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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

Na přelomu března a dubna jsme oslavili velikonoční svátky a za  
pár dnů vstoupíme již do druhé třetiny roku 2018. Zatímco le-
den a převážná část února zimní měsíce příliš nepřipomína-
ly, začátek března přinesl kruté mrazy, které nás trápily skoro  
10 dnů. Pak se nás paní příroda rozhodla naladit na jaro a tep-

loty rázem vyskočily oproti předešlým arktickým dnům skoro  
o 30 °C – to byla proměna! Ale ani tato jarní pohoda netrvala 
dlouho a paní zima opět na chvíli ukázala svoji tvář a znovu na-
krátko převzala vládu. Počasí jako na houpačce pak pokračo-
valo celý březen, aby pak v prvním dubnovém týdnu předved-
lo dokonalý obrat a na řadu přišly doslova letní teploty kolem  
20 °C. Když se člověk podívá na průběh letošní zimy a začátek 
jara zpětně, ani se nemůže divit, že nás postihla silná chřipko-
vá epidemie, protože ani lidský organismus nefunguje jako bez-
chybný stroj. A vypadá to, že s největší pravděpodobností se na 
podobné počasí musíme připravit i v následujících letech. 
A co nás čeká v nejbližších měsících? Během května se za-

čne na parcele č. p. 3599 budovat nový vrt (SV-1), který by 
následně měl posílit dodávku vody pro domácnosti. Výběrové 
řízení na tuto stavbu vyhrála firma HYDROZDROJ, s. r. o., Ve-
selí nad Lužnicí, se kterou již byla podepsána příslušná „smlou-
va o dílo“. Dle této smlouvy by měl být vrt realizován do kon-
ce května, pak dojde k jeho ustrojení a poté začneme pod-
nikat nezbytné kroky k jeho připojení na naši úpravnu vody.  
V této souvislosti je třeba říci, že i naši zastaralou „úpravnu 
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vody“ čeká modernizace. Technická dokumentace se již 
zpracovává a poté bude na Krajský úřad Plzeňského kra-
je zaslána žádost o podporu z Dotačního programu vodo-
hospodářské infrastruktury. Výše dotace je 70 % z celko-
vých uznatelných nákladů a navrhovaná opatření musí být 
v souladu s řešením v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Plzeňského kraje. Abychom toto splňovali, podnikli jsme ve 
spolupráci se zpracovatelem dokumentace, firmou ČEVAK, 
a. s., potřebné úkony, které byly včas realizovány.
Pokračují rovněž práce na přípravě dokumentace na revi-

talizaci významného krajinného prvku „na Kostelíku“ s pa-

nem Mgr. Ledvinou. V druhé polovině března jsme měli spo-
lečně s ním a zastupiteli obce pracovní setkání přímo v teré-
nu, kde byly dohodnuty některé postupné kroky. Abychom 
vše ještě doladili, je dohodnutá další schůzka, kde bychom 
měli vše uzavřít, a tím budou připraveny potřebné podkla-
dy pro první fázi revitalizace a pro žádost o nezbytný do-
tační příspěvek. 
V letošním roce snad konečně dojde i na realizaci již před 

několika lety schváleného záměru, pořízení nočního osvět-
lení kostelíka sv. Bartoloměje. Tato významná dominanta 
obce bude osvětlena z jihozápadní strany tak, aby byl na 
osvětlený kostel krásný pohled při příjezdu od Velkého Boru 
a od Babína. Slavnostní rozsvícení bychom rádi provedli  
u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, kdy by se 
zde konala i večerní mše svatá. Byl by to jeden z bodů bo-
hatého a pestrého programu, který obec k tomuto význam-
nému datu chystá. 
Na nejbližším zastupitelstvu nás čeká zásadní rozhodnu-

tí ohledně plánované rekonstrukce fotbalových kabin, které 
jsou, podobně jako pozemky pod nimi, ve vlastnictví obce. V 
loňském srpnovém vydání těchto novin jsem vás informoval, 
že v případě neobdržení dotace z programu MŠMT na podpo-
ru sportu v letech 2017 a 2018 zkusíme projekt upravit tak, 
abychom ho dokázali realizovat za vlastní peníze, to znamená 
z rozpočtu obce. V závěru loňského roku jsme se dozvěděli, 

že naše žádost na Ministerstvu školství, mládeže a tělo-
výchovy neuspěla ani napotřetí, tudíž nastal v této záleži-
tosti čas definitivně se rozhodnout. S firmou, která byla ve 
výběrovém řízení vybrána jako zhotovitel tohoto díla, jsme 
vše konzultovali a projekt i cenová kalkulace budou uprave-
ny tak, abychom stavbu zvládli s pomocí vlastních finančních 
zdrojů. Je jasné, že tento projekt má jak své zastánce, tak 
i své odpůrce, a proto rozhodování jednotlivých zastupitelů 
nebude (nebylo) snadné. Zvlášť v situaci, kdy v současnosti 
na zasedání dochází pouhých 6 členů, je každé hlasování ve-
lice dramatické. Aby byl návrh přijat, musí pro něj hlasovat 
nadpoloviční většina z celkového počtu zvolených zastupitelů 
(9), to znamená, že je vždy potřeba nejméně pět hlasů. V pří-
padě schválení by samotná realizace díla začala už na podzim 
tohoto roku tak, aby vše bylo dokončeno nejpozději do kon-
ce března 2019. V případě zamítnutí by se celý tento projekt 
odložil a o dalším osudu kabin by rozhodovalo nové zastupi-
telstvo obce, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
Teď mi ještě dovolte, abych vás srdečně pozval na akci, 

kterou naše obec připravuje ve spolupráci se spolkem „Paci-
enti“ a která se bude konat v sobotu 9. června pod názvem 
„VÍTÁNÍ LÉTA – PIVNÍ SLAVNOSTI“. Tato akce proběhne na 
návsi a naši pozvánku přijaly 4 pivovary: Zámecký pivovar 
Blatná, sušický pivovar U Švelchů, Kašperskohorský pivo-
var a také minipivovar Čepice. Každý pivovar nabídne několik 
svých výrobků, takže výběr piva bude opravdu velice boha-
tý. Pro milovníky vína bude přichystána ochutnávka produktů  
z vinařství LAHOVER ze Znojma. V programu nebude chybět 
ani hudba. Pro milovníky dechovky vystoupí oblíbený soubor 
SOLOVAČKA ze Sušice a hlavním tahákem programu bude ve-
černí vystoupení kapely REVIVAL BAND MICHALA TUČNÉHO  
z Plzně. Na své si přijdou i děti, na které zde bude čekat dět-
ský koutek a různé menší atrakce. Když k tomu připočteme, 
že pro všechny návštěvníky bude připraveno i bohaté ob-
čerstvení, je nasnadě, že vás všechny čeká velice nevšední, 
atraktivní a v každém případě i krásné odpoledne.
Závěrem dnešní úvodní řeči bych rád vzpomněl na jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů české předválečné demo-
kratické žurnalistiky, dramatika a publicistu pana Ferdinan-
da Peroutku, který zemřel před 40 lety (20. 4. 1978) v New 
Yorku. V dnešní rozhádané době bychom měli mít zvlášť na 
paměti jeho slova: „Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o prav-
divosti svých slov. Pravdě sluší klidná pevnost a chladná pro-
stota.“ Pravdivost tohoto citátu si ověřujeme neustále, vždyť 
naši politici na nás svoji pravdu vykřikují každý den.
Nenechte si znepříjemnit život a užívejte si jarní sluníčko 

a rodinnou pohodu.

Václav dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.00–12.00 17.00–18.00

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–13.00

PONDĚLÍ 07.00–12.00   17.00–18.00

ÚTERÝ 07.00–15.00

STŘEDA 07.00–16.00

ČTVRTEK 07.00–15.00

PÁTEK 07.00–14.00
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Březen 2018:

ŠTĚCHOVÁ Božena čp. 75 4. května 72 let

KOLLÁR Ladislav čp. 122 5. května 82 let

HRABEC Václav čp. 140 6. května 68 let

KLAS Václav čp. 62 7. května 73 let

HAMBÁLKOVÁ Vratislava čp.  106 13. května 69 let

KOPÁČKOVÁ Anna čp. 84 20. května 79 let

KALABZOVÁ Jindřiška čp. 134 28. května 63 let

Duben 2018:

ŠILHAN Václav čp. 93 2. června 69 let

ZEMANOVÁ Marta čp. 76 3. června 74 let

DIVIŠ Pavel čp. 34 5. června 63 let

KANDROVÁ Marie čp. 37 11. června 80 let

KREJČOVÁ Jaroslava čp. 110 12. června 62 let

HLÍNA Ladislav čp. 101 19. června 66 let

JIŘINEC Josef čp.    56 26. června 65 let

Spolecenská rubrika

Vítáme nové občánky Svéradic: 
27. února 2018 se narodil Albert Železný
3. dubna 2018 se narodil Matyáš Opalecký
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Ze začátku jsme neměli žádné velké ambice. První polove-
řejnou akci, kterou jsme se rozhodli uspořádat, byla oslava 
Silvestra v roce 2015. Již od začátku nám šlo o to, aby všech-
ny naše akce, pro které se možná v budoucnu rozhodneme, 
byly nějak tématicky zaměřeny. Proto se i toto první, řekně-
me setkání, neslo v duchu hippies. Překvapilo nás, že i po 

delší době, kdy se U Turků Silvestr neslavil, se nás sešlo více 
jak dvacet. Každý z nás něco doma napekl, uvařil a oslavy 
Silvestra se protáhly do pozdních nočních hodin, možná lépe 
řečeno do brzkých ranních. 
S počátečním nadšením jsme již dva měsíce poté v té samé 

hospůdce uspořádali svoji první oficiální akci: Pohádkovou 
grilovačku. Všichni Pacienti byli převlečeni za pohádkové po-
stavy a v maskách přišlo i několik dalších kamarádů. Hospo-
du jsme patřičně vyzdobili, u stropu číhal v pavučině obrov-
ský pavouk, u baru byl pohádkový lesík a vlk měl dokonce 
svou postel, ve které číhal na Karkulku. Pro naplněný výčep 
jsme za hospodou grilovali masíčko, na kterém jsme si pak 
společně moc pochutnali. 
Za pouhé asi dva měsíce proběhla další akce pod názvem 

„Indiánská noc“. Před hospodou jsme měli čtyřmetrový to-
tem a i přes nepřízeň počasí jsme pod deštníkem opékali na 
indiánských sedačkách buřtíky a z kuchyně voněla grilovaná 

žebírka. Nejen pro sebe, ale i pro značný počet návštěvní-
ků jsme míchali koktejly, které jsme nabízeli pod originálními 
názvy, v salonku stálo pravé indiánské teepee a visel terč ve 
tvaru bizona na soutěž ve střelbě z luku. 
Před začátkem prázdnin v roce 2016 jsme pro místní děti 

a i děti z okolních vesnic uspořádali Dětský den a každý  
z nás si připravil pro děti soutěž. S dětmi jsme si hráli na 
malé hasiče, fotbalisty, rybáře, vojáky, malovali jsme perní-
kovou chaloupku, zkoušeli zručnost při podlézání překážek a 
házení míčků, malovali na obličej, stříleli z luků a nakonec si 
zasoutěžilo i pár dospěláků. Opět nám trochu pršelo, ale na 
náladě to nikomu neubralo. Plácek za obecním úřadem jsme 
zcela zaplnili rozjařenými dětmi. 
V létě 2017 jsme se podíleli na organizaci Hasičského dne 

a po delší odmlce jsme se vrátili k uspořádání dalšího Dět-
ského dne, tentokrát již na fotbalovém hřišti. V ten den bylo 
krásné počasí a dětí se sešlo více jak 160. Na začátku nám 
zatancoval dětský soubor z Kašperských Hor, všechny děti 
si zasoutěžily, zaskákaly na nafukovacích atrakcích, pobavily 
se a nakonec se strhla velká vodní bitva. S touto akcí nám již 
pomáhalo hodně sponzorů, především jsme za pomoci obce 
Svéradice získali dotaci z „Grantového dotačního programu 
MAS Pošumaví“ a z těchto prostředků jsme uhradili větši-
nu nákladů. Je nám líto, že jsme tímto dnem vyvolali nevoli  
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na Zelený čtvrtek odlétly zvony do říma  
a obcí se vydala skupinka koledníků na tradiční 
velikonoční křístání. V sobotu se vypravili po  
vsi, aby si vykoledovali nějaké to vajíčko nebo  
sladkost.

oslava MdŽ se konala 10. března ve vestibulu 
kulturního domu, pan Vondrášek zahrál ženám  
k poslechu i tanci, jen těch tanečníků byl nedo-
statek. Přesto se akce vydařila a sedělo se až  
do půlnoci.

dětský maškarní ples letos poprvé uspořádali 
„Pacienti“ a navázali tak na úspěšnou tradici.  
Dětičky v zaplněném sále kulturního domu si  
celé odpoledne pěkně užily.

bazárek se spoustou věcí všeho druhu pro-
běhl v sobotu 14. dubna ve vestibulu našeho 
kulturního domu. „Pacienti“ děkují všem, kte-
ří věci darovali, i těm, kteří přišli nakoupit. Celý 
výtěžek z prodeje bude použit při pořádání dět-
ského dne, který se uskuteční 30. června na fot-
balovém hřišti.

odečet spotřeby vody budou během května 
provádět členové kontrolního a finančního výboru 
naší obce. Cena vodného je 28 Kč za 1 m3.

okrsková hasičská soutěž se letos uskuteční  
v Jetenovicích dne 19. května od 13:00 hodin.  
Přípravu hasiči zatím nezahájili, ale i tentokrát  
se do soutěže chystají všechna tři družstva. 

Zápis dětí do Mš svéradice na školní rok 
2018/2019 se bude konat ve čtvrtek 10. 5. 2018 
od 10:00 do 16:00 hodin. Rodiče s sebou přine-
sou vyplněnou žádost a evidenční list dítěte, po-
tvrzení od lékaře (formuláře jsou ke stažení na 
http://www.obecsveradice.cz/koralek), svoje do-
klady totožnosti a rodný list dítěte.

Paní Božena Říhová, která provozuje v budově 
obecního úřadu masérské služby, je dlouho-
době nemocná a svoji činnost obnoví pravděpo-
dobně až v září. Prozatímní náhradu zatím hle-
dáme.

Mateřská škola svéradice přijme uklízečku 
s nástupem od 1. 8. 2018. V případě zájmu kon-
taktujte paní Naďu Klasovou na mssveradice@
seznam.cz nebo volejte na tel. č. 376 514 348.

Upozorňujeme občany, že 
v týdnu od 14. do 18. květ-
na bude na obecním úřa-
dě omezen provoz. Bude-

me malovat kancelář a budou se instalovat nové 
skříně; vyřizovat budeme jen neodkladné záleži-
tosti.

ZajíMaVosti, události, stříPky… sPolky V obci

Pacienti svéradice

očkování psů 
proti vzteklině  
proběhne v pátek  
4. května  
v 17:00 hodin 
před obecním 
úřadem. S sebou 
přineste očkova-
cí průkaz psa a 
100,- Kč na úhra-
du aplikace vak-
cíny. Očkování je 
povinné pro psy 
od 3 měsíců.

Mnoho z vás si jistě všimlo, že v naší obci již nějakou dobu působí Pacienti. někteří se možná 
pozastavíte nad naším názvem, který je tak trochu netypický. když jsme se začali scházet jako 
parta přátel, povětšinou v místní restauraci u turků, hledali jsme pro naši skupinu nějaký neo-
třelý název a někoho z nás tehdy napadlo právě slovo „Pacienti“. Všem to připadalo tak akorát 
„rebelské“. nikoho z nás ale nenapadlo, že po necelých třech letech tento název vejde v povědo-
mí natolik, že pod ním bude založený i oficiální spolek. 
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V únoru na nás chřipková epidemie 
útočila ze všech stran a děti se v docház-
ce do školky různě střídaly. Přesto jsme 
uspořádali v naší školce maškarní ples, 
který jsme si patřičně užili. Trochu po-
strašit nás přišel loupežník, štěstí nám 
přišel popřát kominíček, bezpečně jsme 
se cítili díky Spidermanovi a příjemnou 
náladu dodávaly víly či princezny. Děti již 
od samého rána pobíhaly ve třídě v mas-
kách a po svačince se v tělocvičně usku-
tečnila očekávaná promenáda, zábav-
né soutěže a různé tanečky. Po dobrém 
obědě následoval zasloužený a tentokrát 
i vytoužený odpočinek.

Překvapivě jsme se letos dočkali i sně-
hu, a tak jsme si s dětmi užívali sněho-
vých radovánek na místním Kostelíku. 
Pozorování sněhu, ledových rampouchů, 
koulování, stavění sněhuláků anebo jízda 
na lopatách, to vše bylo v zimních měsí-
cích pro děti příjemnou změnou. Naopak 
ohřát jsme se jeli do KD Horažďovice, 
kde pro nás byla připravena pohádka „Tři 
pohádky s písničkou“. 

Dne 7. 3. 2018 se v MŠ uskutečnilo vy-
šetření školní zralosti. Sedm předškolních 
dětí po prázdninách v září zahájí povin-
nou školní docházku. Pět dětí nastoupí 
do ZŠ Horažďovice, 1 dítě do ZŠ Záboří  
a jedno děvče do ZŠ Chanovice.

Již pravidelně ve školce provozujeme 
tvořivé dílny rodičů společně s dětmi. 
Tentokrát připadly na 29. 3. 2018 před 
velikonočním víkendem. Zúčastnění si 

tak mohli zhotovit výrobky, z kterých se 
mohli těšit v době jarních velikonočních 
svátků. K dobré náladě se podával dětem 
čaj, pro dospěláky káva a nechybělo ani 
malé občerstvení, za které maminkám 
děkujeme.

Zapojili jsme se do soutěže „Jak vypa-
dá klatovské kuřátko“. Děti s pomocí uči-
telek nakreslily nebo vytvořily výrobek, 
jak si představují kuřátko, a obrázek jsme 
zaslali na určenou facebookovou adresu, 
kde se také soutěžilo. Soutěž byla ukon-
čena 27. dubna a z 22 zapojených ško-
lek zvítězí ta s největším počtem hlasů. 
A o co se soutěžilo? Školka, která zvítězí, 
bude dostávat po dobu půl roku kvalitní  
a čerstvé výrobky z Drůbežářského závo-
du Klatovy zcela zdarma. Mimo jiné bu-
dou vyhodnoceny i tři nejúspěšnější ob-
rázky, a v tom případě by se naše děti 
ze školky mohly těšit na magnetickou 
stavebnici anebo balíček výtvarných po-
třeb. Ano, chtěli bychom se těšit. Ale na 

výsledek si musíme ještě počkat. Přízniv-
cům za hlas děkujeme, neboť výhra by 
byla určitě příjemná.

Rodiče v MŠ měli možnost zakou-
pit dětem gumový náramek se zvířátky 
a touto koupí přispěli malou částkou na 

léčbu dětských pacientů prostřednictvím  
Fondu Sidus. 

Blíží se termín zahájení plavecké výuky 
v bazénu v Horažďovicích. Od 16. dub-
na vždy každé pondělí až do 18. června 
si děti budou užívat vodních radovánek  
a samozřejmě se už nemohou dočkat  
a velice se těší.

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019 
proběhne 10. 5. 2018 v MŠ od 10:00  
do 16:00 hodin. Veškeré bližší infor-
mace najdete na našich webových strán-
kách obecsveradice/koralek.cz, nebo 
se dotazujte prostřednictvím emailu  
mssveradice@seznam.cz.  

                                                                                                                                         
Za kolektiv Mš naďa klasová
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Mateřská škola

u některých našich občanů, ale jak se říká: „Není na světě člo-
věk ten, kdo by se zavděčil lidem všem.“ 
Začátkem loňského prosince se nám vydařila akce v sále 

místního KD, a to Mikulášská nadílka, na kterou jsme za za-
taženou oponou připravili pro naše děti překvapení – nebíčko 

s Mikulášem a anděly a peklíčko se třemi rozpustilými čerty. 
Děti si na pódium přišly pro balíček sladkostí, ty, co se nebá-
ly či nestyděly, nám řekly básničku nebo zazpívaly písničku  
a během celého odpoledne si mohly vyrábět přáníčka v ruko-
dílné dílničce, kterou jsme celou dostali jako sponzorský dar. 
Těsně před koncem roku nám místní Svaz žen předal po-

řádání dětského karnevalu, který jsme pojali v duchu 1. krá-
lovského plesu a v této tradici bychom chtěli v příštích letech 
pokračovat. Královský ples se konal v sobotu 24. března a 
navštívilo jej přes 60 dětí, které vysvobozovaly uvězněnou 
princeznu, zasoutěžily si, zatancovaly a „nabaštily“ se na krá-

lovské hostině, na kterou Pacienti a i naši příznivci připravili 
spoustu sladkých i slaných laskomin. Nutno podotknout, že 
sál kulturního domu doslova „praskal ve švech“.
Všechny naše akce můžeme pořádat hlavně díky aktivitě 

všech našich členů, kterým bych tímto chtěl velmi poděkovat, 

a velké díky patří také všem sponzorům (a nemyslím tím jen 
firmy, ale i naše spoluobčany či známé), kteří nám pomáhají 
ať finančně, či věcnými dary, obci Svéradice a SDH Svéradi-
ce za pomoc a podporu a v neposlední řadě díky patří i Ivovi 
Smitkovi, jenž nám všechny naše akce ozvučuje a moderuje. 
Prostředky také získáváme z bazárků, které pořádáme 2x do 
roka ve vestibulu KD a jejichž výtěžek jde vždy v plné výši na 
námi pořádané akce. 
Již teď se připravujeme na velký Dětský den, který proběh-

ne 30. 6. na hřišti. Jeho tematické zaměření je ale zatím ta-
jemstvím. Také se budeme podílet na pořádání obecní akce 
„Vítání léta – pivní slavnosti“ dne 9. 6., na kterých nám všem 

k dobré náladě zahraje Solovačka a večer Michal Tučný revi-
val band. Dne 18. 8. se také budeme podílet na přípravě spo-
lečné akce 4 obcí – „Hry bez hranic“, jejíž první ročník proběh-
ne právě v naší obci. 

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem Pacien-
tům za podporu, pevné nervy a nemalé členské příspěvky,  
a to jmenovitě: Míše Novotné, Danče a Vlastovi Beránků, De-
nise Větrovcové, Tomáši Valachovi, Vencovi Šilhánovi, Hance 
Korbelové, Hance Kvasničkové, Radce Rambouskové, Rosťovi 
Kábovi, našim novým členům Danu Martínkovi a Janině Ko-
láčkové i naší mládeži Kristíně Kollouchové a Karolíně Klasové. 

Za spolek Pacienti svéradice Pavel boček

již teď se připravujeme na velký  
dětský den, který proběhne 30. 6.  
na hřišti. jeho tematické zaměření  
je ale zatím tajemstvím. 

Mateřská škola korálek svéradice
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FotbaloVÝ klub Velikonoce

V neděli 11. března vstoupilo naše  
A muž stvo do jarní sezóny, a to zápa-
sem v Rokycanech s jejich B týmem, sou-
peřem, jež zaujímá podobné postavení  
v tabulce. V důsledku nepříznivého po-
časí byl zápas odehrán na umělé trávě, 
na hřišti rozměry připomínajícím dět-
ské hřiště. Jestliže jsme si dělali na za-
čátku nějaké naděje na bodový zisk, 
bylo po odehrání 45 minut vše zapome-
nuto. Na ukazateli skóre svítil stav 7:0  
a naše mužstvo bylo zralé na ručník. Na-
štěstí druhý poločas domácí zvolnili, my 
jsme trochu přidali a utkání bylo už cel-
kem vyrovnané, když každý ze soupe-

řů vsítil po 3 brankách. Konečný výsle-
dek 10:3 si však určitě za rámeček ne-
dáme. Za týden jsme měli doma přivítat 
sestupem ohrožené Chlumčany, ale po-
časí bylo proti a zápas byl přeložen na 
čtvrtek 12. 4. V tomto termínu se také 
tato dohrávka uskutečnila a náš tým po 
tuhém boji vyhrál 2:1. Hosté byli pře-
kvapivě hodně houževnatým soupeřem  
a výsledek byl po celý druhý poločas 
hodně na vážkách, ale nakonec vše dob-
ře dopadlo a všechny body zůstaly doma. 

Mezitím jsme však ještě odehrá-
li dva další zápasy. Nejprve jsme posled-
ní březnovou neděli sehráli utkání na hřišti 

plzeňského Bukovce a po boji jsme pod-
lehli 1:2, když jsme dohrávali o deseti, bez 
vyloučeného Nováčka. Zápas, kromě toho-
to vyloučení, ovlivnil brzký inkasovaný gól  
(4. min.) a branka z pokutového kopu po 
našem zbytečném faulu. Přesto bylo znát 
na našem výkonu značné zlepšení a na dal-
ší zápas jsme pohlíželi s optimismem. „Na 
apríla“ jsme doma hostili přímého souseda 
v tabulce, tým z Domažlicka, TJ Sokol Mrá-
kov. I když jsme na první letošní mistrov-
ský zápas na domácí půdě čekali větší ná-
vštěvnost, ti co přišli, viděli zajímavý fotbal, 
a co je důležité, i hodně gólů. Po dobrém 
ofenzivním výkonu jsme zvítězili 6:3 a při-
psali si tak tři první jarní body. Za zmínku 
stojí výborný výkon nestárnoucího Vlasty 
Beránka, který vstřelil 3 branky a u 2 asis-
toval. V sobotu 7. dubna nás čekal výlet do 
skoro 100 km vzdálených Kralovic a zápas 
se soupeřem, který nepatří zrovna mezi ty 
lehčí. A vzhledem k tomu, že se na tento 
zápas omluvily opory Karel Hoch a Stan-
da Krejčík, neodjíždělo se zrovna s optimis-
mem. O to větším překvapením byl koneč-
ný výsledek. Vítězství 2:1 bylo nečekané, 
ale zato podložené obrovskou bojovností 
a týmovým výkonem celého mužstva. Na 
naše konto do tabulky tak přibily 3 nesmír-
ně cenné body! Další duel nás čekal v ne-
děli 15. 4. a do Svéradic dorazilo do té doby 
nejúspěšnější mužstvo jara, FK Nepomuk. 
Krásné počasí, velká návštěvnost (135 di-
váků) a co asi potěšilo nejvíc, výborný fot-
bal, na kterém se podílely oba týmy. Po 
první půli svítily na ukazateli skóre dvě jed-
ničky, ale po devadesáti minutách však na 
straně domácích už blikala trojka, což zna-
menalo výhru v poměru 3:1. Zasloužené ví-
tězství po statečném výkonu všech našich 
hráčů, když se o branky podělili 2x Roman 
Kába a jednou Vlasta Beránek. 

Naše rezerva měla vstoupit do jarních 
bojů v sobotu 24. 3. domácím zápasem se 
Železnou Rudou, ale i tady zvítězilo nad 

fotbalem počasí a zápas byl přeložen na 8. 
května. Úvodní zápas tak „béčko“ odehrá-
lo o týden později, a to na hřišti Hartma-
nic. Do tohoto utkání jsme vstoupili veli-
ce dobře a v poločase jsme vedli 2:0, když 
ještě další nejméně 3 až 4 vyložené šan-
ce jsme neproměnili. Do druhé půle na-
stoupili hráči pravděpodobně s vědomím, 
že už je rozhodnuto a nemůže se již nic 
stát. Ale stalo se a na konci zápasu se ze 
tří bodů radovali do-
mácí, kteří čtyřmi góly 
v řadě otočili zápas a 
zvítězili 4:2. Zbyteč-
ně ztracené body nás 
můžou hodně mrzet. 
Domácí premiéru jsme 
si na jaře odbyli dru-
hou dubnovou neděli a 
soupeřem nebyl nikdo jiný než suverénní 
lídr tabulky Sokol Měčín. Hráči měli ještě  
v hlavách potupnou podzimní porážku 1:10  
a určitě ji chtěli nějak odčinit. Výkon byl 
sice o třídu lepší, ale na tak kvalitní tým, 
jakým Měčín v současnosti disponuje, to 
nestačilo. Prohra 1:4 ukázala, že boj o zá-
chranu bude nesmírně těžký, zvlášť když 
mužstva pod námi bodují a jsou v těsném 
závěsu. Další zápas se hrál o týden poz-
ději v Sušici s tamním „béčkem“, ale bo-
hužel souběžně se zápasem A týmu s Ne-
pomukem. Okleštěný kádr první půli držel  
s nabitým soupeřem krok a do kabin se 
šlo za stavu 3:2 pro domácí. Ve druhé 
půli se však rozdíl v kvalitě projevil naplno  
a skóre narostlo až na konečných 8:2. Na 
druhé straně však naši hoši zaslouží uzná-
ní za to, že vůbec na tento zápas odcesto-
vali a také za to, že alespoň 45 minut sta-
tečně vzdorovali.

Naše mládežnické mužstvo se v zimě 
připravovalo v hale v Chanovicích a bě-
hem března pak žáci využívali k tréninku 
naše nové multifunkční hřiště. K prvnímu 
mistrovskému zápasu nastoupili netra-
dičně v pondělí 16. 4. a na hřišti v Sušici 
prohráli se suverénním domácím béčkem  
v poměru 11:2.                                

vdu

A že prý bych zase mohl něco napsat 
do Svéradických novin. Třeba něco veli-
konočního. A mohlo by to být něco pěk-
ného a třeba i něco radostného. Budou to 
snad číst lidé věřící, ale možná i nevěřící. 
Co znamenají Velikonoce pro křesťana  
a co pro ateistu? Co říkají Velikonoce vě-
řícím a co nevěřícím? K jakým závěrům 
dojdeme, když se na Vánoce či Velikono-
ce podíváme pohledem věřícího křesťa-
na či pohledem nevěřícího, tedy ateisty, 
pro něhož Bůh neexistuje, tudíž vše musí 
vyřešit, vysvětlit „bez Boha“? 

Sám musím přiznat, že to, co mi na ate-
ismu nejvíce vadí a je pro mě nepřijatel-
né, je to „ono samo“ - ono se to samo ně-
jak udělalo, ono to nějak samo vzniklo. To 
tvrdí ateismus o vzniku vesmíru, o příro-
dě, o životě vůbec a také o člověku. Tak 
to se mi opravdu těžko rozumem přijímá, 
to jaksi můj rozum přijmout odmítá; sel-
ským rozumem vzato mám za to, že „ono 
samo“ NIC.

Jak se to vypráví v jedné rádoby anek-
dotě, možná skutečné příhodě: Ateista 
nadává na počasí: „No to je ale mizerný 
počasí!“ A věřící se ho, možná i trochu 
škodolibě, zeptá: „A prosím vás, kdo to 
řídí?“ Ateista na to: „No nikdo, kdo by to 
tak asi řídil!“ A ten věřící mu na to: „No to 
se pak nedivte, že to tak s tím počasím 
vypadá.“ To jen tak na okraj, na odlehče-
ní, o čem je vlastně řeč.

Řešení „ono se to nějak samo stalo“ 
se ale ku podivu neuplatňuje na biblic-
ké události. Například, co si může ateista 
myslet o tom, že „Panna Maria počala z 
Ducha svatého“? To je totiž rozumem ne-
přijatelné, či je to pro něj rovnou nesmysl, 
poněvadž se ví, že dítě je počato pohlav-
ním stykem muže se ženou. Podle této 
úvahy tedy musela Panna Maria mít ta-
kový styk s nějakým mužem, a jestliže se 
Josef k tomu nehlásí, pak mu musela být 
nevěrná. Vzhledem k mimořádné Ježíšo-
vě inteligenci to prý bylo s nějakým řím-
ským legionářem, ba dokonce byla Pan-
na Maria označena jako prostitutka. Tak 
to je tedy pro křesťana dost velká urážka, 

ba hanobení křesťanské víry. A přesto to 
bylo uvedeno na oficiálním internetu jako 
odhalené tajemství Ježíšova početí s na-
prosto jistým tvrzením.

Anebo Velký pátek, letos i státní svá-
tek, na internetu vzpomenut celkem váž-
ně a důstojně citací z knihy, která je na 
internetu inzerována – myslím s názvem 
„Velké dny lidstva“. Velký pátek tedy byl 
uznán za „velký den lidstva“ – jako den, 
kdy umírá na kříži ten, kdo velice silně 
ovlivní dějiny světa a smýšlení velké části 
lidstva. A hned na to další zpráva: Vysvět-
leno tajemství Ježíšova zmrtvýchvstání. 
Vše bylo připraveno a promyšleno k zís-
kání vlády nad světem. Ježíš se obětuje, 
umírá na kříži a je pohřben. Ale plány na 
zmizení Ježíšova těla z hrobu zkompliku-
je skutečnost, že hrob je hlídán římskými 
vojáky, s čímž nebylo v plánu počítáno. 
Ježíšovi stoupenci si vyžádají možnost 
vstupu do Ježíšova hrobu a tam (násle-
duje upozornění pro čtenáře slabší po-
vahy, aby dále nečetli), aby tělo opravdu  
z hrobu zmizelo, jedenáct učedníků Ježí-
šovo tělo sní. V těle dospělého člověka je 
asi 11 kg kostí, takže na jednoho apošto-
la připadá 1 kg, a ten už pod svým vol-
ným oděvem snadno skryje, až bude od-
cházet. Hrob se může zase klidně zape-
četit a až přijdou ke hrobu ženy, najdou 
hrob prázdný, plátna složená.. A je mož-
no hlásat: „Ježíš vstal z mrtvých“ a s tím 
jít dobývat svět.. Myslím, že nemá cenu 
vůbec toto vše nějak komentovat. Navíc, 
když tam bylo uvedeno, že se to Ježíšo-
vo tělo apoštolům snáze jedlo, poněvadž 
bylo dlouhým pobytem na slunci „upeče-
no“. A to je prosím uvedeno na oficiální 
stránce internetu Seznam.cz. Proč? Co 
tím chce autor říci, co tím chce dosáh-
nout? Nechci se k tomu vyjadřovat, ale 
jen tak mi přichází na mysl scéna z filmu 
Krajina smrti, kde se na oslavě narozenin 
jednoho z univerzitních profesorů schá-
zejí jeho kolegové s manželkami a jeden  
z pánů profesorů tam mluví o tom, jak jsou 
ženy méně inteligentní. A tu mu ta jedna 
z přítomných řekne: „Pane profesore, jste 

tak hloupý, anebo mne chcete urazit?“  
A tak, když takováto různá „jasná vysvět-
lení“ tajemných událostí Bible čtu, tak si 
tak říkám - vždyť tomu ani ten, kdo to 
píše, sám nemůže věřit! Tak proč to píše?! 
– A také bych se ho mohl zeptat jako paní 
profesorová: „Pane redaktore, jste tak 
hloupý, anebo mne chcete urazit“?

A pak další povelikonoční vzrušení ko-
lem Ježíše. Na zbožné Moravě, v Brně, 
má být v divadle uvedena hra o Ježíšo-
vi, ve které Ježíš znásilní muslimku. Tolik 
bylo uvedeno na internetu. Děj neznám, 
ani mi není jasné, jak se říká, „co tím chtěl 
básník říci“. Možná, že to mělo něco říci 
ke vztahu křesťanství a islámu. Jistěže ve 
vzájemných vztazích oboustranně neby-
lo vše dobré, ba bylo mnoho nedobrého, 
dokonce špatného. Když byl ředitel diva-
dla vyzván, aby tuto hru, která prý „hrubě 
uráží náboženské cítění křesťanů“, stáhl 
ze scény, odmítl to s odkazem na tvůrčí 
uměleckou svobodu a svobodu projevu.

V ústavě sice je zaručena nábožen-
ská svoboda a je tam zakotvena i svobo-
da projevu, ale ta je vymezena Zákonem  
o hanobení národa, etnické skupiny, rasy 
a přesvědčení. A tak jistě mohou opráv-
něné autority podat žalobu k ústavnímu 
i k nejvyššímu soudu, případně se obrá-
tit se stížností na prezidentskou kancelář. 
Ale to přece věc neřeší. Ten problém je 
někde jinde. Je v oblasti morálky, vzájem-
né úcty a tak dále. 

Svoboda je krásná. Patří k základním 
lidským právům. Ale, jak se říká, všeho 
moc škodí. Bezbřehá svoboda se mění  
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v anarchii, kdy si každý dělá, co chce. A to 
už jaksi není možné tam, kde nežije člo-
věk sám, ale je vedle něho i někdo druhý. 
Na toho druhého už musí brát ohled a zře-
tel a pro jejich vzájemné soužití musí být 
stanovena nějaká pravidla, aby na sebe 
nenaráželi, jeden druhému život nekom-
plikovali, nekazili, či dokonce neničili. 

To platí v rodině, to platí v obci, ve škole, 
na pracovišti, ve státě, mezi národy. Ná-
zorným příkladem je chování řidičů na sil-
nici. Řidiči nejsou svobodní, jsou výrazně 
omezováni dopravní vyhláškou, dopravní-
mi předpisy, značkami a značením, ale je 
to k jejich dobru, aby neohrožovali druhé 
ani sami sebe a aby všichni mohli šťastně 
dojet do cíle své cesty. A tak je to v životě 
vůbec, jen je třeba to uznat, pochopit, na-
učit se to a podle toho se řídit.

Kdo není svobodný, po svobodě volá, 
svobody se dovolává, a když dosáhne 

svobody, pak třeba i moci, pak v rám-
ci boje o moc, když může, zase svobo-
du těch druhých potlačuje či aspoň ome-
zuje. A tak v zájmu spravedlnosti do toho 
musí vstoupit charakternost, morálnost, 
vzájemná ohleduplnost, tolerance, ba do-
konce láska. Říká se, že spravedlnost je 
nejnižší míra lásky. A v lásce je možno jít 
stále výš a dál. Láska vyžaduje svobodu 
a svoboda otvírá cestu lásce. Když je to 
vzájemné, je to ideální. Když je to jen jed-
nostranné, je to těžké, ale o to cennější: 
když člověk na zlo odpovídá dobrem, na 
lež pravdou, na nenávist láskou. Když se 
na zlo odpovídá zlem, na lež lží, na nená-
vist nenávistí, ba mstou, pak stále a dále 
vítězí a šíří se zlo, lež a nenávist.

Jistě nejkrásnější a nejlepší je, když člo-
věk na dobro odpovídá dobrem, na prav-
du pravdou a na lásku láskou. A láska 
znamená chtít dobro toho druhého a také 
být pro to ochoten něco udělat, či dokon-
ce i obětovat. Ti, co touží po slávě, chtějí, 
aby je druzí oslavovali a obdivovali. Ti, co 
touží po moci, zase chtějí druhé ovládat, 

druhým vládnout. V demokratickém státě 
vládne vláda, složená z ministrů. A slovo 
ministr je od latinského slova ministrare – 
to znamená sloužit. A bylo by dobře, kdy-
by takto chápali svou službu nejen ministři 
vlády, ale tak nějak všichni lidé. Že vlád-
nout znamená sloužit. To platí v rodině,  
v obci, ve státě. Nevím, jak je chápana moc 
a vláda v ateismu, ale křesťanské chápání 
moci a vlády je, že moc má člověk ke služ-
bě a vládnout má k dobru a ku prospěchu 
druhých. Sám Ježíši říká, že nepřišel pro-
to, aby mu bylo slouženo, ale proto, aby 
sloužil. A je nazýván v Bibli: Pán pánů  
a Král králů. A o tom vládnutí službou ne-
jen mluví, ale také tak činí, např. při po-
slední večeři s apoštoly jim myje nohy, 
čili koná službu, kterou v té době kona-
li otroci. A říká svým učedníkům: Chápe-
te, co jsem vám učinil. Jestliže já, Pán, 
jsem vám posloužil tím, že jsem vám umyl 

nohy, nemáte tím spíše vy jeden druhému 
nohy umývat (jeden druhému posloužit, 
pomoci)? Kéž by lidé tento Ježíšův odkaz 
pochopili a za svůj přijali: Že tu nejsme 
proto, abychom si užili, ale abychom slou-
žili – pracovali pro dobro druhých a nejen 
sobecky s chamtivostí a bezohledností 
pro své vlastní dobro a pro svůj prospěch. 
To by bylo krásně na světě – to by se nám 
všem dobře a krásně žilo.

 V posledních letech svého života si 
často stěžoval náš bývalý pan prezident 
Václav Havel, že ho lidé nepochopili, že 
ho národ nepochopil, co jim chtěl svými 
projevy říci, že se mu často za jeho slo-
va dostalo spíše posměchu, že stále mlu-
ví o pravdě a lásce – a že ho posměšně 
nazývali „Pravdoláskařem“. Ano, člověk 
se může vysmívat pravdě a lásce, v de-
mokratické a svobodné společnosti může 
člověk skoro všechno, může se i pravdě  
a lásce vysmívat, ba i od srdce smát, 
ale život bez pravdy a bez lásky už vů-
bec není k smíchu – bez pravdy a lásky 
lidem brzy dojde smích. I Ježíš o sobě 

říkal, že je Cesta, Pravda a Láska. Mů-
žeme říci, že pravda a láska jsou cestou 
k šťastnému životu. A život – cesta bez 
pravdy a lásky – kam a k čemu tak asi 
může vést? Jak se zpívá v jednom křes-
ťanském zpěvu: Kde já láska, tam přebý-
vá Bůh. A můžeme dodat, kde je Bůh-
-Láska, tam je nebe, tam je ráj. A kde 
není pravda a láska, kde vládne opak 
– lež, nenávist, no, tak tam se oprav-
du moc dobře nežije. Protože když lidé 
odmítnou Boha, když odmítnou pravdu  
a lásku, tak přijde peklo – peklo lži, zloby 
a nenávisti, závisti, rozbrojů, násilí, válek, 
chamtivosti, bezohlednosti, podvodů, 
rozvodů, sobectví, prostě všelikého zla 
všeho druhu a život se stává zlým, tíživým  
a mnohdy i k neživotu a k nežití. A je to 
v moci, v rukou lidí, co si ze svého živo-
ta vytvoří, co si vytvoří v rodině, v obci, 
ve státě, ve světě – zda to bude místo 
pokoje, radosti, ohleduplnosti, vzájemné 
pomoci, dobrého soužití, anebo peklo lži, 
nenávisti, msty, závisti, sobectví, chamti-
vosti, bezohlednosti?

Ano, máme na vybranou. A týká se 
to každého z nás. Žádný z nás nemůže  
v této záležitosti stát stranou. A je jas-
né, že jako zlo, lež a nenávist je branou 
do pekla, dobro, pravda a láska do nebe 
jsou branou. A to jak do pekla v pekle, tak 
do „pekla na zemi“, a stejně tak do nebe  
v nebi, tak do „nebe na zemi“. Každý sám 
svého štěstí je strůjcem. Anebo jak se to 
zpívá v jedné dnešní písni: Jaké si to udě-
láš, takové to máš! Můžeme dodat: Tako-
vé to mít budeš.

Jistěže mnohé je závislé na situaci 
ve světě, na situaci v Evropě, na situaci 
v naší zemi, na situaci v obci, ale přes-
to toho zůstává dost, co máme a každý  
z nás má v rukou. A tak přiložme ruce  
k dílu dobrému, aby více dobra bylo na 
světě, zejména tam, kde žijeme, aby nám 
všem společně bylo dobře. Bude dobře, 
když lidé budou dobří! A bude ještě lépe, 
když lidé budou lepší!

Žijme – buďme sobě, ale i druhým pro 
radost. Buďme jedni druhým – sobě na-
vzájem pro radost!

Možností je víc než dost – každý den, 
denně – víc než dost! A dost!

Stanislav Bušta
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Velikonoce horaŽďoVice

...že tu nejsme proto, abychom si užili, ale abychom sloužili – 
pracovali pro dobro druhých a nejen sobecky s chamtivostí  
a bezohledností pro své vlastní dobro a pro svůj prospěch.

Stojím na schodech u krámu Pejšů a dívám se pohledem sed-
miletého kluka přes Strakonickou ulici. Morový sloup i se za-
hrádkou, který býval před starou kovárnou, je přestěhován 
na prostranství u hřbitova, hospoda U Hutarů ustoupila stav-
bě dnešního kina Otava a dál tam, kde je dnes parkoviště a 
pomník osvobození Horažďovic aamerickou armádou v květnu 
1945, stávala dvě hospodářství. V tom prvním vládla a hospo-
dařila matka nebožtíka mého přítele a kamaráda Míry Holeč-
ků. Říkávalo se tam u Zuklínů. Druhé hospodář-
ství patřilo židovské rodině Veinerů, která zahynu-
la za německé okupace v koncentračním táboře. 
Dále směrem ke hřbitovu míval svoji dílnu pan Za-
hnbauer, známý coby Campaur – klempíř. Sem 
přinášely naše matky a babičky své poškozené 
smaltované nádobí, aby mu pan Campaur opra-
vou prodloužil život. V zimě v létě byl v dílně roz-
pálený bubínek, ve kterém bylo několik „pájek“ 
různých velikostí. Pan mistr nejdříve očistil okolí 
díry v hrnci, pak místo potřel jakousi kyselinou a 
potom pomocí olověného drátu a rozpálené pájky 
díru odborně zaletoval. Byla-li díra příliš velká, měl 
pan klempíř připravené různě velké plechové zá-
platy. Naproti tehdejšímu klempířství stojí do dnešní doby dům 
hospodářství rodiny Furstů, kde v přízemí bydlela s rodiči oprav-
dová krasavice jménem Vlasta. Vlasta byla důkazem, že láska 
nezná mezí, nezná hranic. Na konci války se zamilovala do ame-
rického vojáčka, se kterým pak odešla do Ameriky.
Další směr dnešní procházky bude od krámu Pejšů Strakonic-

kou ulicí směrem k Modré hvězdě, kde míval svého času svoji 
dílnu a krám horažďovický sedlář. Nad vchodem do sedlářského 
krámu a dílny visívala velká koňská hlava, která již zmizela jako 
tehdy důležité sedlářské řemeslo. Nedaleko od sedláře měl svo-
ji ordinaci dentista pan Dolanský, kde se říkalo „U zubaře“. Pan 
dentista nechával většinou otevřená okna ordinace, a tak neby-
la žádná vzácnost slyšet řev pacienta, kterému bylo třeba vytrh-
nout zub bez injekce, která dnes tiší bolest běžně. Dále byl dům 
pana doktora Holovského, známé to lékařské kapacity široko da-
leko i za hranicemi okresu. Ve Strakonické ulici bydlívala též ne-
vídaná krasavice známá pod přezdívkou Karmen. Celé město vě-
dělo, kromě jejího manžela, že krásná černovláska s červenou 
květinou ve vlasech má intimní pochopení pro místní mladíky. 
Karmen neměla nic proti tomu, byla-li obdarována, a to aniž by 
za svoje služby odměnu vyžadovala. Stokoruna byla vítaný milo-
dar, a tak se jednou stalo, že tátův kamarád po bujaré „párty“ při 
loučení obdaroval omylem krásnou Karmen místo obvyklé stovky 

tisícovkou. Když zjistil svůj omyl, bylo již pozdě a musel tedy po-
čkat na další setkání, při kterém se snažil o navrácení peněz. 
Tehdy krásná Karmen pronesla nezapomenutelnou větu: „Potmě 
dali a potmě vzali“, a po tisícovce se jen zaprášilo.
Za války bydlela naše rodina v kumbálku v bývalém statku, 

kde se nachází v dnešní době výroba zahradního nábytku firmy 
Kovaltos. Tehdy se zde říkalo Na staré poště. Tento velkostatek 
byl propojený zahradou až ke statku Maltézských rytířů v Bla-

tenské ulici a celý jej spravoval pan Kašpar se 
svojí manželkou. Na rohu stavení Staré pošty 
býval peněžní ústav, který se nazýval „Křes-
ťanská kampelička“ nebo nějak tak podobně. 
Tam úřadoval sám jakýsi starší pán, jediný to 
zaměstnanec kampeličky. Nevím, kdy se to již 
přesně stalo, ale jednoho rána se objevil u pře-
pážky peněžního ústavu mladík, který pohro-
zil starému pánovi revolverem a žádal po něm 
vydání peněz. Vyprávělo se, že když pán chtěl 
vyndat žádané peníze z kasy, v ten moment ho 
střelil lupič jednou ranou do týla a nešťastníka 
zavraždil. Pak vybral veškerou hotovost a s kli-
dem kampeličku opustil. Kampelička byla málo 

navštěvovaná, a tak se na vraždu přišlo až pozdě odpoledne. 
Pátráním se zjistilo, že z Horažďovic odcestoval vlakem dopole-
dne mladík s děvčetem a lístek si zakoupili až do Prahy. V Praze 
četnictvo rozjelo pátrání po tomto mladém páru a nedalo to ani 
moc práce. Mladý pár si užíval nad poměry po Praze, a tím na 
sebe brzy upozornil. Následovalo rychlé dopadení, cesta k soudu 
a dlouhá léta ve vězení. 
Vedle Staré pošty stávala též kovárna, kde jsem jako malý kluk 

dlouhé hodiny pozoroval práci kováře. Ví dnešní mládež, jak se 
přidělávají na míru dělané podkovy ke koňskému kopytu?  Jak se 
rozžhavená podkova přikládá ke kopytu a vůně páleného nehtu 
se šíří kolem? Jak se potom připevňuje hřebíky a pilníkem se dělá 
koni pedikúra? A nakonec si majitel vybírá, jaké „hřeby“ chce koni 
dát – jestli do polí, nebo na silnici, v zimě na náledí apod. Kovář, 
soused, též vyráběl obruče na kola vozů. Kolář dopravil dřevěnou 
část kola a pan mistr vzal míru a na pěti prstech vypočítal, o ko-
lik že se zvětší průměr rozžhavené obruče, až bude nasazena na 
kolo a pak vodou rychle zchlazena. Byl to jedinečný pohled, jak 
obruč zchlazením svírá kolo, možno říci na věky. Toto kovářské 
řemeslo v dnešní době téměř vymřelo. Na místě kovárny je dnes 
stavení a kde stával přístřešek, je zahrádka.                    

Podle knihy j. Fischla a h. smetanové  
zpracoval Václav strolený

Procházky po horažďovicích – 6. část



Naše vesNice svéradice

Události odehrávající se na začátku května roku 1945 si jako 
každý rok Plzeň připomene Slavnostmi svobody, tradiční akcí  
s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem. 
Oslavy osvobození americkou armádou se uskuteční od čtvrtka  
3. do neděle 6. května, kdy vyvrcholí vzpomínkovým setkáním 
u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou letech vra-
cí jeho původní podoba. Hlavnímu programu bude předcházet  
1. května v lochotínském amfiteátru koncert slavné kapely  
The Australian Pink Floyd Show s nesmrtelnou hudbou legen-
dární kapely Pink Floyd v doprovodu nejmodernějších světel-
ných efektů a animací.
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských histo-

rických vozidel s 200 kusy techniky, projede zhruba dvou-
kilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské tří-
dě až do sadů Pětatřicátníků, letos mimořádně v sobotu  
5. května. Ve vzduchu ji přeletem doprovodí nejen současné 

vojenské letouny, ale i nejslav-
nější a nejlepší stíhací letadlo 
britského královského letectva 
za druhé světové války Spitfire 
a Harvard, letoun z roku 1943 
sloužící k výcviku nových pilotů 
USAAF v Texasu. Čelo konvoje, 

včetně džípů s válečnými veterány, bude pokračovat ze sadů 
Pětatřicátníků na náměstí Republiky, kde budou mít návštěvníci 
příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a setkat se s 
americkým a belgickými veterány. 
K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. 

V parku za obchodním centrem Plzeň Plaza se rozloží vojen-
ské tábory 16. obrněné divize a Československé samostatné 
obrněné brigády. K vidění tady bude i polní letiště s dvoumíst-
ným průzkumným letadlem Piper L4H a tábor RAF britského 

královského letectva, jehož 100. výročí založení si letos připo-
mínáme a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402 Čechů 
a Slováků.  Královské letectvo a navíc ženské pomocné letec-
ké sbory (WAAF) připomene také kemp v prostoru U Zvonu, 
vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde je pravidelně při osla-
vách v rámci projektu Plzeň 1945 představován život v tábo-
ře 2. pěší divize a taky civilistů. Camp Raiders s expozicí ame-
rické pěchoty bude mít své stanoviště před kulturním domem  
Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého mu-
zea Patton Memorial Pilsen se svými více než tisíci exponáty 
a fotografiemi vztahujícími se k americké armádě a událostem  
2. světové války.
Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který  

Plzeň přenese zpět do radosti z konce války a osvobození.  Hlav-
ní program na náměstí Republiky zahájí v pátek 4. května nej-
lepší big band všech dob s více než 80letou historií, legendární 
americký The Count Basie Orchestra, o jehož kvalitách vypovídá 

celkem 18 cen Grammy. Folkové sobotní odpoledne bude hos-
tit Nezmary a Big Band Klatovy, Cop, Taxmeny, Nadoraz nebo v 
poslední době oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude patřit Hrá-
deckému Big Bandu, kapele St. Johnny Blues a Mydy Rabycad. 
V Křižíkových sadech oživí vojenské ležení folklor, swing, scén-
ky s komentářem či ukázky módy a na pódiu amfiteátru za ob-
chodním centrem Plzeň Plaza se představí folkoví a country mu-
zikanti. 
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých 

památníků, speciální akce, mezi nimi 3. května Plzeňské roz-
hovory II na téma 100 let česko-amerických vztahů s podti-
tulem Co nás spojuje, a výstavy.  Například venkovní expozice 
ve Smetanových sadech s názvem Muži generála Pierce připo-
mene 75. výročí založení 16. obrněné divize, která v roce 1945 
vstoupila do Plzně jako první jednotka americké armády.
Více informací o programu najdete na  
www.slavnostisvobody.cz

  ...před 120 letyll

V roce 1898 byl v naší obci založen první divadelní 
ochotnický spolek.

  ...před 110 letyl

V roce 1908 byla u nás založena obecní veřejná knihov-
na, a to z podnětu Filipa Hudy, cestmistra z Kutné Hory 
a zdejšího rodáka. Sám do začátku věnoval knihovně 100 
svazků. 

  ...před 85 letyl

11. června 1933 se konal v obci „župní hasičský sjezd“, 
kterého se zúčastnilo 214 krojovaných hasičů a velký 
počet občanstva z celého okolí.

  ...před 75 letyl

Válečný rok 1943 trochu připomínal dnešní počasí.  
V důsledku zimy bez sněhu je nedostatek vody.  Ještě 
20. května mrzne, což mělo velký vliv na malou úrodu 
brambor, jablek a rajčat.  Celý červenec vládne veliké 
sucho, v období 18. až 22. 8. jsou příšerná vedra, na 
slunci je místy až 50 °C.

  ...před 65 letyl

18. srpna roku 1953 byla založena Tělovýchovná jed-
nota Sokol Svéradice a jejím prvním předsedou se 
stal pan Josef Smitka. Dalšími zakládajícími členy 
byli pánové Josef Vyšehrad, Miroslav Turek a Václav  
Kandr.   

  ...před 60 letyl

3. června roku 1958 zasáhlo obec silné krupobití, které 
trvalo celou hodinu. Kroupy nebyly větší než holubí vej-
ce, ale bylo jich tolik, že zničily vše, kam napadly. Ješ-
tě po 14 dnech se na polích nepoznalo, které obilí tam 
vlastně bylo. Brambory byly vyplavené a stromy byly 
úplně bez listí a ovoce.

  ...před 50 letyl

V srpnu 1968 byla naše republika obsazena vojsky Var-
šavské smlouvy pod vedením tehdejšího Sovětského sva-
zu. V té doby se konal mimořádný tzv. „Vysočanský sjezd 
KSČ“, kterého se zúčastnil i náš občan p. Josef Smitka.

  ...před 40 letyl

V roce 1978 bylo z iniciativy předsedy MNV p. Václava 
Forejta za pomoci finančních prostředků ONV Klatovy 
provedeno vyasfaltování naší návsi. V tomto roce byla 
také založena tzv. „Osvětová beseda“, která měla slou-
žit ke zlepšení kulturních služeb v obci. Jejím vedoucím 
byl p. Jaroslav Pučil.

  ...před 30 letyl

V roce 1988 fotbalový klub TJ Sokol Svéradice slavně po-
stoupil do II. národní fotbalové ligy, tehdy třetí nejvyšší 
soutěže! O postupu rozhodl zápas, ve kterém jsme sice ve 
vršovickém Edenu podlehli Slávii Praha „B“ v poměru 0:2, 
ale díky lepšímu celkovému skóre to stačilo.

V tomto roce rozhodl Odbor školství při ONV Klatovy  
o uzavření naší Základní školy, a to z důvodu nízkého po-
čtu dětí. Škola sloužila svému účelu 57 let.
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VodohosPodářskÝ  
Majetek obce

Dnem 31. 5. 2018 skončí smlou-
va s firmou AQUAŠumava, s. r. o., 
na provozování vodovodní a kana-
lizační infrastruktury v naší obci.  
V současné době je zveřejněn zá-
měr pronájmu a od 1. 6. 2018 bude 
uzavřena smlouva na komplet-
ní provozování vodohospodářské-
ho majetku s novou firmou. Bude 
se jednat o dlouhodobý pronájem 
a nový nájemce bude za dohod-
nutý poplatek zajišťovat jak veš-
kerou administrativní činnost, tak 
i činnosti provozní. Jedná se např. 
o zpracování plánu kontroly jakosti 
surové vody, digitální hlášení do IS-
POP (poplatky, vodní bilance), tech-
nologický dozor, zpracování a roční 
aktualizace Plánu investic, zpraco-
vání Plánu financování obnovy VH 
majetku, dozor při realizaci investic 
do VH majetku, zpracování VUMPE, 
vyjadřovací činnost k investicím 3. 
osob (např. budování nových přípo-
jek), správa GIS, pravidelná kontrola 
zařízení, výměny vodoměrů, odpočty 
vodoměrů, zpracování podkladů pro 
fakturaci vodného a stočného. Díky 
tomu budeme postupně dávat do 
pořádku vše, co bylo v posledních 
letech jak po stránce administrativ-
ní, tak po stránce provozní nevyho-
vující a nefungující. A je toho oprav-
du dost! 

dotace Pro sPolky
Také v letošním rozpočtu máme 

uvolněnou částku pro naše spolky 
na pořádání různých akcí, popřípadě 
na pořízení nebo údržbu jejich ma-
jetku. Každý spolek má možnost po-
žádat buď o peněžitý dar (do výše 
max. 20 000 Kč), nebo o dotaci  
z rozpočtu obce, která se poté udě-
luje na základě veřejnoprávní smlou-
vy uzavřené mezi obcí a spolkem. 

Obě varianty musí samozřejmě nej-
dříve schválit zastupitelstvo obce na 
svém veřejném zasedání. V loňském 
roce, podobně jako v letech přede-
šlých, byl nejvíce dotovaný zdejší 
fotbalový klub, což je logické. Fotbal 
na vesnicích jen velice těžko shá-
ní finanční prostředky, a proto jsou 
obce, a to platí nejen u nás, hlavními 
sponzory vesnických klubů. Finanč-
ní dary jsme v loňském roce poskytli  
i místnímu SDH a novému místnímu 
sdružení Svéradická ryba. Činnost 
spolků budeme podporovat i nadá-
le, protože díky nim naše vesnice 
žije bohatým sportovním, kulturním 
i společenským životem, a to je moc 
dobře!

laViČky V naší obci
Jistě chodíte rádi na procházky  

a občas si potřebujete odpočinout 
a posadíte se na některou z lavi-
ček, které jsou buď přímo v obci 
nebo v parku, popřípadě na „Kos-
telíku“ či na našich kaskádovitých 
jezírkách. A tak jistě víte, že u ně-
kolika z nich je v současnosti nut-
ná výměna prken, a to jednak pro-
to, že praskly únavou materiálu ane-
bo proto, že na nich někdo zkoušel, 
kolik toho vydrží. Nechali jsme proto 
vyrobit prkna různých velikostí a po-
stupně budeme naše lavičky opravo-
vat a opatříme je i novým nátěrem. 
V oblasti vrchu Kostelík plánujeme 
rozmístit ještě další odpočinkové la-
vičky, a to jak s výhledem na Šu-
mavu, tak i s výhledem na Mlýnský 
rybník. Uvažujeme rovněž o umístě-
ní laviček i na Vzácném vrchu, ale to 
z největší pravděpodobností nebude 
letos, ale zřejmě až v následujícím 
volebním období.  

doMácí koMPostéry
Ještě jednou se vracíme k téma-

tu domácích kompostérů. V termínu 

do 15. dubna jste měli na obecní 
úřad odevzdat vyplněné anketní 
lístky, které jsme doručili do každé 
domácnosti. Každá rodina si moh-
la objednat jakýkoliv počet zahrad-
ních kompostérů v různých velikos-
tech a k tomu ještě bylo možné po-
žadovat provzdušňovač. V případě, 
že vše proběhne podle našich před-
stav a obdržíme dotaci, budou kom-
postéry nakoupeny na přelomu roku 
2018/2019 a pro vás budou k dispozi-
ci před jarním obdobím 2019. Distri-
buovány budou samozřejmě zdarma 
a na základě smlouvy s obcí Svéra-
dice je každý bude mít 5 let v pro-
nájmu a poté se stanou vaším ma-
jetkem. Podmínkou je, že po dobu 
pronájmu musí být umístěny na po-
zemku nacházejícím se v katastrál-
ním území Svéradice. 

Děkujeme touto cestou  
za spolupráci.

kontejnery na bioodPad
Jako každý rok, tak i letos byly  

v prvním dubnovém týdnu rozmístě-
ny kontejnery na bioodpad, a to na 
stejných místech a ve stejném po-
čtu jako v roce loňském. Do těch-
to nádob patří posekaná tráva, lis-
tí, drobné větvičky, drny, trus býlo-
žravých hospodářských zvířat, stará 
zemina i hlína z květináčů, piliny, 
hobliny, kůra, plevele, dřevní štěp-
ka, spadané ovoce, seno, sláma, 
košťály a celé rostliny. Můžou se 
tam házet i odpady z domácnosti, 
tj. zbytky a slupky ovoce a zeleni-
ny, zeleninová nať, jádřince, pec-
ky z ovoce, vaječné a ořešné sko-
řápky, popřípadě i popel ze dřeva. 
Kontejnery se budou opět vyvá-
žet jednou za 14 dnů s tím, že prv-
ní vývoz se uskutečnil v pátek 20. 
dubna. Prosíme tímto o dodržování 
daných pravidel!
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sobota 9. červnapondělí 30. dubna

 Občerstvení po celou dobu konání akce zajistí spolek 
    PACIENTI, SDH a Obec Svéradice
 pro děti bude připraven Dětský koutek a Skákací hrad
 soutěže a loterie o ceny

15:00 hod. – dechová hudba SOLOVAČKA

19:00 hod. – MICHAL TUČNÝ REVIVAL BAND

od 18:00 hodin proběhne na návsi 
stavění májky; samotná příprava májky  
již začne přibližně o 2 hodiny dříve. 

Ve 20:15 hodin bude před Obecním 
úřadem sraz účastníků lampiónového 
průvodu, který se pak ve 20:30 hod. vydá 
pomalou chůzí na „Vzácný vršek“. Ti, co 
přijdou v čarodějnickém kostýmu, obdrží 
sladký dárek. 

na 20:45 hodin je naplánované zapálení 
připravené hranice a začne tzv. „pálení 
čarodějnic“. Pak budeme před Myslivnou 
společně opékat špekáčky – ty budou pro 
všechny účastníky průvodu zdarma!

Vítání léta 
– PiVní slaVnosti

 staVění Májky,. 
 laMPiónoVÝ PrůVod,. 
 Pálení Čarodějnic.

dětskÝ den

svéradice náves, 14:00 hod.

PiVoVary:
Pivovar U Švelchů Sušice, Kašperskohorský pivovar, 
Zámecký pivovar Blatná, Čepický minipivovar

Víno:
Vinařství LAHOFER Znojmo

sobota 30. června

 Na závěr školního roku čeká děti 
odpoledne plné her, zábavy, soutěží 
a mnoho dalších překvapení.  Pro 
všechny příchozí bude připraveno 
bohaté občerstvení.  
 pořádá spolek PACIENTI Svéradice

fotbalové hřiště, 14:00 hod.

PoZVánky na Místní akce
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Naše vesNice
Svéradice

pátek 11. května
16:00 hod. – den Matek 
– recitační pásmo dětí mateřské školky Svéradice
 KD Svéradice

sobota 9. června
14:00 hod. – Vítání léta – PiVní slaVnosti
kapely: SOLOVAČKA,  REVIVAL BAND MICHALA 
TUČNÉHO
pivovary: U Švelchů Sušice, Zámecký pivovar Blatná, 
Minipivovar Čepice, Kašperskohorský pivovar
prezentace vína: Vinařství LAHOFER Znojmo
 Náves Svéradice

sobota 30. června
14:00 hod. – dětskÝ den
– velká akce pro děti na závěr školního roku
 Fotbalové hřiště Svéradice 

pátek 4. května
Zahájení turistické a VÝstaVní seZóny
15:30 hod. – vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Blatná  
a ZŠ a MŠ Chanovice
hudba: ZUŠ Blatná
 Zámecký areál Chanovice 

sobota 5. května
oslaVa VÝroČí osVoboZení 1945
15:30 hod. – historická vojenská technika,  
vzpomínka na květen 1945  
 Zámecký areál Chanovice

sVéradice

chanoVice

horaŽďoVice

neděle 6. května
kVětnoVé oslaVy VÝroČí osVoboZení
– příjezd historických vozidel
 Mírové náměstí Horažďovice

pátek 18. května
16:00 hodin – PrácheŇsko na Práchni
– pohádkový les, výtvarná dílna, občerstvení, domácí 
koláče, krátká zdravice starostů, živá hudba: OTAVANKA
 vrch Prácheň, pořádá Prácheňsko z.s.p.o.

sobota 26. května
07:00–17:00 hodin – horaŽďoVická Padesátka
– druhý nejstarší turistický pochod v Čechách
 start a cíl:  Zámek Horažďovice

pátek 8. června
na kole děteM
– úspěšná charitativní akce s kulturním programem
 hřiště ZŠ Blatenská

sobota 30. června
slaVnosti kaše
– největší historické slavnosti města,  
bohatý kulturní program, Kamil Střihavka  
 Mírové náměstí Horažďovice

pátek 18. května
19:30 hod. – Velké lhaní, FrancouZská koMedie
– divadelní představení TYJÁTRu Horažďovice
 KD Chanovice

sobota 19. května
na kole okolo chanoVic
13:00 hod. – turistická vyjížďka, poznávání okolí
 závěr v KD Chanovice  –  kapela „Z Vršku“ 
   a kulinářské duo „MAMI“ z Blatné

neděle 17. června
Pouť V deFuroVÝch laŽanech
– tradiční sváteční víkend


