nenahradili zvony odlétající do Říma a žádný koledník nechodil
s pomlázkou po vsi. Ocitli jsme se v situaci, která přináší obavy z nové nákazy a nejistotu – nevíme, jak dlouho budou restrikce, nouzová opatření a zákazy všeho druhu trvat. Možná
jste ale stihli doma udělat to, co jste dlouhou dobu odkládali,
vrhli jste se na vytřídění skříní nebo jste si udělali více času
jen pro sebe. Při procházkách jste si připomněli, jak hezká je
příroda v okolí naší obce. Možná se pro vás zase tolik nezměnilo, protože kolem domu a zahrádky je po celý rok tolik práce, že na další aktivity nezbývá čas nebo energie. Ať je to tak
či tak, přeji vám všem překonání tohoto období ve zdraví, zachovejte si nadhled a klidnou mysl.
Jindřiška Doláková
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Oslava mezinárodního dne žen

Estráda – kytička – chlebíček. Jako za starých časů probíhala letošní oslava MDŽ konaná 29. února
v kulturním domě ve Svéradicích. Tradičně členové zastupitelstva s některými rodinnými příslušníky
připravili sál a malé pohoštění, při jehož výrobě je vždy veselo. Předem pečlivě spočítané a nakoupené
suroviny nikdy nestačí, a tak je vyčleněna rychlá spojka, která chybějící potraviny operativně dodává.
Ani letos to nebylo jiné. Na každou ženu čekaly chlebíčky, jednohubky a zakoupené zákusky. Na jejich
výrobu už by vlastní síly nestačily. Dále dostaly petrklíč a kosmetický balíček.

Večer začal v 18.00 hodin besedou s oblíbeným hercem Pavlem
Novým, známým především z komedie Marie Poledňákové „S tebou mě baví svět“. Rozpovídal se
o svém dětství, které trávil na Šumavě i přesto, že se narodil v Plzni.

Dále přiblížil svoji hereckou karieru. Tu započal v příbramském divadle a pak se přes divadelní scénu v Karlových Varech dostal do
Prahy. Zavzpomínal na své divadelní a filmové role, veselé i vážné historky, herecké kolegy a ko-

legyně, zodpověděl několik dotazů posluchačů. Na závěr se svými přáteli z amatérského spolku
Divadlo Bolešiny předvedl ukázku z Drdovy pohádkové komedie „Dalskabáty hříšná ves aneb
zapomenutý čert“, v níž ztvárnil
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roli kováře. Diváci se dobře bavili
a herci za svoje umění sklidili veliký potlesk. Na divadelní chvilku navázala se svým programem „Oblíbená šumavská kapela – OBŠUKA“
pod vedením pana Františka Strnada, který je shodou okolností

i principálem spolku Divadlo Bole
šiny a v „Dalskabátech“ ztvárnil
roli čerta Trepifajksla. Muzikanti
hráli k poslechu a dobré pohodě
do pozdních večerních hodin.
Myslím, že celá akce byla velice pěkně připravena a vydařila se.

Ten, kdo přišel, se dobře pobavil,
popovídal s přáteli a snad i spokojen odcházel domů. Nezbývá než si
přát, aby se i další společné akce
povedly a lidé na ně rádi chodili.
Blanka Vlčková

Ještě malý dodatek a vysvětlení:
Za oslavou svátku žen stojí dny

i samotný program, když letos hrá-

na ty loňské, a to jsme tehdy měli

a měsíce příprav a jen málokdo

la k tanci a poslechu celá kapela

pouze jednoho muzikanta.

si dovede představit, co starostí

a hlavním hostem byl pak známý,

A výtka některých lidí, že ti, kdo

a práce za tím stojí. Ale to není

oblíbený herec pan Pavel Nový. Byl

při této akci seděli vzadu, špatně

stěžování, naopak tuto akci při-

to úplně jiný formát, než na který

slyšeli, a proč nebylo vystoupení

pravujeme velice rádi, protože je

jste byli zvyklí, a dle většiny ohla-

pana Nového ozvučeno, je tak tro-

to dárek našim ženám, které si to

sů se to povedlo. Jen nás trochu

chu „mimo mísu“. Za prvé náš host

určitě zaslouží. Každým rokem se

mrzí výroky, které se sice řeknou

mikrofon nechtěl. Za druhé, když

snažíme, aby ta aktuální oslava

po straně, ale k nám se stejně do-

někdo neslyšel, stačilo se ozvat

byla oproti té předchozí lepší, při-

nesou: „To muselo být drahé, kolik

a Pavel Nový by určitě přidal na

tažlivější a postupně byly odstra-

ten Nový asi stál?“ Kdo chce znát

hlase. A za třetí tu byla možnost

něny některé nedostatky, které se

úplně přesnou odpověď, může si

přesednout si do blízkosti jeviště,

předtím vyskytly. Tu letošní osla-

kdykoliv zajít na OÚ, popřípadě

kde byly dva úplně volné stoly.

vu jsme přesunuli do sálu KD, kde

navštívit

zastupitelstvo

To jen na vysvětlení. Jinak za rok

je prostředí určitě důstojnější než

a dozví se vše podstatné. Můžeme

připravujeme něco podobného jako

v předsálí, které je sice také hezké,

Vás ujistit, že náklady na letošní

letos a budeme se snažit vysoce

ale prostorově omezené. A lišil se

oslavy byly jen o málo vyšší než

nastavenou laťku udržet. vd

veřejné
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MASOPUST 2020
Letošní Masopustní průvod se konal předposlední únorovou sobotu,
22. 2., za teplého, skoro jarního počasí. Normálně bychom řekli, že
takové počasí je na tuto roční dobu velice příjemné, ale protože se
jednalo o den masopustní, nebylo to počasí zrovna ideální.
Každý, kdo se někdy
tohoto průvodu zú
častn il, dobře ví, co
to je v teplém počasí
chodit 6 hodin v kostýmu a masce. A když
k tomu připočtete pravidelnou
konzumaci
teplých nápojů a tvrdého alkoholu, jste
propocení už po několika zastávkách. No prostě teploty vysoko nad nulou nejsou pro absolvování celého průvodu zrovna
to nejlepší. A proto jsme jen všichni smutně zavzpomínali na masopust roku 2018, kdy se teplota
pohybovala okolo nuly a pod nohami vrzaly zbytky
zmrzlé sněhové pokrývky.
Průvod vedený muzikanty a nevěstou s ženichem
vyrazil od zadního vchodu kulturního domu ve stejný čas jako v posledních dvou letech, tj. v 13:00
hodin. Po obligátním „kolečku“ na návsi se všichni

vydali k první štaci, což je, jak velí tradice, obecní úřad. Tam už netrpělivě čekal starosta obce,
kterému mluvčí průvodu přednesl žádost o povolení k masopustnímu veselí. To bylo samozřejmě

neprodleně vydáno, následoval první tanec starosty s nevěstou a poté začaly pravidelné zastávky
u jednotlivých popisných čísel. Začíná se vždy u rodiny Šilhanů, postupně
se průvod pohybuje od
čísla k číslu a úplně na
konci je posezení na
zahradě u Pepíka Smitky. Tam už dorazí jen
ti nejodolnější, ale je
třeba s úsměvem podotknout, že podobně
jako ve válce se i o ma-
sopustu musí se ztrátami počítat.
Poté se všechny masky sešikují do přijatelného
pochodového tvaru a za hromadného zpěvu písně Ta svíradská chasa mladá se odchází na náves
a následně do hospody. No, a protože kapela ještě
domů nepospíchala, pokračovalo bujaré veselí ještě několik dalších hodin. A ti s největší výdrží odcházeli domů, když už dávno byla neděle. A tak to
má být.
Velké poděkování patří všem účastníkům a za rok
opět na shledanou. vdu
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FOTBALOVÝ KLUB

ZIMNÍ PŘÍPRAVA – JARO 2020
Náš první tým začal přípravu na jarní část soutěže již v polovině ledna
a pod vedením trenéra Marcela
Voříška kombinoval tréninky venkovní
a v hale. Díky lehkému průběhy letošní zimy se mohlo bez problémů trénovat na našem „horním hřišti“ a nemě-

li jsme žádnou starost s úklidem sněhu. Jednou týdně se využívala hala ve
Hvožďanech, kde měli naši hráči výborné podmínky, a to díky trenérovi,
který vše zařídil.
Pak přišly na řadu i přátelské zápasy, které jsme kromě jednoho (doma
s Osekem), sehráli na umělé trávě
v Blatné, potažmo ve Strakonicích.
Výsledky těchto duelů nejsou vůbec
důležité, protože v tomto období jde
o to, aby si hráči po delší pauze na
sebe znovu zvykli, opět získali herní návyky a ustálila se sestava. Hlavním cílem bylo dokonale se připravit
na první mistrovské zápasy, protože
v nich už opravdu jde nejen o výsledky, ale hlavně o body. A ty, při pohledu na tabulku po první části soutěže,
skutečně nutně potřebujeme.
Náš už tak úzký kádr se ztenčil o jednoho hráče. Mladý, talentovaný hráč
Michal Doležal se rozhodl zkusit štěstí v klubu FK Horažďovice, aktuálně hrající o třídu níže než my. Údajně
proto, že v našem klubu nedostával

dostatek příležitostí. Tak snad mu jeho
nové angažmá přinese více šancí ukázat svoji kvalitu a třeba pomůže našemu odvěkému rivalovi odvrátit pád
do okresních soutěží. V kolonce posil
máme v této době také pouze jedno
jméno, když z TJ Blatná k nám přestoupil velezkušený fotbalista Štěpán
Brynda. Jedná se o hráče, který by
měl náš tým doplnit nejen do kvantity,
ale zejména do kvality. Aktuálně je na
spadnutí příchod ještě jednoho hráče
z Blatné, a tím je vynikající kanonýr
Radek Peleška. V případě, že se jeho
přestup podaří dotáhnout do šťastného konce, rozroste se náš kádr o velice dobrého útočníka.
Jarní část sezóny 2019/2020 se rozjela v sobotu 7. března a naším prvním soupeřem byl jeden z aspirantů
na postup, mužstvo SK Petřín Plzeň B.
Na tento tým máme z podzimu velice
špatné vzpomínky, když jsme v úplně
prvním zápase tohoto ročníku na jeho
hřišti dostali „výprask“ v poměru 15:1.
Před tímto domácím utkáním většina
z nás měla tento výsledek ještě v dobré
paměti a jako dobrý výsledek do odvety bychom brali i prohru o 2 až 3 góly.
Samotný průběh zápasu však byl nakonec pro všechny přítomné pozitivním
překvapením. Hosté šli sice brzy do
vedení, ale naši hráči se rychle zvedli a ještě do poločasu výsledek otočili
v náš prospěch: 2:1. A když v úvodu
druhé půle vsítil Roman Kába naši třetí branku, vypadalo to velmi nadějně.
A to jsme ještě nevyužili několik dalších
hodně dobrých příležitostí. Pak však
přišel několikaminutový útlum a favorizovaní hosté nás v rozpětí osmi minut dvakrát potrestali ze standardních
situací. Nakonec jsme byli rádi, že se
podařilo ubránit remízový stav, a přišly tak na řadu penalty. Tam nás štěstí

opustilo a nakonec bod navíc si do Plzně odvážela rezerva divizního Petřína.
My jsme si připsali do tabulky velice
důležitý bod, ale vzhledem k průběhu
zápasu jsme si asi zasloužili víc.
Za týden jsme měli hrát další utkání
na domácím hřišti, ale bohužel zasáhla
vyšší moc. V důsledku šíření koronavirové nákazy (tzv. čínské chřipky), vyhlásila vláda ČR krizový stav a na jeho
základě pak FAČR pozastavil všechny
fotbalové soutěže.
V úterý 7. 4. 2020 pak padlo definitivní rozhodnutí – veškeré amatérské fotbalové soutěže byly ukončeny
a celý ročník 2019/2020 byl anulován.
Pro náš klub to znamená, že krajskou
1. A třídu budeme hrát i v následující
sezóně, která bude rozehrána v první
polovině srpna.
„B“ tým sehrál v zimní přípravě jedno přátelské utkání, a to s účastníkem plzeňské III. třídy, mužstvem SK
Vochov. Na našem tréninkovém hřišti sice prohrál v poměru 2:4, ale po
výkonu, který nebyl tak úplně špatný. Duel umožnil vyzkoušet dva nové
hráče, Jana-Daniela Fuchse a Michala
Baudyše, kteří oba potvrdili, že budou
pro naši rezervu posilami. Na to, jak
si povedou v ostrých mistrovských zápasech, si však musíme počkat až do
srpna, kdy bude rozehrán nový soutěžní ročník 2020/2021.
Starší žáci se na jarní mistrovské
zápasy okresního přeboru připravovali ve sportovní hale v Chanovicích,
a protože přálo počasí, uskutečnili
i několik venkovních tréninků. Soutěžního zápasu se však na jaře nedočkají,
a proto jakmile to situace dovolí, sehrají alespoň několik přátelských duelů. vdu
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NAŠE KRONIKA

Co se událo před 50 lety –
první polovina roku 1970
 V budově školy byla vybudována pro žáky
nová jídelna, která byla slavnostně otevřena
na začátku roku 1970. Veškeré náklady zaplatilo místní JZD a MNV (Místní národní výbor).
 V únoru se konala výroční členská schůze
JZD. Družstevníky potěšila zpráva, že družstvo hospodaří dobře a budou jim vyplaceny
prémie v celkové výši 360 000 Kč. V přepočtu
dostal každý zaměstnanec 20 Kč z vydělané
stokoruny.
 Konal se také družstevní ples, a to ve vyzdobeném sále U Zoubků. Družstevníci připravili
bohatou tombolu, kde ze zemědělských produktů nescházelo nic. Výherci si za potlesku všech účastníků přebírali výhry, jako pytle
obilí, brambory a podobně.
 8. března proběhla oslava Mezinárodního dne
žen, na které vystoupily se svým programem
děti ze zdejší základní školy.
 Ve druhé polovině března byla zahájena výstavba kanalizace na návsi.

Co jsme v kronice vyčetli o zimním počasí
Jelikož v současnosti se o zimním počasí hodně mluví, zkusili jsme
v naší kronice vyhledat zmínky o počasí v zimních měsících před padesáti
a více lety. Naši kronikáři se o počasí nezmiňují pravidelně, a tak jsou
zde uvedeny roky, kde byla o počasí alespoň malá zmínka.
1945
Koncem ledna a až do poloviny února dosti těžké mrazy, které dosahovaly až pod -20 °C. Sněhu dost, vydržel až do března.
1947
Téměř celý leden a únor byl ve znamení třeskutých mrazů, které dosahovaly až -33 °C. Spousty sněhu až do 1 metru výšky, po silných větrech se vytvářely velké závěje. Po polovině února se utvořil ledový povlak na veškeré půdě a led na stojatých vodách byl až jeden metr silný.
1950
Zima nestálá, leden a únor bez větších mrazů a sněhu málo.
1955
Průměrná zima, v březnu proměnné počasí déšť se sněhem, kvůli tomu
jsou zpožděné jarní práce na polích nejméně o 14 dnů.
1956
Měsíc leden tohoto roku byl neobyčejně teplý, a proto všichni ovocnáři byli tímto nepřirozeným jevem znepokojeni. Po teplém lednu uhodily
těžké mrazy v měsíci únoru a dosáhly místy až -35 °C. Mrazy trvaly až
do konce února.
1957
Letošní zima byla mírná, téměř bez sněhu, mrazy nedostoupily větší
míry než -15 °C.
1958
Zima byla mírná, bylo málo sněhu, ale mrzlo až do konce března.

 V dubnu probíhala celostátní akce – RTG plic.
Do Svéradic přijel autobus (pojízdný rentgen)
a na tuto akci se dostavili i občané sousedních
vesnic.
 Na školní zahradě bylo vysázeno 40 nových
ovocných stromků, o což se zasloužil učitel
ZDŠ pan Stošek. Dále bylo provedeno oplocení tohoto pozemku a postavena nová hospodářská budova.
 Místní JZD vybudovalo novou kolnu a hliníkovou bramborárnu na 80 vagónů brambor.
Vzhledem k tomu, že celé jaro bylo velmi deštivé počasí a všude v polích stojí plno vody,
začala výsadba brambor až 3. května a skončila v průběhu června.

1960
V období 10.–17. ledna a 1.–10. února byly velké mrazy. Jinak byla zima
velmi mírná a jaro se brzy přihlásilo. Ale 17. a 18. března napadlo 30 cm
nového sněhu a na polích bylo dlouho mokro. Selo se až koncem dubna.
1962
Zima byla velice mírná, ale leden byl velmi mlhavý a nezdravý.
1969
Počasí v prvním v měsíci nového roku přálo všem milovníkům zimních
sportů. Byl dostatek sněhu na sáňkování a díky mrazům si mohli bruslaři bez obav zabruslit.
1970
Konec února 1970 byl ve znamení pravého zimního počasí. Panovaly
velké mrazy a napadlo velké množství sněhu, který vydržel až do konce března. Na Velikonoční pondělí, 30. března, bylo stále hodně sněhu,
zima se nechtěla vzdát své vlády.

10 Naše vesnice svéradice

šumava

Šumavští cestáři
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.

O složitých poměrech v zimě
na silnicích svědčí následující dvě
zprávy z druhé poloviny 19. století. „V zimě roku 1859 napadlo mnoho sněhu. V takovém pří-

zmrzl. Nalezen byl až ráno při dobývání zraněných koní.“
V zimním období se na silnicích
objevovalo několik druhů saní.
Byly to „korby“ (často proutěné)
pro cestování, kočáry s možností
výměny kol za lyže, dřevěné dvo-

padě se vypomáhalo z každého
čísla jednou osobou při prohazování závějí. Domkáři však odmítli jíti, proto byli z politického úřadu pokutováni. Z pokuty, od každého domkáře 10 kr., se sjednala
a zaplatila náhradní síla. „Tragický
důsledek měla sněhová kalamita
6. prosince 1892: „Jan Novotný, podruh rolníka, vraceje se s povozem
z Vimperka, opozdil se na zastávce
U sloupů. As k 8. hodině večerní
v hrozné metelici sněhové dojel
sotva kousek za bývalý dvůr, kde
uvázl v ohromné závěji. Při pokusu o vyproštění koně zapadli až
po uši a zřejmě zraněný kočí pak

jité saně „kláďátka“ nebo těžké
saně, které rolníci v úrodných bezlesích krajích naložili obilím, aby
zrno vyměnili v horách za palivové dřevo. Ruční prohazování bylo
postupně nahrazováno dřevěnými
pluhy, které byly prvním zařízením
pro odstraňování sněhu. Sněhové pluhy se používaly jak v rovině, tak na horách. Většinou měly
sklopná křídla, takže při odstraňování sněhu po polovině silničního
tělesa se pluh mohl zúžit. Boční
stěny byly vzadu vyšší než vepředu, aby odtlačovaný sníh nemohl
přepadnout na vozovku. Záběrná
šířka se pohybovala od 3,5 do 7,5

Dokončení z minulého čísla

metru. Silnice se projížděla nejdříve uprostřed jízdou z nejvyššího místa k nejužšímu a oba boky
se čistily při jízdě zpět. Dřevěný
pluh, poprvé použitý v roce 1899,
vážil asi 3 q, v rovině byl tažený
dvěma až třemi páry koní, na horách čtyřmi až pěti. K provozu bylo
třeba kromě cestáře třech dělníků
a patřičný počet vozků, celkem šest
až devět lidí. Sněhovým pluhem se
očistilo za jednu hodinu průměrně
jeden až dva kilometry vozovky.
V roce 1939 byla v Čechách a na
Moravě zavedena tzv. povětrnostní zpravodajská služba. Bylo přesně stanoveno, jakým způsobem
(pod jakými šiframi) a v které
době musí denně cestář telefonovat svým nadřízeným o sjízdnosti silnic. Tato silniční služba byla
prováděna pouze v zimním období
a trvala tak dlouho, dokud byl provoz na označených silnicích ovlivňován sněhem a náledím. Ze zimní silniční praxe uveřejněné v Silničním obzoru č. 4/1947: „Rovněž
státní cestmistry bude nutno v budoucnosti více zmotorizovati, aby
byli pohyblivější a mohli účinně
zasahovati v místech naléhavé potřeby. Bude se muset dojít k názoru, že zde nejde o nějaký luxus,
ale o nutnou potřebu pro hospodárný a dobrý chod služby. Neboť
státní cestmistr je také jenom člověk a má zdraví také jedno a při
délce 80 – 100 km přidělených silnic nemůže dělat divy, chodí-li jen
pěšky.
Miroslav Kůs Andres:
Stará Šumava
Zpracoval Václav Strolený
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AKTUÁLNÍ TÉMA
Poslední velká celosvětová pandemie, španělská chřipka, skončila před 100 lety, tj. v roce 1920
a její první oběti se začaly počítat od srpna 1918. Vzhledem k tomu, že její průběh spadal do období
1. světové války, nelze přesně určit, kolik lidí jí padlo za oběť. Udává se, že to bylo něco mezi 50 a 100
miliony. Rozhodně si tato pandemie vyžádala daleko více mrtvých, než celkem padlo vojáků na bojišti
v letech 1914 až 1918, kde statistiky udávají počet přibližně 37,5 milionu obětí. Odhaduje se, že pouze
v českých zemích v důsledku španělské chřipky zemřelo až 75 000 lidí.

KORONAVIR COVID-19 –
od začátku po dnešek
Lidstvo postupně na tuto pandemii zapomnělo a vůbec si nepřipouštělo, že by
něco podobného mohlo ještě někdy přijít. Postupem času si lidé začali myslet,
že zdravotnictví je na tak vysoké úrovní, že jakýkoliv výskyt nějakého nového viru bude rychle podchycen a hned
v počátku se zabrání jeho šíření. Ve 20.
a začátkem 21. století sice podobné
epidemie proběhly, např. asijská chřipka (1957–1958), hongkongská chřipka (1968–1969), SARS (2002), MERS
(2012), ale nedošlo u nich k celosvětovému rozšíření.
A tak když jsme koncem loňského a začátkem letošního roku uslyšeli první zprávy o virovém onemocnění v Číně, z počátku to nikdo z nás nebral příliš vážně. Ale
pak začaly přicházet informace z města
Wu-chan, kde začal rapidně stoupat počet nakažených, a později se ukázalo,
že právě toto město je epicentrem této
nákazy. Odborníci spojují první případy
s tržištěm Chua-nan, kde místní obyvatelé nakupovali mořské plody, drůbež,
hady, netopýry a další volně žijící zvířata. A právě z divokých zvířat se virus
pravděpodobně přenesl na člověka, není
však úplně jasné, z kterého. Zpočátku se
nejvíce mluvilo o luskounovi a v poslední době je „hlavním podezřelým“ netopýr.
Jasné však je, že komunistická Čína
situaci podcenila a s bezpečnostními

opatřeními začala až v době, kdy už virus přerostl hranice Číny a díky letecké
přepravě se začal šířit do celého světa. Všemu šlo určitě předejít, kdyby čínské úřady vzaly vážně varování lékaře
Li Wen-lianga, který už v prosinci 2019

varoval před novým virem. Policie ho
však obvinila ze šíření lživých zpráv a donutila ho podepsat dokument, podle něhož jeho zprávy vážně narušily společenský řád země, a zároveň musel slíbit,
že ve své činnosti nebude pokračovat.
Omluvy se od úřadů dočkal až po své
smrti, kterou způsobil právě nový koronavirus, kterým se nakazil při ošetřování
prvních nemocných.
V Evropě se prvně virus objevil ve
Francii, a to 24. ledna. O čtyři dny později hlásilo první nakažené Německo,
následovalo Finsko, Itálie, Rusko, Velká Británie, Švédsko, Španělsko, Belgie

a také Česká republika. U nás se první tři případy prokázaly 1. března a od
té doby počet průkazně nakažených velmi rychle narůstal až na současných cca
7 000 (stav k 22. 4.). První úmrtí pak
přišlo v Česku 22. března, kdy zemřel
95letý muž z Prahy, který však současně
trpěl chronickými zdravotními obtížemi.
Vláda České republiky vyhlásila dne
12. března nouzový stav, který začal platit tohoto dne od 14 hodin, a to na dobu
30 dnů. Postupně pak přišly další zpřísňující nařízení a zákazy, které zde nemá
cenu jmenovat, protože se prakticky každý další den měnily a upravovaly. To vše
jen dokazovalo chaotický přístup naší
vlády, která tak demonstrovala naprostou neschopnost řešit krizovou situaci.
A přitom to, že nejspíš brzy dorazí epidemie až k nám, upozorňovala opozice
v parlamentu vládu již 28. ledna. Ale ministr zdravotnictví tehdy odmítl dělat jakákoliv opatření a řekl, že ochranných pomůcek je dostatek. Jak to dopadlo, víme
všichni. „Čínská chřipka“ se plíživě začala
rozrůstat a najednou se zjistilo, že nejsou
roušky, respirátory, ochranné štíty, obleky, rukavice… Největší paradox této doby
je, že nakonec se podařilo tyto pomůcky
zakoupit za drahé peníze v zemi původu
této nemoci, Číně, které vlastně za tuto
pandemii „vděčíme“! Místo toho, aby se
oslovily místní firmy, které byly připravené na jejich výrobu, ale nějak se na ně
pozapomnělo.
A povinné nošení roušek? My jako jedna z mála zemí máme nošení roušek povinné, ale zda to bylo nutné, nebo nebylo, těžko říci. Názory jsou na to různé.
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AKTUÁLNÍ TÉMA
Možná že stačilo to nechat na dobrovolnosti, jako například v sousedním Německu. Na druhé straně si je třeba připomenout, že nejlépe zvládali boj proti
této nákaze v Jižní Koreji a Singapuru,
kde je nošení roušek normální, protože je občané používají běžně proti smogu. Určitě je na svém místě nosit roušku při nákupech ve velkých nákupních

A jak se NOVÝ
KORONAVIRUS
dotkl života
v naší obci?
V první řadě muselo dojít ke zrušení několika plánovaných kulturních, společenských a dalších hromadných akcí. V sobotu
14. března se měl konat Dětský maškarní
bál, s jehož přípravou místní spolek Pacienti začal hned po sportovním plese. Dva
dny před jeho konáním však přišlo vyhlášení krizového stavu a to znamenalo vystavení stopky a zastavení veškerých příprav. Původně se předpokládalo, že se bál
jenom odloží, ale v současnosti je skoro
jisté, že bude bez náhrady zrušen. O týden
později se měla v kulturním domě uskutečnit Josefovská tancovačka, ale i tato akce
samozřejmě padla. Stejný osud měly i další akce, které se měly uskutečnit pod patronací hospody U Turků, a to velikonoční
diskotéka (11. 4.) a také „one man show“
Lukáše Pavláska Kdo nepláče, není Čech.
O prodlouženém velikonočním víkendu
neproběhlo ani tradiční „křístání“ a to asi
málokdo pamatuje, že by někdy byly Velikonoce bez koledníků. Posledního dubna, „na čarodějnice“, máme vždy v plánu postavení májky, dětský lampionový
průvod, zapálení vatry na Vzácném vrchu

střediscích nebo tam, kde se na daném
místě pohybuje větší množství lidí. Ale
třeba u nás na vesnici, kde po většinu
dne je pohyb lidí na veřejnosti minimální, to moc velký smysl nedává. Jedině
snad při nakupování, při jízdě ve veřejných dopravních prostředcích nebo při
skupinové pracovní činnosti na venkovních prostranstvích. Ale jít třeba na

procházku do přírody s rouškou, to už je
trochu ujeté.
Jak dlouho bude současný stav nouze
trvat, je věcí krizového štábu a parlamentu ČR. Všichni ale pevně věříme, že
vše se postupně bude vracet do normálu, a tuto dobu si budeme připomínat
jen jako smutnou zkušenost, že život
přináší i velké nepříjemnosti. vd

a společné opékání špekáčků před myslivnou. Z tohoto bohatého programu se snad
podaří pouze postavit májku, ale ostatní
doprovodné akce jsme nuceni zrušit – bohužel.
Vzhledem k tomu, že zákaz konání akcí
s větším počtem účastníků bude skoro jistě platit i v červnu, byli jsme nuceni zrušit, nebo spíše přeložit, 3. ročník akce
Vítání léta – pivní slavnosti. Tato událost
se uskuteční 12. září pod názvem Rozloučení s létem.
Současně s vyhlášením krizového stavu
se dočasně zastavil provoz i v obecních
službách pro veřejnost; to znamená, že
na holičství, masáže a kadeřnictví si musíme počkat až do doby, kdy naše vláda
tyto služby opět povolí. Z neznámého důvodu zatím dostaly přednost hobby markety a psí kadeřnictví. To se dá jen těžko
pochopit.
Velice nepříjemné je určitě zavření naší
hospody, a to jak pro občany, tak hlavně
pro jejího provozovatele p. Heimlicha. To,
že se neuskuteční plánované kulturní akce,
pro něj určitě znamená velkou finanční ztrátu. Právě příjem z větších akcí drží majitele či provozovatele malých vesnických hospod ekonomicky nad vodou, protože jen
z prodeje piva se uživit nemohou. Doufejme, že krizový štáb v brzké době najde nějaké řešení a nesmyslné, úplné uzavření
hospod zruší. Když se můžou lidé pohybovat v nákupních střediscích, tak zcela zavřené hospody nedávají smysl. Naše obec samozřejmě nebude na pronájemci hospody

za období, kdy bude uzavřena, vyžadovat
nájem a ani zálohy na topení.
Zavření základních škol a následně i uzavření naší mateřské školy přineslo velké starosti rodičům, ale to se dá pochopit. Neznám rodiče, který by neměl strach o zdraví
svých dětí, a tak asi v tomto kontextu to byl
správný krok. Na mateřské školy se sice zákaz nevztahoval, ale vzhledem k tomu, že
většina rodičů zůstávala doma, aby hlídala
starší potomky, tak přestávali do školky posílat i ty nejmenší. A asi nemá cenu, aby zůstala v provozu kvůli 3 či 4 dětem. Kdy bude
naše MŠ znovu otevřena, závisí teď v první
řadě na vůli rodičů a pak teprve na rozhodnutí paní ředitelky a zřizovatele.
Dalším negativem této pandemie je, že
bylo pozastaveno veškeré sportovní dění,
což pro nás znamená, že utichl provoz i na
našem fotbalovém hřišti. Většině z nás určitě pravidelné víkendové návštěvy našeho sportovního areálu chybí a bohužel bez
fotbalu musíme vydržet nejméně do konce
června. Věřme, že od července bude už situace taková, že se bude normálně trénovat a bude možno i sehrát první zápasy.
Nový koronavirus (správně spíše čínská
chřipka) prostě ochromil normální život
všude ve světě a různá omezení se dotýkají skoro každého místa na Zemi. Ale my
tady na venkově si určitě žijeme v mnohem větším klidu než v hustě obydlených
oblastech. A když nám je doma dlouhá
chvíle, vyrazíme na naše zahrady nebo do
okolní krásné přírody a hned je ten svět
příjemnější. vd
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INFORMACE
Vzhledem k tomu, že se do únorového čísla nevešly informace o předvánočním posezení
v Oselcích a valných hromadách místních spolků, napravujeme to v dubnovém vydání.

Dětský domov – rodinná skupina Oselce
Již několik let posílá, vždy koncem roku,
obec Svéradice sponzorský dar ve výši
2 000 Kč rodinné skupině v Oselcích, která spadá pod Dětský domov Nepomuk.
Ten zahrnuje tři RS v Nepomuku, jednu
v Blovicích a jednu právě v Oselcích. V ní
může být umístěno maximálně osm dětí
různého věku – jak chlapců, tak dívek.
V současné době tam našlo dočasný
domov sedm chlapců ve věku od 9 do
17 let. O ty se starají čtyři tety – Jitka,
Jíťa, Linda a ze Svéradic paní Eliška Vasková. K oselecké skupině patří ještě téměř devatenáctiletá Maruška. Ta od loňského září studuje maturitní obor a roz-
hodla se využít možnost bydlení ve cvičném bytě v Blovicích.

Rodinná skupina Oselce sídlí v rodinném domku, kde je kuchyně, dětské
ložnice, sociální zázemí, sklady, vychovatelna a společná obývací místnost.
A právě tam každý rok pořádají předvánoční posezení všech obyvatel domku,
dětí, dnes již dospělých, které domovem prošly, s jejich rodinami a partnery, sponzorů, kteří RS všemožně podporují, a některých sociálních pracovnic,
které je mají na starost. Na to poslední
se dostavil i nový pan ředitel dětského
domova.
Kluci spolu s tetami se snaží, jsou
velice šikovní a zaslouží velikou pochvalu. Napečou cukroví, obalí řízky, připraví bramborový salát, vyzdobí

Výroční valné hromady místních spolků
V lednu se uskutečnily v naší obci dvě
výroční valné hromady. Nejdříve se
v sobotu 18. ledna sešli hasiči, tedy
správně sbor dobrovolných hasičů, aby
bilancoval svoji činnost v roce 2019.
Schůze se uskutečnila v lokále hospody U Turků a určitě byla potěšující účast.
Všechny stoly byly plně obsazené a dle
prezenční listiny se zúčastnilo více než
40 lidí. Kromě zhodnocení akcí loňského roku a přednesení plánů na r. 2020
byly předány odměny členům, kteří v letošním roce slaví významná životní jubilea. Dárkové balíčky si odnesli Jaroslav
Augustin (80), Josef Hokr (70), Šimánek
František (70), Václav Kandr (60) a Karel
Löffelmann (50). Po tradičním guláši následovala volná zábava, která byla letos

bez harmoniky, protože Honza Podlešák
se z rodinných důvodů nemohl zúčastnit.
O týden později se ve vestibulu kulturního domu sešli fotbalisté, aby po dvou
letech zhodnotili svoji činnost a zvolili
nový výbor. Valné hromady tohoto spolku se vždy vyznačovaly velkou účastí,
která většinou činila více než 50 lidí. To
však letos neplatilo a výbor FK Svéradice také nezakrýval svoje zklamání. Na
prezenční listině se nacházelo pouze
28 jmen, což je asi historicky nejslabší účast. Hodně lidí nepřišlo z důvodu
nemoci, ale i tak dalších cca 15 až 20
lidí dorazit mohlo a bez omluvy se nedostavili.
Samotná schůze začala s půlhodinovým zpožděním, protože se do poslední

svátečnítabuliahostémohoupřijet.Každý
z příchozích položí dárky pod stromeček, proběhne společná večeře, malí
herci předvedou vtipnou scénku, se
kterou se během roku účastnili společných soutěží, a pak může nastat očekávané podělování. Při něm dostávají hry,
knihy, oblečení, věci denní potřeby, ale
i poukazy na obuv, bazén a další.
Této akce se účastní i někteří členové místního obecního zastupitelstva
a i oni přinesou své dárky. Celé odpoledne panuje přátelská atmosféra, dospělí si povídají u kávy a výborné vánočky a chlapci zkoumají, co všechno dostali. Pak se všichni na památku vyfotí
a příjemné setkání končí. Myslím, že je
dobré podporovat užitečné věci, a doufám, že v něm bude obec i nadále pokračovat.
Blanka Vlčková

chvíle čekalo, zda ještě někdo na poslední chvíli nepřijde. Se svými referáty
vystoupil předseda Vláďa Smitka, hospodářka Maruška Šolcová a poté trenéři jednotlivých mužstev. Následně
byl zvolen nový výbor, který má vždy
dvouletý mandát. Z dosluhujícího výboru neměl zájem pokračovat Vojta Větrovec a z důvodu velké vytíženosti skončila také Maruš Šolcová (vykonává náročnou funkci starostky v obci Slatina).
V novém výboru je nahradil pouze Václav Šilhan st., který se tak do vedení klubu vrátil po dvouroční přestávce. Rokování pak pokračovalo odměněním
aktivních členů, když dárkové balíčky
obdrželi Ivo Smitka, Jarda Soukup, Václav Dušek a loučící se Maruška Šolcová. Následně proběhla bohatá diskuze
a na samotný závěr valné hromady přišel
všem k chuti výborně připravený guláš.
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informace z obce / obecního úřadu
rozumný a to se těchto jedinců určitě netýká!

NÁDOBY NA BIO

Obec Svéradice stále hledá
pracovníka na práci
s křovinořezem s nástupem 4. 5. 2020. Jedná se
o pravidelné kosení obecních
travních porostů, které
jsou pro práci s motorovou
sekačkou nepřístupné.
Zájemci se můžou hlásit
v kanceláři obecního úřadu
v jeho úředních hodinách.

NÁDOBY NA SEPAROVANÝ
ODPAD
V naší obci, podobně jako všude jinde,
máme nádoby, které se podle svého obsahu liší barevně. Na plasty jsou ve žluté barvě, na papír v barvě modré a zelené jsou pak kontejnery na sklo. A pro
ještě lepší rozlišení je na každém zvonu
či nádobě umístěna samolepka, na které je jasně uvedené, pro jaký druh odpadu je určena. Pro běžného občana by
tohle označení mělo být dostačující a neměl by mít se správním tříděním problémy. Přesto se stačí do některých nádob
podívat a zjistíte, že mezi papírem jsou
vhozené plechovky či skleněné láhve,
v plastech najdeme zkažené potraviny,
jako třeba salámy, zkažené maso či bioodpad. No a do skla se běžně hází plasty
a třeba i kovové předměty. K tomu se dá
říci snad jediné – ten, kdo to dělá, určitě
nepatří do rodu „homo sapiens“, protože
to znamená v překladu člověk moudrý,

Od 1. dubna jsme rozšířili počet nádob na BIO odpady rozmístěných po obci
na počet sedm. V posledních letech bylo
k dispozici pro občany nádob jedenáct, ale
vzhledem k tomu, že od podzimu má každý na zahradě kompostér, provedli jsme
jejich snížení. Tento počet je z našeho pohledu rozumný a ušetří nám nějaké obecní
finance, protože vývoz tohoto odpadu není
zrovna levný. Kontejnery jsou na těchto místech: za OÚ, za č. p. 57 (křižovatka
na návsi), na hlavním sběrném místě, pod
domem Martínků (dříve Fenclů), proti MŠ,
u parku a ten poslední je „na drahách“
před chalupou p. Nejedlíka.
Znovu připomínáme, že do těchto nádob
patří zejména odpady ze zahrady, jako je
posekaná tráva, listí, malé větvičky, drny
a dále trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny,
hobliny, kůra, plevel, spadané ovoce, košťály a třeba i celé rostliny. Je možné do
nich házet i biologicky rozložitelné odpady z domácnosti, jako např. zbytky a slupky ovoce a zeleniny, zeleninovou nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné a ořešné
skořápky, čajové sáčky, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popř. i popel ze
dřeva. V žádném případě do nich nepatří:
kosti, maso, kůže, mrtvá těla zvířat a jejich
exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny,
chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny,
omáčky, pomazánky, vařené těsto a jedlé oleje.
Jejich vývoz bude opět jednou za 14 dnů,
a to v pátek, vždy v sudém týdnu.

BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
Montáž a instalace bezdrátové rozhlasu v naší obci byla dokončena a v sou-
časnosti už je v běžném provozu. Jed-

notlivé hlásiče jsou umístěny dle předem
stanoveného plánu tak, aby signál hlášení byl dostupný ve všech částech vesnice. Samozřejmě že praxe může být
od plánů na papíře trochu odlišná. Proto teď probíhá tzv. zkušební období, ve

kterém budeme všichni společně monitorovat, v jaké kvalitě je zvuk z hlásičů slyšet, zda je moc tichý nebo naopak
hodně silný, popřípadě kde je slyšet špatně či se „tluče“. A je také možné, že někde není slyšet vůbec. Všechny uvedené problémy proto hlaste na obecní úřad,
a to buď osobně, telefonicky, elektroniky
nebo prostřednictvím našich zastupitelů.
Na základě od Vás získaných poznatků
pak ve spolupráci s firmou SOFT-RÁDIO
s.r.o. provedeme potřebné úpravy spočívající např. v přidání hlasitosti, natočení hlásičů jiným směrem nebo jejich přemístění, popř. může dojít i k navýšení jejich počtu.
Součástí nového bezdrátového rozhlasu je počítač, který umožňuje jednotlivá
hlášení nahrávat dopředu a pak je podle potřeby pouštět. Každé hlášení se
bude ukládat na našich webových stránkách a vy si je budete moci pustit zpětně. Uloženo tam bude vždy jen to poslední hlášení, které pak bude automaticky nahrazeno tím následujícím. Teď už
by se nemělo stát, že by se k vám nějaká důležitá vyhlašovaná informace nedostala. Stačí se každý večer podívat na
web www.obecsveradice.cz a rozkliknout
ikonu obecní rozhlas (horní menu, vedle
kontaktů). Tam se dozvíte, zda se v daný
den něco hlásilo.
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usnesení

Návrh usnesení pro 10. zasedání ZO Svéradice – 24. 4. 2020
Zastupitelstvo obce Svéradice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

schvaluje program 10. zasedání ZO;
volí návrhovou komisi:
Vlčková Blanka a Löffelmann Petr;
určuje ověřovatele zápisu:
Němec Petr a Valach Tomáš;
schvaluje zápis a plnění usnesení z 9. zasedání ZO
ze dne 12. 12. 2019;
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 roku 2019
a č. 1 roku 2020;
ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Svéradice na r. 2020 schvaluje finanční příspěvky:
a) pro SDH Svéradice ve výši 10 000 Kč,
b) pro Myslivecký spolek Svéradice ve výši 20 000 Kč,
c) pro spolek PACIENTI Svéradice, z. s., ve výši
10 000 Kč (tyto příspěvky budou poskytnuty
formou DS),
d) dotaci pro FK Svéradice, z. s., ve výši 70 000 Kč
a současně schvaluje příslušnou VS;
rozhodlo o finančním příspěvku z rozpočtu obce
Svéradice pro:
a) Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.,
IČ: 26360870, ve výši 4 000 Kč a schvaluje
příslušnou DS,
b) Oblastní charitu Horažďovice, IČ: 66344999,
ve výši 2 000 Kč a schvaluje příslušnou DS;
schvaluje s platností od 1. 4. 2020 novou cenu
vodného ve výši 24 Kč/m³ (23,77) bez DPH
a stočného ve výši 7 Kč/m³ (7,42) bez DPH;
schvaluje účetní uzávěrku MŠ Svéradice
za r. 2019 s kladným hospodářským výsledkem
ve výši 10 065,93 Kč a na žádost ředitelky MŠ
paní Nadi Klasové souhlasí s jeho následujícím
profinancováním: 9 565,93 Kč do fondu rezerv
a 500,00 Kč do fondu odměn;
schvaluje Smlouvu o dílo č. SR/004/20 na dodávku
bezdrátového místního informačního systému
RDRdigi3 mezi dodavatelem – firmou SOVT-RADIO,
s. r. o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany – a obcí
Svéradice jako objednavatelem;
na základě žádosti PK o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2020 schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace, kterou se Obec Svéradice zavazuje

na tento účel poskytnout finanční dotaci ve výši
13 992 Kč;
12. projednalo Protokol o jednání hodnotící komise
podlimitní veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem
„Svéradice – doplnění technologie ÚV, připojení
vrtu SV-1“ a rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče Protokol o jednání hodnotící
komise podlimitní veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem
„Svéradice – doplnění technologie ÚV, připojení
vrtu SV-1“;
Ve věci akce „Svéradice – doplnění technologie ÚV,
připojení vrtu SV-1“:
a) část zakázky: A. Svéradice – připojení vrtu SV 1
+ další stavební práce:
rozhodlo o nejvhodnější nabídce, kterou
předložila firma PROTOM Strakonice, s. r. o.,
Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252,
s nabídkovou cenou 1 588 342,80 Kč včetně
DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo;
b) část zakázky: B. Svéradice – doplnění
echnologie ÚV:
rozhodlo o nejvhodnější nabídce, kterou
předložila firma VODASERVIS, s. r. o., Žďár
nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01,
IČ: 26277841, s nabídkovou cenou
1 651 650,00 Kč včetně DPH a schvaluje
příslušnou smlouvu o dílo;
13. schválilo záměry rekonstrukcí a stavebních úprav
v objektu obecního úřadu, mateřské školy
a v budově č. p. 47 a doporučilo vypracování
projektové dokumentace;
14. bere na vědomí návrh investičních akcí na rok 2021
a následující období s tím, že jednotlivé projekty se
budou provádět podle pořadí uvedeného v příloze
č. 1 a v závislosti na možnostech rozpočtu Obce
Svéradice v daném roce.
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MALÁ VZPOMÍNKA
Před dvaceti lety, tj. v roce 2000, vybudoval pan
Josef Smitka společně se třemi svými kamarády,
Willi Petschem, Gerhardem Pleyerem a Janem Kozou,
na vrchu Kostelík krásnou kapličku svatého Václava.
Vzhledem k tomu, že se jedná o kulaté výročí, je určitě důvod k malé vzpomínce na tyto
stavitele, kteří vytvořili dílo,
jež by na věky mělo připomínat začátek nového tisíciletí,
tzv. milénia. Kaplička je umístěna na nádherném, pro naši
obec historickém a památném místě. Každý rok se u ní
koná v den svátku sv. Václava,
28. září, svatováclavská mše

svatá jako vzpomínka na tvůrce
tohoto díla.
Bohužel již nikdo z nich není
mezi námi, všichni nás postupně opustili. Jako první z této
čtveřice zemřel pan Willi Petsch
a bylo to již v roce dokončení
kapličky, tedy v r. 2000. O pět
let později, v r. 2005, náhle skonal hlavní iniciátor této stavby,
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pan Josef Smitka. No a v roce
2011 pak odešel na věčnost třetí člen této skupiny, pan Gerhard Pleyer. Poslední ze skupiny stavitelů, pan Jan Koza, se
s manželkou Petrou přestěhovali k dceři do Anglie a odtud
29. 3. 2020 přišla smutná zpráva o jeho úmrtí.
Kaplička svatého Václava nám
bude navždy připomínat nejen
patrona země České, ale také rok,

kdy začalo nové milénium. A my
s úctou vzpomínejme na její
tvůrce, kteří se tak nesmazatelně zapsali do historie naší obce.
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