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Naše vesNice
Svéradice

vážení spoluobčané,

máme za sebou první z trojice letních měsíců a pomalu zapomí-
náme na „rouškové období“, které jsme díky čínské chřipce zaží-
vali několik nekonečných týdnů. Roušku musíme stále ještě po-
vinně nosit v uzavřených prostorách a ve veřejných dopravních 
prostředcích, ale přesto ještě mnoho lidí ji nosí úplně všude. Mně 
to připadá, jako kdyby lidé nosili deštník, i když neprší, ale samo-

zřejmě je to věc každého z nás. Tři měsíce neustálého bombar-
dování ze strany vlády prostřednictvím snad všech dostupných 
médií musí zanechat stopy skoro na každém člověku. A strachu  
z případného onemocnění, který většina lidí pociťovala, se teď 
jen těžko zbavujeme. Jestli to byl strach oprávněný, nebo jen 
uměle vyvolaný množstvím až skoro katastrofických zpráv, to si 
musí vyhodnotit každý sám. Kdo viděl přehled úmrtí v období le-
den až květen ve srovnání se stejným obdobím vloni, tak zjis-
til, že letos zemřelo lidí daleko méně. A vidíme, že úmrtí na běž-
nou chřipku bylo daleko více, než umírá lidí s koronavirem. Přímá 
úmrtí pouze jen a jen na COVID 19 se počítají jen v desetinách 
procenta všech, kteří do těchto statistik byli zařazeni. Ale to jsou 
údaje, které se moc nezveřejňují, protože by tím mohla být zpo-
chybňována některá zbytečná vládní opatření. Na závěr toho-
to povídání je však třeba jasně konstatovat: V žádném případě 
nepodceňuji vážnost situace, protože ten čínský virus může být 
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pořádně nebezpečný a v některých případech dokáže člově-
ka pořádně potrápit. Na druhé straně jsou tady daleko horší 
nemoci a na ty se umírá mnohonásobně častěji.

V našem životě jsou však i jiná a určitě daleko důležitější 
témata, a proto již dost řečí o tom “dárku z Číny“. Například 
život v naší krásné obci. Posláním nás, Vámi zvolených zastu-
pitelů, je, aby se nám tady společně žilo dobře a vyskytovalo 
se co nejméně problémů. Úplně bez problémů to nefunguje 
nikde, a proto, když se nějaký vyskytne, musí se pracovat na 
jeho odstranění. Je naprosto v pořádku, když nejste s něčím 
spokojeni a myslíte si, že viníkem je obec, předat svoji stíž-

nost na obecní úřad či ji přednést na veřejném zasedání za-
stupitelstva. Když to bude v našich možnostech, a to by ve 
většině případů mělo být, vynasnažíme se co nejdříve vše 
vyřešit ke spokojenosti nás všech. Děkujeme touto cestou za 
vyplnění dotazníků, které jste dostali prostřednictvím dubno-
vých novin, týkajících se nového bezdrátového rozhlasu. Vaše 
podněty byly pečlivě zpracovány a postupně pak ověřovány, 
zda jsou údaje pravdivé. Zastupitelé si ve skupinách zjišťo-
vali slyšitelnost rozhlasu v různých místech obce a všechny 
poznatky pak byly předány zhotoviteli, firmě SOFT RÁDIO. 
Jejich technici se budou během července snažit o vyladění 
všech nedostatků a také o co nejlepší nastavení všech hlási-
čů. Postupně se vše určitě vyřeší, ale podobně jako u každé 
nové věci to chce čas.     

V poslední době nás určitě netěší zvýšený počet kamionů, 
které projíždějí naší vesnicí. Jedná se z převážné většiny o ta-
hače, které převážejí dřevo do chanovické firmy Pfeifer Holz 
s.r.o. Na základě přibývajících stížností našich občanů jsme 
začali jednat. Nejdříve jsme zkusili oslovit Správu a údržbu 
silnic PK, aby v důsledku špatného technického stavu můstku 
(propustku) před Stašínem umístili před tento úsek doprav-
ní značku omezující max. tonáž projíždějících vozidel. Bylo 

nám však sděleno, že tento objekt je uspokojivý a nepova-
žují omezení jeho zatížitelnosti za nutné. Jejich vyjádření nás 
sice trochu naštvalo, ale v žádném případě neodradilo od 
dalších akcí. Své síly jsme spojili s obcí Slatina a zaměřili se 
na prosazení varianty dopravně-inženýrského opatření. Spo-
lečně jsme oslovili experta na dopravní problematiku, pana 
Pavla Mareše ze Strakonic, kterého dobře známe, protože 
nám před několika lety dělal pasport komunikací. Na společ-
ném jednání, které se uskutečnilo na našem obecním úřadě, 
jsme projednávali průchodné možnosti, jak zabránit průjez-
du těžkých kamionů naší obcí a následně i sousední Slatinou.  
Kamiony do naší obce vjíždějí ze dvou směrů, od Blatné a pak 
z druhé strany, tzn. od Velkého Boru. V praxi to tedy zname-
ná zamezit jejich vjezdu na silnici Blatná-Vrbno-Kadov-Lnář-
ský Málkov-Svéradice už na křižovatce u „Dřevokovu“ v Blat-
né. To se však ukázalo jako neprůchodné, a to z důvodu, že 
se jedná o jiný okres a dopravní odbor při MěÚ Blatná s tím 
nesouhlasí. Vsadili jsme tedy na poslední variantu, a to za-
bránit vjezdu tahačů do našeho katastru od Velkého Boru. 
Nechceme to v žádném případě zakřiknout, ale zatím se to 
jeví jako průchodné. Toto opatření již odsouhlasilo vedení fir-
my Pfeifer, které dokonce vše zafinancuje. Na dobré cestě je 
i souhlas Dopravního inspektorátu Klatovy a příslušného od-
boru při MěÚ Horažďovice. Když se vše podaří dotáhnout do 
úspěšného konce, budou do naší obce vjíždět kamiony pou-
ze z jednoho směru, a tím výrazně klesne počet těch, jež zde 
denně budou projíždět.

Teď je na místě omluva všem květnovým oslavencům. V mi-
nulém čísle byl ve společenské rubrice chybně uveden u jejich 
jména jako měsíc narození duben. I když veškerý text kontrolu-
je několik lidí, k chybičce prostě někdy dojde. Beru to na sebe  
a všem, kterých se to týká, se opravdu hluboce omlouvám.

 Závěrečný odstavec této dvoustrany bude patřit jednomu 
japonskému textu, který je sice starý několik tisíciletí, ale 
když si ho pozorně přečtete, může Vám trochu připomínat 
kroky těch, co nám vládnou.

JAK UDĚLAT LIDI ŠŤASTNÝMI:
• Všechno jim seberete.  
• Všechno jim zakážete. 
• Pořádně je vyděsíte.  
• Vezmete jim jejich jistoty a zpřeházíte návyky.
• Polovinu toho, co měli, jim vrátíte.
• Namluvte jim, že jste zahnali nebezpečí, 
  které jste si vymysleli. 
• Polovinu toho, co jste jim zakázali, jim opět povolíte.

Hezké prázdniny a krásnou dovolenou.
václav Dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.30–11.30 13.00–17.00
STřeDA 07.30–13.00
PÁTeK 07.30–11.00

PONDĚLÍ 07.00–17.00
ÚTeRÝ 07.00–15.00
STřeDA 07.00–15.00
ČTVRTeK 07.00–15.00
PÁTeK 07.00–13.00
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červenec 2020:
ŠRÁMKOVÁ Jana 6. července 73 let
BROŽ Bohuslav 19. července 77 let
SOUKUP Vlastimil 19. července 63 let
SVOBODOVÁ Marie 19. července 60 let
STRAŇÁKOVÁ Věra 21. července 81 let
HRABÁK Jiří 22. července 88 let
JIŘINEC František 23. července 74 let
TICHÝ Petr 23. července 65 let
HAMBÁLEK Jaroslav 26. července 73 let
HOKROVÁ Miloslava 26. července 68 let
ŠAJÁNKOVÁ Anna 26. července 69 let

srpen 2020:
KOVAŘÍK František 1. srpna 75 let
KREJČÍ František 3. srpna 72 let
DOLEŽALOVÁ Marie 8. srpna 71 let
KOZLÍKOVÁ Marie 9. srpna 69 let
BUKOVAN Karel 11. srpna 63 let
PAVLOVSKÁ Marie 11. srpna 60 let
DUŠEK Václav 14. srpna 64 let
SVOBODA Jan 20. srpna  60 let
ŠILHANOVÁ Helena 22. srpna 66 let
HLÍNOVÁ Jiřina 23. srpna 63 let
KRLIŠ František 27. srpna 79 let
VĚTROVCOVÁ Milada 28. srpna 80 let
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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

 OBSAH

strana 1 - Úvodní slovo starosty

strana 3 - Obsah + společenská rubrika 

strana 4 - Zajímavosti, události...

strana 5 - Akce v obci – MDŽ 

strana 7 - Akce v obci – masopust
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strana 9 - Naše kronika

strana 10 - Šumavští cestáři – dokončení

strana 11 - Koronavir COVID-19
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strana 16 - Malá vzpomínka

Spolecenská rubrika
květen 2020:

ŠTĚCHOVÁ Božena 4. dubna 74 let

KOLLÁR Ladislav 5. dubna 84 let

HRABEC Václav 6. dubna 70 let

KLAS Václav 7. dubna 75 let

HAMBÁLKOVÁ Vratislava 13. dubna 71 let

KOPÁČKOVÁ Anna 20. dubna 81 let

KALABZOVÁ Jindřiška 28. dubna 65 let

červen 2020:

ŠILHAN Václav 2. června 71 let

ZEMANOVÁ Marta 3. června 76 let

DIVIŠ Pavel 5. června 65 let

KANDROVÁ Marie 11. června 82 let

KREJČOVÁ Jaroslava 12. června 64 let

DE GROOT Jan Hendrik W. 12. června 63 let

HLÍNA Ladislav 19. června 68 let

JIŘINEC Josef 26. června 67 let
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Tradici stavění májky jsme zachovali i v době přís-
ných nařízení a zákazů kvůli epidemii koronaviru. Ráno 
30. dubna nás čekalo nepříjemné překvapení, když ležící 
májka přichystaná na večer byla přeříznutá na dvě půlky. 
Hasiči neváhali, narychlo svolali výpravu do lesa, dovez-
li májku novou a před šestou hodinou byla nazdobená  
a připravená k postavení. Lampionový průvod i pálení ča-
rodějnic bylo zrušeno, a tak zbylo jen uhlídat májku do 
rána. To se podařilo úspěšně.

Lokalita Na kostelíku byla v roce 2016 zaregistrová-
na jako významný krajinný prvek, na kopci totiž roste 
vstavač kukačka, rostlina uvedená v Červeném seznamu 
cévnatých rostlin ČR. Každý rok obci Ministerstvo životní-
ho prostředí poskytuje dotaci na kosení travního porostu  
v místech výskytu této chráněné rostliny. V minulých le-
tech jsme měli povinnost kosit v červnu a v srpnu, v le-
tošním roce dojde ke kosení pouze jednou, a to během 
měsíce července.

akce vítání léta – pivní slavnosti, která byla pů-
vodně plánována na sobotu 6. června, je přesunuta na  
12. září. Připravený program se nezměnil – nejdříve 
zahraje oblíbená dechová kapela Malá muzika Nauše 

Pepíka, poté vystoupí Jiří Schelinger Memory Band. Teď 
už jen aby vyšlo počasí.

svoz velkoobjemového a nebezpečného odpa-
du je přesunut na sobotu 8. srpna od 8.00 hodin. Vel-
koobjemový odpad můžete za obecní úřad odkládat již 
během týdne, nebezpečný odpad je nutné přivážet až  
v den svozu. Nepřivážejte vyřazené elektrospotřebiče, ty 
můžete odevzdávat po domluvě na obecním úřadě po 
celý rok, a stavební odpad, ten likviduje každý občan na 
své náklady.

Letošní 41. ročník rally Pačejov byl přeložen na ko-
nec září a pojede se jako součást Mistrovství České re-
publiky. V pátek 25. a v sobotu 26. září budou probíhat 
seznamovací jízdy, sobotní podvečer bude patřit tech-
nickým přejímkám a večer by měla proběhnout tradič-
ní předstartovní šou na horažďovickém náměstí. V ne-
děli 27. září na posádky čeká první etapa, v pondělí  
28. září prověří účastníky etapa se šesti rychlostní-
mi zkouškami. Součástí pačejovské rally bude tradičně  
i podnik MČR historických automobilů, jejichž posádky 
budou závodit pouze v nedělní etapě. V těchto dnech 
probíhají finální přípravy, konkrétní podoba trati bude 
zveřejněna v průběhu července.

Mateřská škola svéradice bude uzavřena o týden dří-
ve než obvykle, se školním rokem se děti rozloučí v pátek 
26. června. Hned poté začnou práce na likvidaci starého 
kotle na černé uhlí a během letních prázdnin ho nahradí 
kotel plynový. Školka se otevře v pondělí 24. srpna. 

Letošní bartolomějská pouť ve svéradicích se 
bude konat o víkendu 28.–30. srpna, připraven bude ob-
vyklý program. Horažďovická pouť byla posunuta na  
23. srpna, pouť v Blatné je v tomto roce zrušena.

ZajÍMavOsTi, UDÁLOsTi, sTřÍPky…

iNfOrMace O PrONÁjMecH
Pro oslavy i jiné akce obec pronajímá místním 
občanům bílý stan 10x4 m za cenu 250 Kč, komplet 
10 ks stolů a 20 ks lavic také za 250 Kč, menší 
modrý stan o rozměrech 3x6 m je za cenu 200 Kč  
včetně stolů a lavic. Pokud budete mít zájem o pro  - 

nájem sálu kulturního domu, v letním období si jej 
můžete pronajmout za 750 Kč, v topném období za 
1250 Kč, za nájemné vestibulu účtujeme v letním 
období 300 Kč a v topném období 600 Kč.

Vše je nutné domluvit si osobně na obecním úřadě 
a předem uhradit.



My jsme se rozhodli, že nebudeme zapalovat 
vatru, zrušili jsme i každoroční lampionový prů-
vod, ale stavění májky proběhlo. Toto rozhodnutí 
bylo naprosto jednohlasné a je dobře, že tradice, 
která sahá opravdu hluboko do historie, nebyla 
narušena ani v této komplikované době. 
Přesto nechybělo moc a májka na návsi nestála. 

A nebylo by to vinou virové epidemie, ale zása-
hem úplně jiného druhu. Jako každý rok vybrali 
členové SDH krásný strom, který byl již v neděli, 
tedy 4 dny před 30. dubnem, poražen, zbaven kůry a při-
vezen před kapli sv. Anny. Ze středy na čtvrtek však do-
šlo k události, která se u nás pravděpodobně ještě nestala. 
Pod ochranou tmy přijelo na náves neznámé auto, z něho 
vyskočil člověk s již nastartovanou pilou a během několi-
ka vteřin byly ze stromu dva kusy. Pachatelé, kteří muse-
li být nejméně dva, okamžitě po činu z návsi odjeli a v tu 
dobu tam nebyl nikdo, kdo by je zadržel. To samé se stalo 
v sousedním Velkém Boru a ještě několika dalších vesnicích 
regionu. Samozřejmě, že v první chvíli jsme byli všichni na-
štvaní a rozladění, dokonce se objevil názor, že se pro nový 
strom nepojede a postaví se jen ta větší přeříznutá část se 
špičkou. Nakonec však zvítězil zdravý rozum, dojelo se na 
Radinu pro úplně nový smrk a v odpoledních hodinách už 
ležel na návsi odkůrovaný. Velice pozitivní je, že se opět se-
šlo mnoho pomocníků, přišlo mnoho členů z místních spol-
ků, několik děvčat, a dokonce pomáhaly i děti. Každým ro-
kem chodí připravovat májku stále více a více lidí, což je 

určitě dobrá zpráva a je vidět, že je tady zájem 
o dění v obci.
Samotné vztyčení májky pak proběhlo před 

18. hodinou a použil se již osvědčený způsob. 
Na strom se připevnilo ocelové lano, které si pak 
Vašek Šilhan zapojil za traktor, a pomalou jízdou 
se májka začala zvedat. Ze strany pak pomáhal 
se zvedáním Roman Kába s manipulátorem (půj-
čeným z místního VOD) a zároveň stabilitu pomá-
hala udržovat lana, která ze dvou stran ovládaly 

dvě party pomocníků. Tímto způsobem byla májka zved-
nuta, zaklíněna a několik měsíců bude ozdobou naší již tak 
krásné návsi.
Pak už následovalo noční hlídání májky u ohně. Vzhle-

dem k tomu, že se večer zhoršilo počasí, umístili „hlídači“ 
občerstvení (sud piva) do budovy bývalé prodejny CATRIN  
a chodili si pravidelně načepovat do půllitru. Později, když 
začalo pršet ve větší intenzitě, přesunula se hlídací parta 
úplně pod střechu a dozor nad májkou byl až do rána z vět-
ší vzdálenosti. Jako každý rok se našli jedinci, kteří dokázali 
hlídat až do oběda druhého dne a ukázali tak velkou výdrž. 
Ještě tentýž den bylo pak vše vzorně uklizeno a 1. květ-
na večer nebylo poznat, že nějaká akce na návsi proběhla. 
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě letošní 

májky podíleli, ale největší dík zasluhuje trojice, která mu-
sela pro strom dvakrát – Jarda Korbel, Pavel Klas a Tomáš 
Valach! Jen díky jejich obětavosti se tuto akci podařilo do-
táhnout do zdárného konce. vdu

MÁjka 2020
Poslední dubnový den, 30. 4., se tradičně ve většině obcí naší republiky staví májka  
a dělá se vatra – pálení čarodějnic. vzhledem k tomu, že letos v tuto dobu platila ještě 
různá omezení v rámci koronavirových opatření, mnoho vesnic od této tradice upustilo. 



Po uvolnění všech možných koro-
navirových opatření začal náš „A“ 
tým v průběhu května opět tréno-
vat, a to zatím jednou týdně, v pá-
tek. Jistota, že i další sezónu strá-
víme v krajské 1. A třídě, přinesla 
do mužstva i do celého vedení klid  

a dobrou náladu. Začalo se s hledá-
ním posil a v současnosti to vypadá, 
že zkušeného Štěpána Bryndu, kte-
rý byl vyřešen už začátkem jara, by 
naše mužstvo mohli z TJ Blatná po-
sílit ještě další dva fotbalisté. řeší 
se přestupy útočníka Radka Pelešky 
a také mladého, třiadvacetiletého 
univerzála Pavla Stulíka. A protože 
se říká, že s jídlem roste chuť, byli 
bychom rádi, kdyby se nám povedlo 
přivést ještě další fotbalisty. Cílem 
je doplnit tým tak, aby jeho výko-
nost byla na takové výši, že bychom 
mohli hrát o střed či spíše první po-
lovinu tabulky. Nejdůležitější pak 
je, abychom kádr měli co nejširší  
a už se nestávalo, že bychom k zá-
pasům na venkovní hřiště odjíždě-
li v jedenácti lidech, bez možnosti 

střídání. Máme krásné, nové kabi-
ny a tomu by měla také odpovídat 
kvalitní soutěž, což určitě 1. A třída 
splňuje. Proto musí být naší priori-
tou tuto soutěž co nejdéle udržet, 
vždyť naše obec a zejména samot-
ný klub jsou na fotbalové mapě ČR 
již léta dobře zapsány. A na to by-
chom neměli zapomínat.
Vzhledem k tomu, že soutěže za-

čínají až předposlední srpnový ví-
kend, konkrétně 22.–23. srpna, je 
dost času na přípravu a na sehrá-
ní více přátelských zápasů. První zá-
pasy byly sehrány již během červ-
na a v tuto chvíli známe dva vý-
sledky. Po dlouhé, přesně tříměsíční 
pauze (poslední zápas jsme sehráli  
7. 3.) jsme se v neděli 7. června 
utkali s týmem TJ Blatná na jeho 
hřišti a prohráli jsme vysoko 2:7 
(0:6). První půli jsme se hodně trá-
pili, ale ve druhé části šel náš výkon 
nahoru a podařilo se nám výsledek 
upravit brankami Káby a Mičkala.  
Následný víkend jsme pak změři-
li síly s dalším účastníkem jihočes-
kého krajského přeboru, TJ Osek, 
a tentokrát si po výborném výkonu 
připsali jen těsnou prohru v pomě-
ru 4:5, když ještě v průběhu zápasu 

jsme vedli 3:1 a 4:2. O naše góly se 
podělili Kába 2x, Brynda a Chládek. 
V pátek 26. června jsme odehráli  
v pořadí třetí přípravný duel, a to  
s týmem TJ Kasejovice, a jeho vý-
sledek se dozvíte v dalším vydání 
Našich novin Svéradice. 
V sobotu 18. července proběh-

ne v našem areálu tradiční Memo-
riál Františka Pavlovského a Josefa 
Smitky. V posledních letech na tom-
to memoriálu měří své síly pouze dva 
celky, FK Svéradice a TJ Pfeifer Cha-
novice, a to ve třech kategoriích.

Program 
letošního ročníku:
13:00 hod.
Slavnostní zahájení
13:15 hod.
FK Svéradice SG – 
Hvězdná garda TJ Chanovice
15:00 hod.
zápas žáků
16:15 hod.
FK Svéradice – TJ Pfeifer 
Chanovice (zápas „A“ mužstev)

„B“ tým by měl začít svoji mistrov-
skou sezónu ve stejný termín jako 
áčko, to znamená týden před naší 
poutí. Jak jsme psali v minulém čís-
le, kádr by měl být rozšířen nejmé-
ně o tři hráče a měl by mít takovou 
kvalitu, která by ho opravňovala 
hrát v první polovině tabulky okres-
ní III. třídy. Věříme, že se nebu-
dou opakovat situace z posledních 
sezón, kdy naše rezerva několikrát 
neodcestovala k soutěžnímu zápasu 
a platili jsme za to několikatisícové 
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PřÍPrava Na seZÓNU 2020/2021 

Memoriál FP a JS v roce 2019 v Cha-
novicích



pokuty. Samostatné tréninky béč-
ko nemá, ale hráči mají možnost 
připravovat se společně s „A“ tý-
mem. Zatím tuto příležitost využí-
vá jenom pár jedinců, což je škoda. 
Ale tak tomu bylo vždy i v minu-
losti, kdy se nikdy moc netrénovalo  
a hráči se před sezónou sešli maxi-
málně k jednomu přátelskému zá-
pasu a pak už se šlo na ostrý start.   

Starší žáci se připravují na svo-
ji druhou sezónu v této kategorii  
a opět to bude pod hlavičkou Své-
radice-Chanovice. Kádr budou tvo-
řit naši kmenoví hráči plus hráči  
z Chanovic a Pačejova na střídavý 
start. I trenérská dvojice zůstává 
stejná, to znamená, že ve své prá-
ci pokračují Vlasta Beránek a Mar-
tin Heimlich. Hrát budeme okresní 

přebor opět pod OFS Strakonice, 
protože se zde za prvé zúčastňuje 
více mužstev a za druhé se nejezdí 
tak velké vzdálenosti. Soutěž začne 
pravděpodobně začátkem září a do 
té doby se budou kluci připravovat 
v našem sportovním areálu a se-
hrají pár přátelských zápasů. vdu
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Proběhla reorganizace okresů,  
kdy došlo ke zrušení malých okresů  
a Svéradice byly územně začleněny 
do okresu Klatovy (dosud Horažďovi-
ce). Krajská II. třída byla zrušena  
a byla nově vytvořena v rámci no-
vých okresů z mužstev hrajících bý-
valou 2. třídu kraje a předních celků 
okresních přeborů bývalých okresů 
Klatovy, Sušice a Horažďovice.

Přehled oddílů II. Třídy OP okresu 
Klatovy – ročník 1960/61:
 TK KLATOVY „B“
 SLOVAN NÝRSKO
 DUKLA HORAŽĎOVICe
 RH ŽeLeZNÁ RUDA
 SOKOL HRÁDeK
 DUKLA SUŠICe
 DUKLA KLATOVY
 TATRAN LUBY
 RH SUŠICe
 sOkOL svÉraDice
 RH NÝRSKO
 TATRAN HORAŽĎOVICe

Jak je vidět z přehledu bude tento 
nový soutěžní ročník velmi náročný,  
6 vojenských mužstev, a jsem zvě-
dav, jak naše mužstvo obstojí.

Protože minulé roky byly pro naše 
fotbalové mužstvo úspěšné a hráčský 
kádr byl velmi početný, bylo rozhod-
nuto o vytvoření „B“ mužstva a při-
hlášení do soutěže. Byli jsme zařaze-
ni do IV. třídy skupiny B spolu s ná-
sledujícími oddíly:
 SOKOL HORY MATKY BOŽÍ
 TATRAN VeLKé HYDČICe
 SOKOL NeZAMYSLICe

 TATRAN DLOUHÁ VeS
 SOKOL VeřeCHOV
 sOkOL svÉraDice „b“
 SOKOL PAČeJOV
 LOKOMOTIVA HORAŽĎOVICe-BABÍN

Podzimní soutěže „A“ mužstva byly 
zahájeny 14. srpna a „B“ mužstva  
o týden později, 21. srpna.

Áčko si v soutěži nevedlo špatně  
a z jedenácti odehraných podzimních 
zápasů získalo 14 bodů, když 7x do-
kázalo zvítězit. Stínem nad celkem 
dobrými výsledky byly dvě vysoké 
prohry na hřištích soupeřů. V Klato-
vech jsme od vojenské Dukly dosta-
li výprask 0:7 a v Lubech nás místní 
Tatran rozstřílel v poměru 2:9.
Béčko, které vedl pan Josef Vyšehrad, 
mělo v soutěži daleko větší problémy. 
Sice 4x zvítězilo, ale ke dvěma zápa-
sům, do Pačejova a Dlouhé Vsi, vů-
bec neodjelo a prohrálo kontumačně 
0:3. Důvodem však nebyl nedostatek 
hráčů, ale doprava na tyto zápasy. 
Na placení autobusu pro dvě mužstva 
nebyly peníze a jiná možnost dopra-
vy nebyla, protože osobní auto tehdy 
skoro nikdo nevlastnil.

TrOškU fOTbaLOvÉ HisTOrie 
rOk 1960
(dle písemných záznamů pana Josefa Smitky st.)
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Dne 11. srpna večer se strhla prud-
ká bouře a vzápětí obrovská průtrž 
mračen. Voda se přivalila v okamžiku, 
takže těžko se bylo dostat do bezpe-
čí. Plavalo dříví i celá stodola s obilím 
z „Kutila“, plavalo nářadí, drůbež i do-
bytek a také různé části budov. Nejhů-

ře to odnesly mlýny. Také zde v naší 
obci se nacházející mlýn bude tuto po-
vodeň dlouhá léta pamatovat. Nyněj-
ší majitel, Josef Chaloupka, přežil již 
jednu velkou povodeň, a to roku 1886  
(4. dubna), při které se tehdy utopil 
mlynář Šroub z bývalého mlýna „Kuti-
la“. A to tehdy nebyla povodeň zdaleka 
tak prudká jako tato v r. 1925. A od té 
doby se přestalo v „Kutile“ mlýti. 
Tentokrát byla povodeň tak prud-

ká, že nemohl mlynář s rodinou vůbec 
na útěk ze mlýna ani pomysliti. Maje-
tek jeho zpustošen a uplaven téměř  
z polovice, neboť voda vzala vše, co jí  
v cestě stálo. Četnictvo, pověřené pro 

vyšetřování škod, odhadlo ztrátu na mly-
nářovu majetku na více než 30 000 Kč.  
Státní pokladna také mimo jiné pouká-
zala okresu strakonickému 300 000 Kč  
pro postižené povodní toho roku. 
Přece dostali někteří podporu stát-
ní, jako například mlynář v Babinech  

2 000 Kč, anebo v „Kutile“ 5 000 Kč, 
ale zato zdejší majitel mlýna ani haléře. 
Byť byl osobně žádati o náhradu škod 
povodní způsobenou, byl nemilosrd-
ně odbyt pomstychtivým hejtmanem 

Bočkem. Prý obecní komise nezjistila 
existenční zničené dotyčného mlýna. 
Rovněž i několik občanů zdejších bylo 
víceméně touto povodní poškozeno, 
ale také celý strakonický okres stej-
ně jako velmi mnoho a mnoho okresů  
v Čechách bylo stávající povodní vel-
mi poškozeno, neboť jak v paměti jes-
ti, sebrala voda mnoho mostů a silnic. 
Proto státní pokladna toho roku mno-
ho miliónů vydala.  
V témže roce, tj. r. 1925, zde u Své-

radic budoval trať pro cvičnou střelbu 
oddíl dělostřeleckého pluku z Budějo-
vic, totiž mezi Svéradicemi, Velkým Bo-
rem a Mečíchovem. Oddíl čítal hodně 
přes 100 mužů pod vedením štábního 
kapitána Škváry. Právě v té době se 
zde toto mužstvo uplatnilo i pro prá-
ce civilní, jako byla stavba mostů, sil-
nic a podobně. I vůkolní mlynáři mají 
památku na tyto vojíny, kteří mnoho 
dní pracovali na ztrhaných objektech. 
Také v našem mlýně udělali velmi 
mnoho práce, což jen dlužno děkovati 
tehdejšímu veliteli oddílu št. kpt. Škvá-
rovi, který je zapsán zlatým písmem  
v pamětní knize zdejšího mlýna. Sr-
dečné díky všem občanům, kteří mly-
náři po povodni pomáhali.

rok 1925 – velká povodeň
sTaLO se PřeD 95 LeTy

NÁsLeDUjÍcÍ Dva rOky 
PO POvODNi

rok 1926
Tento rok byl spíše mokrý, potoky byly 
pořád rozvodněné, jakož i řeky. Obilí  
a okopaniny způli prohnily – těžko se 
úroda svezla. Až teprve podzim byl 

vlídnější, aby se ozimy dobře zasely. 
Ovoce bylo málo.

rok 1927
Tento rok byl dosti úrodný, zvláště 
píce bylo hojnosti, taktéž i ovoce.  
Jenže se již začala na stromech, zvláš-
tě na švestkách, ukazovati puklice.
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Toto vše se událo i přesto, že 22. dub-   
na řekl náš trestně stíhaný premiér 
následující větu: „Investice obcí jsou 
prioritou, vláda proto nebude krátit 
rozpočtové určení daní (RUD) a na-
směřuje další dotace obcím.“ Bohužel 
tak jako převážnou většinu svých sli-
bů nedodržel ani tento a jen potvr-
dil, že jemu a ani celé této vládě se 
prostě věřit nedá. Podle hrubých od-
hadů schválením této novely přijdou 
města a obce o cca 14–15 miliard Kč 
a kraje o čtyři miliardy. Konkrétně 
rozpočet naší obce bude krácen při-
bližně o čtvrt milionu korun, a když 
k tomu přičteme, že vlivem nezodpo-
vědného chování státu během koro-
navirové krize odečteme asi 20 % sdí-
lených daní, dělá naše příjmová ztrá-
ta v letošním roce skoro 1 300 000 
Kč. A to je pro naši malou obec sku-
tečně obrovská suma. Babiš sice říká, 
že tyto ztráty obcím vyrovná zvýše-
nými dotacemi, ale která malá obec 
na dotace dosáhne? Nakonec však 
premiér ustoupil silnému tlaku opo-
zice a 8. června vláda navrhla bonus 
pro obce a města ve výši 1 200 Kč na 

obyvatele. Velkou roli v tomto příbě-
hu sehrála starostka obce Mnichovice 
u Prahy, paní Petra Pecková, která na-
psala premiérovi dopis a pak mu pro-
blémy obcí vysvětlila při jejich osob-
ním setkání. Senát už tuto předlohu 
schválil a všichni starostové čekají, 

že projde bez nějakých větších úprav  
i v parlamentu. To v době uzávěrky 
tohoto vydání nebylo ještě známo.
S poklesem sdílených daní jsme 

samozřejmě již počátkem druhého 
čtvrtletí začali počítat, ale že to bude 

až v takové výši, bylo docela nemilé 
překvapení. Ministryně financí Schi-
llerová argumentuje, že obce a měs-
ta jsou v dobré kondici, hospodaří  
v kladných číslech, a tak prý nebu-
dou mít problém tuto situaci ustát.  
A můžou podle ní i v této době investo-
vat a vložené prostředky se jim vrátí.  
V jednom má tato dáma pravdu, obce 
a města opravdu z velké většiny hos-
podaří opravdu dobře a většinou vel-
mi zodpovědně. Ale proč se takto 
nechová i stát, respektive jeho vlá-
da. Vláda i v dobách hospodářského 
růstu hospodařila se schodkem a teď  
v krizové době tento schodek ještě 
více než 10x navýší. Nelze ani pomy-
slet, jak by to vypadalo, kdyby si tím-
to způsobem počínali i obce. Za jedno 
by si to ani nedovolily, protože by se 
na dlouhé roky zadlužili, a za druhé by 
přišel zásah státu a zastavení veške-
rých dotací. 
Paní Schillerové se to z její pozice 

dobře radí, ale rádi bychom věděli, 
jak by na našem místě, s omezenými 
prostředky, hospodařila ona. Jestli by 
některé město či obec vedla tak, jak 
se stará o státní kasu, tak radši ani 
nedomýšlet, jak by to dopadlo. Obce 
musí obracet v rukou doslova každou 

Obce, města a kraje rukojmími vlády 
v úterý 26. května vlál na budově našeho obecního 
úřadu černý prapor a nebylo to z důvodu nějakého úmrtí, 
zaplaťpánbůh, ale proto, že byl vyhlášen „černý den pro obce 
a kraje“. Naše obec tak podpořila společnou výzvu svazu 
měst a obcí Čr, sdružení místních samospráv Čr a spolku  
pro obnovu venkova Čr jako protest proti rozhodnutí 
vlády vyplácet kompenzační bonusy OsvČ ze sdílených daní 
určených pro města a obce. a proč právě tento den? Protože 
ten den zasedala poslanecká sněmovna a měla inkriminovaný 
zákon schvalovat. Nakonec ho neschválila v úterý, ale den 
následující, a to díky hlasům poslanců aNO, komunistů, 
několika sociálních demokratů a sPD. 

S poklesem sdílených 
daní jsme samozřejmě 
již počátkem druhého 
čtvrtletí začali počítat, 
ale že to bude až v ta- 
ko  vé výši, bylo docela 
nemilé překvapení. 
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V poslední době můžeme v naší obci 
registrovat zvýšený výskyt nepořád-
ku a to je řečeno hodně slušně. Díky 
tomu, že mládež nemusí chodit do 
školy, vynahrazuje si tuto dobu slad-
kého „nicnedělání“ jinou činností, kte-
rá však má neblahý vliv na vzhled 
obce. 
To, že se schází „omladina“ na hřiš-

ti, to je léta známý fakt, a že tam po 
nich zůstává binec, i to je známá prav-
da. Prázdné lahve, plechovky od pití, 
zmuchlané krabičky od cigaret, zátky, 
špunty a nedopalky naši obecní pra-
covníci jednou za čas uklidí. Ale že se 
ničí hráčské střídačky, to už je dost za 
hranicí možné tolerance. Dokazovat 
svoji tělesnou sílu můžou tito jedinci 
doma při práci a nemusí ničit majetek, 
který nevytvářeli a nepatří jim. 
I další případ se stal na hřišti, přes-

něji na cestě mezi hlavním a trénin-
kovým hřištěm. Jeden nejmenovaný 
místní mladík (nelze kvůli GDPR uvést 
jeho jméno) projížděl po této cestě, 
patrně pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek. V pravotočivé za-
táčce nezvládl řízení, doslova vylétl do 
drátěného plotu ohraničujícího poze-
mek areálu, který samozřejmě protrhl 

a k tomu ještě zlikvidoval betonovou 
kunu. Tato místní komunikace není  
v žádném případě určena pro auto -
mobilové rallye, ale měla by slou-
žit pro pěší, maximálně pro průjezd 
jednostopých vozidel. Tento chlapec 
pravděpodobně v době havárie ani 
nevnímal, kudy jede, ale to ho v žád-
ném případě neomlouvá. I když hned 
poté slíbil, že vše co nejdříve opraví, 
trvalo další tři měsíce, než svému sli-
bu dostál.
V týdnu od 18. do 22. května se sta-

ly další dvě události, které těžko mohl 
udělat zdravý, normálně myslící jedi-
nec. Nejdříve někdo zkoušel, jak pev-
ně je zabetonovaná dopravní značka 
„zúžená vozovka“ před úzkým průjez-
dem „u Vářečků“. Ten, nebo spíše ti 
(jednalo se pravděpodobně o skupin-
ku) v této zkoušce síly vyhráli a značku 

položili na lopatky. I tento „sportovní 
čin“ byl s největší pravděpodobností 
vykonán pod vlivem alkoholu. 
O tři dny později předvedla nezná-

má partička další kousek a tentokrát 
se opravdu jednalo o čin „hrdinský“. 
V noci při návratu z nějakého večír-
ku navštívili historické a zároveň piet-
ní místo na naší návsi – památník pad-
lých z 1. světové války – a jeho výzdo-
bu doslova vyplenili. Krásně vykvetlé 
macešky z části vytrhali a z části do-
slova převálcovali, bez nějaké známky 
studu a úcty k tomuto místu. Nedáv-
no položený věnec naštěstí přežil, byl 
jen shozený na zem a mírně pošlapa-
ný. Prostě vandalismus nejvyššího ka-
libru (viz foto).  
A „bordel“, který každý týden uklízí-

me v autobusové čekárně, nemusím 
ani zmiňovat, protože ten si může kaž-
dý denně prohlédnout a udělat si svůj 
úsudek.
Je to smutné čtení, ale kdo si myslí, 

že si tito výtečníci (či výtečnice) z toho 
vezmou nějaké ponaučení, tak se kru-
tě mýlí. Těmto jedincům je úplně jed-
no, co provedli, provádí či co ještě 
provedou. Oni totiž vědí, že to po nich 
někdo uklidí a opraví. vdu

korunu a rozhodovat, jak ji použít, 
aby to mělo smysl a hlavně přínos pro 
její obyvatele. Pravda je prostě tako-
vá, že obce a města v nejbližší době 
nebudou investovat tak jako v minu-
lých letech, jak si přeje paní minist-
ryně, ale přesně naopak. Veškeré in-
vestice se postupně zastaví, nebo –  
v tom lepším případě – jen utlumí.   
Jak říká předseda Svazu měst a obcí 

ČR a zároveň starosta města Kyjova: 

„Obce potřebují tři zásadní věci. Za 
prvé: Vláda musí zastavit legislativní 
chaos. Nikdo prostě nemůže investo-
vat v situaci, kdy se mu rozpočet mění 
pod rukama prakticky denně. Za dru-
hé: Obce by měly mít jednodušší pří-
stup k novým dotačním titulům, ze-
jména v boji o vodu a na dopravní  
a technickou infrastrukturu. A za třetí: 
Obce potřebují, aby se k nim stát cho-
val férově. Jeden den si plácneme, že 

obce už nepřijdou o žádné další pří-
jmy, další den vláda navrhuje kom-
penzační bonus, který připraví roz-
počty obcí o 14 miliard Kč. To musí 
skončit!“
Závěrem lze konstatovat, že sou-

časné počínání naší vlády a celé vlád-
ní koalice směrem k obcím, městům  
a krajům je hodně slušně řečeno kraj-
ně nezodpovědné. A pro ty nejmenší 
obce to může být doslova likvidační.
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akTUÁLNÍ TÉMa

kdo dělá nepořádek v naší obci?



Pod Nepomukovým jménem je znají  
v Bavorsku, Rakousích, Chebsku. Holler-
krapfen – bezinkové koblihy – na slad-
ko i slano připomínají nejen zázračnou 
sílu černého bezu, ale i rodáka z naše-
ho kraje, zemského patrona Čech a Ba-
vorska. Květen voní bezem, proto ales-
poň jednou za rok nechoďte pro řízek  
k řezníkovi, ale dojděte si pro něj rov-
nou do přírody. Stačí přijít na první mez, 
kde určitě roste černý bez. Utrhněte vo-
ňavý, zpola rozvitý květ a můžete se 
pustit do přípravy kosmatice. Recept ur-
čitě nalistujete v některé staré kuchařce 
po babičce nebo najdete na internetu. 
Když vykvete černý bez, rozkvete láska, 
naděje i víra… Kdyby lidé jen tušili, jak 
požehnaný je to keř, nikdo by mu nezlo-
mil úmyslně ani větvičku. Už naši před-
ci s pokorou říkávali: „Před heřmánkem 
smekni a před bezem klekni.“ V minu-
losti černému bezu lidé přisuzovali ta-
jemnou moc. Ženy kdysi nosily u sebe 
pár bezinek, aby je chránily před zlými 
silami, a těhotné líbaly bezový keř, aby 
zajistily šťastnou budoucnost jejich dí-
těti. A podle jiných pověr bydleli v bez-
ovém keři duchové nebo i čarodějnice, 
které chránili keř a jeho okolí před zlý-
mi silami. Proto si lidé kdysi vysazova-
li černý bez v okolí svých chalup. Pora-
něné bezové dřevo krvácí rudou mízou,  
a tak lidé snadno uvěřili, že v něm pře-
bývají kouzelné síly. Bezová větvička po-
ložená do postele vedle polštáře přináší 
klidný spánek, je-li darována novoman-
želům, vnese jim lásku a štěstí do rodi-
ny. Pověry jsou dokladem, že bez černý 

doprovázel člověka doslova od koléb-
ky až do hrobu. Bezovou holí se „bra-
la“ míra na rakev a všeobecně se věři-
lo, že křížek zhotovený z bezového dře-
va a vložený do rakve zajistí zesnulému 
věčný pokoj. Už naše babičky věděly, že 
v červnu si můžeme dopřát voňavý de-
zert v podstatě přímo z přírodní zahrád-
ky. Kosmaticím se také mnohdy přezdí-
vá řízky chudých. Smažené bílé květy, 
které po omytí a obalení v těstíčku z va-
jíčka, strouhanky a dalších pár ingredi-
encí se skutečně velmi podobají řízkům, 
už chutnaly dříve našim předkům. Dob-
rý oběd byl tehdy velmi rychle udělán  

a hlavně téměř zadarmo. Smažené kvě-
ty černého bezu aneb kosmatice jsou 
výborným zpestřením pozdně jarní ku-
chyně. Jedlá divočina se tu totiž pro-
jevuje ve variantě, již ocení dokonce  
i nejnáročnější strávníci, kteří neda-
jí ránu bez smaženého a výrazných 
chutí. řada lidí má zbytečné předsud-
ky vůči tomu, sníst nať divoce rostoucí 
rostliny nebo její květ, ale v tomto pří-
padě chuť předčí pochybnosti. V dese-
tisvazkové kronice s názvem Naši píše 
její autor Josef Holeček: pro svůj vzhled 

a sezonnost patřilo smažení kosmatic  
k Svatodušním svátkům, též zvaných 
letnice, které se slaví 50. den po Veliko-
nocích. Jakmile rozkvetou bezy, je čas 
vzít košík, nůžky a konat. Květy černého 
bezu se však dají využít i jinak. Na ven-
kově se kdysi dělávala bezová polévka, 
kdy se květy svařily s mlékem a zahuš-
ťovaly se vejcem s noky. Dále se z kvě-
tů dá připravit i vynikající sirup, případ-
ně limonáda. Bezinkový čaj ze sušených 
květů je výborným lékem proti rýmě,  
a když květy dozrají v plody, lze je zpra-
covat na marmeládu. Za válečných časů 
se na českých a moravských vesnicích 
nechávalo kvasit v demižonech za ok-
nem bezinkové víno a z vykvašených 
plodů se dá vypálit i kořalka. Smažená 
kosmatice ale není ryze český recept. 
Italové mají fiori di sambuco fritti, což je 
téměř totéž. Rakušané mají Holunder-
kuchlein s černým pivem. V některých 
zemích se smažené květy černého bezu 
podávají s tvarohem, jinde s jogurtem. 
Většinou jde jen o sladkou verzi. Angli-
čané tomu říkají flowers of elder, Švédo-
vé Fladerblommor. existuje také irský, 
přesněji řečeno keltský recept, ale asi 
nejlepší je ten česko-rakouský s pivem.

Zpracoval václav strolený 
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cO MOŽNÁ NevÍTe

O kosmatici ze šumavy
koblihy svatého jana Nepomuckého. Že je neznáte? 
ale ano, jsou to smažené květy bezu černého, zvané podle 
českého lidového názvu kosmatice. květy máčené v těstíčku 
a smažené pěkně na másle dozlatova a dokřupava. 

(Zdroj: Miroslav Kůs Andres, Stará Šumava, 
Anastasia B. Seidlová, Kuchařka Jitřenky, 
Hradec Králové 1925, Maria Tilschová- 
-Úlehlová, Česká strava lidová, Praha 1945)



Naše vesNice SVéRADICe12

ZajÍMavÉ TÉMa

Podle mnohých pochází z Orientu a vy-
skytuje se ve více i méně studených ze-
mích, původem je však z Asie. Historie 
včelařství spadá do doby 12 tis. let př. 
n. l. U nás se začalo rozmáhat teprve ve 
století devátém. Nejprve se za včelstvy 
putovalo hluboko do lesů, kde měly pří-
bytky v dutinách stromů. Později začali 
lidé vyrábět úly přenosné z kmenů a ty 
postupem času zdokonalovali až k dneš-
ní podobě.

Včela je také jedním z nejmenších, nej-
pilnějších a nejužitečnějších tvorů. Pat-
ří mezi tzv. sociální hmyz se stanovenou 
dělbou práce a v závislosti na svém věku 
pracuje vždy na jednom úkonu pro roj, 
který má královnu matku, trubce a děl-
nice. Vylíhnuté včely – mladušky – nej-
prve úl čistí, pak krmí larvy. Po 11 dnech 
života jim začnou žlázy na zadečku vy-
lučovat voskové šupinky a staví plástve. 
Později přijímají nektar a pyl a v podo-
bě medu ho ukládají do pláství. Po 20 
dnech opouštějí úl, který nejprve hlí-
dají a učí se orientaci. Teprve pak mo-
hou samostatně letět, sbírat nektar a pyl  
a opylovat rostliny. To je pro ně velikým 

přínosem, aby se mohly rozmnožovat  
a dávat plody. Včela je hmyz vysoce ce-
něný, který přináší spoustu užitku neje-
nom pro přírodu, ale hlavně pro člově-
ka. Jenže hmyz, který rostliny opyluje – 

mimo jiné i čmelák a motýl – se z přírody 
hromadně vytrácí a lidé jsou na něm  
a jeho práci stále více závislí. Včela me-
donosná je z nich nejpilnější, ale i tak jich 
musí 556 pracovat celý svůj šestitýdenní 
život na výrobě 0,5 kg medu a navštívit 
při tom 2 miliony květů. A i když člověk 
včely potřebuje, ničí je svojí chemií i sty-
lem života. I ve světě zvířat mají ale své 

nepřátele, jako jsou sršni a vosy. Dalším 
nebezpečím jsou pro ně různé nemoci, 
jako varroáza, mor, zvápenatění včelího 
plodu nebo virové nákazy. V těchto pří-
padech se musí napadená včelstva zničit 
a vznikají tak velké materiální škody.

I v naší obci je několik včelařů, kteří 
se o svoje včelstva pečlivě starají. Jejich 
práce není lehká ani jednoduchá, a než 
mohou vytočit „svůj med“, musí tomu 
věnovat hodně času a síly. Zastupite-
lé obce také každý rok podporují míst-
ní svaz ČSV peněžním darem a umož-
nili vybudovat velké stanoviště včelstev 
na svém katastrálním území pod vodo-
jemem. Ale i my ostatní můžeme k lepší-
mu životnímu prostředí včel alespoň tro-
chu přispět. Zahrada, která se líbí nám, 
je dobrá i pro včely. Od jara do podzi-
mu by měla kvést hýřit barvami a vůně-
mi. Neměli by v ní chybět ovocné stromy  
a keře. Na nektar je z nich nejbohat-
ší třešeň, ale vyhledávají i javory a lípy. 
Prvním jarním zdrojem jsou krokusy. 
Mezi nejvýživnější květy patří pampeliš-
ky, slunečnice, jiřinky, astry. Medonos-
ných je i mnoho bylin – dobromysl, šal-
věj či rozmarýna.

A tak se snažme pro tyto malé, ale ve-
lice užitečné tvorečky zachovat čistou 
přírodu a co nejlepší podmínky k životu. 
Vždyť je potřebujeme více než oni nás.

blanka vlčková

včela je každodenní součástí našeho života, ale většinou ji 
začneme vnímat až ve chvíli, kdy nás chce bodnout. Pokud 
se jí to podaří, umírá, protože si při tom vytrhne z tělíčka 
žihadlo i s jeho jedovým váčkem.

ČTeNÍ O vČeLÁcH a MeDU

I v naší obci je několik 
včelařů, kteří se o svoje 
včelstva pečlivě starají. 
Jejich práce není lehká ani 
jednoduchá, a než mohou 
vytočit „svůj med“, musí tomu 
věnovat hodně času a síly. 
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vÝZNaMNÁ vÝrOČÍ

 PřeD 605 LeTYl 

Dne 6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen mi-
str Jan Hus, římskokatolický kněz, český 
středověký náboženský myslitel, vysoko-
školský pedagog, reformátor, kazatel  
a jeden z prvních reformátorů církve.

 PřeD 600 LeTYl 
Dne 14. 7. 1420 proběhla bitva na Vítko-

vě, kde husitský vojevůdce Jan Žižka zví-
tězil nad křižáky. Husitská posádka dvou 
opevněných srubů, později posílená pa-
desáti střelci a oddílem cepníků, odrazi-
la útok rakouských a míšeňských křižá-
ků, kterým připadl úkol tuto strategicky 

významnou pozici ovládnout. Střetnutí 
bylo součástí taktických operací probí-
hajících v rámci obležení Prahy kruciá-
tou Zikmunda Lucemburského a stalo se 
jedním z faktorů, které římskoněmecké-
ho a uherského krále přiměly výpravu 
rozpustit.

 PřeD 145 LeTYl 
Dne 29. 6. 1875 zemřel ve věku 82 let 

na Pražském hradě Ferdinand V., zvaný 
Dobrotivý, bývalý rakouský císař a po-
slední korunovaný český král (vládl v le-
tech 1835–1848). Pražané ho měli rádi, 
vídávali ho na dnešní Národní třídě, kde 
na každodenních procházkách dával dě-
tem bonbony a chudým almužnu. Praze 
postupně věnoval na 450 000 zlatých. 

 PřeD 140 LeTYl

Dne 21. 7. 1880 se narodil Milan Rasti-
slav Štefánik, politik, generál francouzské 
armády, astronom, spoluzakladatel čes-
koslovenského státu. V letech 1914 –1918  
organizoval československé legie v Srb - 
sku, Rumunsku, Rusku a Itálii. Byl členem 
Národní rady v Paříži a v letech 1918– 1919  
československým ministrem vojenství.  
Je spolu s T. G. Masarykem a edvardem 
Benešem považován za zakladatele Čes-
koslovenska. Zahynul 4. 5. 1919 při letec-
ké nehodě při návratu do vlasti.

lPřeD 70 LeTYl   
 

SMUTNé VÝROČÍ – 27. 6. 1950 byla po-
pravena Milada Horáková, česká právnič-
ka, politička za Československou stranu 
národně socialistickou, bojovnice za prá-
va žen. 

Stala se obětí  justiční vraždy  během  ko-
munistických  politických procesů v 50. le- 
tech 20. století za vykonstruované spik-
nutí a velezradu. Byla jedinou ženou po-
pravenou v rámci těchto soudních řízení. 
Kvůli své neústupnosti během soudního 
procesu, známého jako „Proces se sku-
pinou Milady Horákové“, se stala později 
symbolem odporu proti totalitě vládnoucí 
komunistické strany. 

Proces s Miladou Horákovou a s její-
mi dvanácti kolegy začal 31. května 1950  
a byl zinscenován jako veřejný „politický 
proces“ po vzoru sovětských velkých čis-
tek ve 30. letech. Proces měl svůj vnu-
cený „scénář“, podle kterého se měli 
obžalovaní chovat, ale v některých mo-
mentech jednali obžalovaní mimo něj. 
Obzvláště Horáková se zcela nepoddala  
a místy bránila sebe a své ideály, i když 
věděla, že tím svoje šance na mírnější 
trest jen snižuje.

Proces trval osm dní. Po závěrečné 
řeči státních zástupců Viesky, Urválka  

a Ludmily Brožové-Polednové byly vyne-
seny rozsudky: čtyři tresty smrti oběše-
ním (Milada Horáková, Jan Buchal, Zá-
viš Kalandra, Oldřich Pecl), čtyři tresty 
doživotního vězení a pět trestů od dva-
ceti do dvaceti osmi let. Za milost pro  
Miladu Horákovou intervenovali i světo-
vě známé osobnosti, jako např. Albert 

einstein, Winston Churchill nebo elea-
nor Rooseveltová, ale prezident „stalini-
sta“ Gottwald rozsudek podepsal a má 
tak na rukou krev této statečné ženy. 

Poprava, či spíše vražda, byla vykoná-
na 27. června 1950. Jak ukazují nedáv-
né studie, Horáková byla zabita zvláš-
tě brutálním způsobem, když ji nechali 
několik minut dusit se s provazem oko-
lo krku.

 PřeD 30 LeTYl 
   

Ve dnech 8.–9. června 1990 proběhly 
v Československu první svobodné parla-
mentní volby po pádu komunismu. Pře-
svědčivě v nich zvítězila sesterská hnutí 
Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu, 
tedy protikomunistické demokratické síly. 
Volilo se do několika zákonodárných or-
gánů naráz. Zároveň tak proběhly:
 volby do Sněmovny lidu Federálního 
   shromáždění 1990,
 volby do Sněmovny národů Federálního 
   shromáždění 1990,
 volby do České národní rady 1990 
   (jen v Česku),
 volby do Slovenské národní rady 1990 
   (jen na Slovensku).



kONTejNer Na MaLÉ kOvy

V naší obci byla nově instalována 
nádoba na malé drobné kovy o ve-
likosti, kterou určuje samotný otvor 
pro vhazování. Kontejner je umístěn 
na hlavním sběrném místě a jeho vy-
vážení bude cca 1x za 3 měsíce zajiš-
ťovat firma MARIUS PeDeRSeN a.s. 

Do tohoto kontejneru patří: ple-
chovky od nápojů, konzervy, kovo-
vé tuby, alobal, kovové zátky, víčka, 
krabičky, hřebíky, šroubky, kance-
lářské sponky a další drobné kovové 
předměty.    

V žádném případě do tohoto kon-
tejneru nepatří: plechovky od barev, 
tlakové nádobky se zbytky nebez-
pečných látek ani domácí spotřebi-
če a jiná vysloužilá zařízení složená 
z více materiálů. Nepatří do nich ani 
těžké nebo toxické kovy, jako jsou 
olovo nebo rtuť.

Prosíme proto všechny spoluobča-
ny, aby do tohoto kontejneru nevha-
zovali předměty, které tam nepatří! 

NÁDOby Na biO
Ještě několik řádek k bioodpadu 

a počtu rozmístěných kontejnerů. 
Vzhledem k tomu, že jsme v loň-
ském roce pro naše spoluobčany 
zajistili zdarma kompostéry, oče-
kávali jsme, že tím pádem klesne 

potřeba využívání obecních nádob. 
Hlavním důvodem pořízení kompo-
stérů pro občany bylo snížit nákla-
dy obce na vyvážení BIO odpadu. 
Proto jsme letos rozmístili jen 7 ks 
kontejnerů a očekávali jsme, že to 
bude dostačující počet. Sice si na 
obecním úřadě nikdo oficiálně ne-
stěžoval, ale přesto se k nám do-
nesly hlasy, že počet rozmístěných 
nádob je nedostačující a jsou hned 
plné. Ale proč? Někteří občané si 
totiž kompostéry ani nevybalili a za-
tím je nepoužívají, někteří je posta-
vili a využívají je jen v malé míře. 
A pak je tu ještě třetí skupina. To 
jsou ti, kteří nevyužili možnost po-
řídit si kompostér a trávu i ostatní 
bioodpad, materiál tak nadále vy-
vážejí do obecních kontejnerů, po-
případě do přírody na cizí pozemky.  
Z toho je patrné, že chyba není tak 
zcela na straně obce, ale dost vše 
ovlivňuje chování (či postoj) něko-
lika z Vás. Obec se snaží pomáhat, 
jak jen to jde! 

14
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Naše vesNice SVéRADICe

Jak už jsme Vás informovali v mimořádném květno-
vém informačním zpravodaji, zajišťuje veškerou auto-
busovou dopravu v Plzeňském kraji od 14. června 2020 
společnost ARRIVA. Na 235 linek vyjelo 315 nových kli-
matizovaných autobusů v barvách našeho kraje. Jedná 
se o vozidla značek Iveco, Setra, MAN a Dekstra.

Jedná se vesměs o nízkopodlažní autobusy, které na-
bídnou vysoký komfort cestování. V každém autobuse 
bude samozřejmostí Wi-Fi připojení k internetu a mož-
nost si nabít třeba mobil nebo tablet přes vestavěné 
USB nabíječky. Novinkou je i možnost zaplatit si jíz-
denku v jakémkoliv nástupním místě bankovní kartou 
nebo plzeňskou kartou.

Současně začaly platit nové jízdní řády, které jsme 
otiskli ve zmíněném květnovém zpravodaji. Naší 
obce se týkají 2 linky: Horažďovice–Chanovice–Osel  - 
ce–Kotouň (žel. st.) a pak „školní linka“ Chanovi- 
ce–Kadov–Pole. 

Jaká bude spokojenost s novým provozovatelem  
autobusové dopravy a jaké bude svezení v nových  
autobusech, to můžeme vyhodnotit až po nějakém 
čase. První dojmy jsou však zatím určitě pozitivní. 

aUTObUsOvÁ DOPrava – NOvÝ jÍZDNÍ řÁD
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UsNeseNÍ

Zastupitelstvo obce svéradice:                                                          

1. schvaluje program 11. zasedání ZO; 
2. volí návrhovou komisi:  Haasová Růžena  

a Valach Tomáš;
3. určuje ověřovatele zápisu: Vlčková Blanka  

a Boček Pavel;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 10. zasedání 

ZO ze dne 24. 04. 2020;
5. schvaluje rozpočtové opatření č. 2 roku 2020;
6. schvaluje uzavření „Nájemní smlouvy na zaříze-

né a vybavené nebytové prostory sloužící k podni-
kání“ ve fotbalových kabinách na stavební parcele 
parc. č. st. 140 v k. ú. Svéradice s p. Pavlem  
Bočkem, Svéradice č. p. 96, IČ 64389201,  
s platností od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou; 

7. schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského 
kraje z dotačního titulu Program stabilizace a ob-
novy venkova Plzeňského kraje 2020 – Projekty 
obcí ve výši 250 000 Kč na akci „Výměna tepelné-
ho zdroje v budově mateřské školy“ a současně 
schvaluje uzavření příslušné „Smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace“ mezi Obcí Svéradice a Plzeň-
ským krajem;

8. schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo na výměnu 
tepelného zdroje v budově MŠ“ se zhotovitelem 
díla, firmou Zdeněk Haas, IČ 88702596, se sídlem 
Svéradice 69, 341 01 Horažďovice;

9. v záležitosti rozpočtu obce:
a) uzavírá projednání závěrečného účtu obce  

k 31. 12. 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad;

b) bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření obce za rok 2019“ zpracovanou  
firmou DAKAN – Ing. David Vičar, se sídlem  
Pod Dubovkou 9, 301 00 Plzeň;

c) schvaluje účetní uzávěrku Obce Svéradice sesta-
venou k 31. 12. 2019;

10. schvaluje uzavření smlouvy s auditorem  
Ing. Davidem Vičarem se sídlem Pod Dubovkou 9, 
301 00 Plzeň, o vykonání přezkoumání hospoda-
ření obce za r. 2020 za cenu 18 500 Kč bez DPH 
plus náklady za dopravu ve výši 10,- Kč/km;

11. schvaluje závěrečný účet DSO Radina za rok 
2019; souhlasí s hospodařením za rok 2019  
a bere na vědomí zprávu o výsledku hospoda-
ření ÚSC DSO Radina za rok 2019 zpracovanou  
Krajským úřadem Plzeňského kraje;

12. schvaluje zařazení území obce do územní pů-
sobnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný 
spolek na programové období 2021–2027;

13. schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného el.  
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladi-
ny 0,4 kV (NN)“ č. 20_SOP_01_4121660986  
s firmou ČeZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  
(akce „Loučení s létem – pivní slavnosti“);

14. na základě žádosti ředitelky MŠ Svéradice, paní 
Nadi Klasové, souhlasí s uzavřením Mateřské 
školy Svéradice v období letních prázdnin,  
a to od pondělí 29. června do pátku 21. srpna 
2020. Provoz bude zahájen v pondělí 24. 8. 2020;

15.  projednalo žádost Výrobně-obchodního druž-
stva Svéradice o odběr vody z Mlýnského rybníka 
za účelem ošetřování porostu polí a konstatovalo, 
že toto povolení není v jeho kompetenci;

16. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2853  
o výměře cca 70 m² panu Martinu Heimlichovi, 
bytem Svéradice 26, za podmínek, které budou 
specifikovány v nájemní smlouvě;

17. bere na vědomí „Rozhodnutí č. CL023/20 o po-
skytnutí dotace v rámci programu péče o krajinu 
v roce 2020“ (vydané MŽP), kterým byly naší obci 
poskytnuty finanční prostředky ve výši 12 450,00 
Kč na ruční kosení travního porostu s následným 
odklizením pokosené biomasy ve VKP Na Kostelí-
ku, p. č. 509/1 v k. ú. Svéradice.

Návrh usnesení pro 11. zasedání ZO svéradice – 19. 06. 2020
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Naše vesNice
Svéradice

28.–30. srpna
barTOLOMějskÁ POUŤ

 pátek 28. srpna
18:00 hod. – ČaLOUN TeaM – HerOUT TeaM
- tradiční fotbalový zápas na počest legend svéradického fotbalu
20:00 hod. – kaPeLa WaGabUND – vystoupení známé regio-
nální kapely ze Šťáhlav
 fotbalový areál Svéradice 

 sobota 29. srpna
17:00 hod. – MisTrOvskÝ ZÁPas OkresNÍ iii. TřÍDy
 Fotbalový areál Svéradice
20:00 hod. – POUŤOvÁ ZÁbava – hraje kapela MeLODY BAND
 KD Svéradice

 neděle 30. srpna
09:30 hod. – Mše svaTÁ
 Kaple sv. Bartoloměje, 
10:00–16:00 hod. – vÝsTava vaH (p. Koura, Stražovice)
 vestibul KD Svéradice, 
16:00 hod. – MisTrOvskÝ ZÁPas krajskÉ 1. a TřÍDy
 fotbalový areál Svéradice

 sobota 11. července
18:00 hod. – švejk baND – koncert plzeňské kapely
- písničky z hospůdek „hašlerky“ a lidové písně
 zámecký areál Chanovice   

 středa 15. července
MÁ vLasT cesTaMi PrOMěN – putovní výstava o příbězích na 
zlepšování míst a života v naší republice – potrvá do 5. 8. 2020   
 zámecký areál Chanovice

 sobota 25. července
13:00 hod. – MeMOriÁL L. DUcHONě – 
hasičská soutěž v rámci Pošumavské ligy, následuje veselice s hudbou 
 cvičiště Defurovy Lažany 

svÉraDice

HOraŽĎOvice

 pátek 3. července
19:00 hod. – ševČÍkOvy HUDebNÍ veČery
Duo bohémo – Matouš Pěruška (housle), Kristýna Vocetková (violoncello)
 velký sál muzea
 neděle 5. července
19:00 hod. – vÝrOČÍ HOUby – prasátko na grilu, hraje experiment
 stodola u penzionu Houba
 sobota 11. července
10:00 hod. – ZaHraDNÍ PěTibOj
- utkání dvojic v disciplínách (kolo, bowling, střelba, stolní tenis, no-
hejbal)  
 penzion Houba
 sobota 1. srpna
19:00 hod. – beNÁTskÁ NOc
- pivní speciality, prase na grilu, kapela THe ČeRTI  
 stodola u penzionu Houba
 sobota 15. srpna
GONDOLa Na kaNÁLe, iTaLskÝ veČer s OHňOsTrOjeM  
 stodola u penzionu Houba

cHaNOvice

 sobota 1. srpna
18:00 hod. – PrOfesOr šTěPÁN rak a kyTara – koncert
 zámek Chanovice  
 sobota 8. srpna 
NOHejbaLOvÝ TUrNaj TrOjic
 Újezd u Chanovic

 sobota 15. srpna
18:00 hod. – brassTeT – koncert populárních melodií žesťového 
seskupení mladých českých hudebníků, včetně chanovického rodá-
ka Petra Sudy;   
 zámek Chanovice

 sobota 22. srpna
DOMů cesTOU vÍTěZsTvÍ, 75. vÝrOČÍ OsvObOZeNÍ 1945 – 
historické vojenské kluby, výstava, přednáška, odhalení pamětní desky; 
zámecký areál
 zámecký areál Chanovice


