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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

před námi jsou dva prázdninové měsíce a mnozí z Vás už mají urči-
tě naplánovanou dovolenou, ať již v cizině, v tuzemsku, nebo doma. 
Letní počasí už panovalo v květnu i červnu a teď každý z nás urči-
tě čeká, co přinesou letní měsíce červenec a srpen. Meteorologo-
vé tvrdí, že letošní počasí je přibližně 40 dnů napřed a to zname-

ná, jestliže mají pravdu, že podzim je za dveřmi. Ale všichni víme, 
jakou mají úspěšnost v předpovědi počasí, takže se určitě nemusí-
me bát, že by zrovna v tomto měli pravdu. Spíše to vypadá, že nám  
z kalendáře pomalu mizí dvě období, jaro a podzim se pomalu stá-
vají součástí v prvním případě léta a ve druhém tak asi napůl, část 
léta a část zimy. Ale když se podíváme do historie, a hlavně té dáv-
nější, všechno už tady v této podobě bylo a příroda si vždy poradila 
a určitě si poradí i teď. 

Co nás v souvislosti s horkem a vysokými teplotami pálí asi nejví-
ce, je to, že ve velkém ubývá voda, a to nejen v rybnících a řekách, 
ale hlavně pro život důležitá voda podzemní. To je neoddiskutovatel-
ný fakt a stává se z toho nejen místní, ale i národní a prakticky ce-
losvětový problém. Proto ani my před tím nesmíme strkat hlavu do 
země a tomuto tématu musíme v příštích letech věnovat velkou po-
zornost. Neříkám, že jsme toto téma přehlíželi, ale teď, když máme 
nového provozovatele vodohospodářského majetku, teprve vidíme, 
že spousta věcí se dělala neprofesionálně a některé se bohužel ne-
dělaly vůbec. Co se týká dostatečného množství produkce surové 
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vody, tak je tady velká pravděpodobnost, že díky novému vrtu 
bychom toto měli zvládnout, a když nepřijdou nějaké větší ne-
předpokládané havárie, mělo by být vody dostatek. Ale samo-
zřejmě za předpokladu, že s ní nebudeme plýtvat, nýbrž prá-
vě naopak, budeme ji využívat co nejhospodárněji. Sami bys-
te k tomu měli přispívat tím, že pitnou vodou nebudete v době 
velkého sucha zalévat zahrádky, mýt s ní auta, popřípadě v té 
době plnit bazény.

Nás jako obec čekají v následujících letech do celého toho-
to systému velké investice, které budou samozřejmě ukrajovat  
z obecního rozpočtu značné částky, ale není jiné cesty. Kro-

mě již oznámené rekonstrukce „úpravny vody“, která proběhne  
v příštím roce, bude nezbytné postupně opravovat jednotlivé 
vodovodní přípojky na vodovodním řadu, odkud jsou napojena 
jednotlivá popisná čísla. Dále se bude muset přistoupit k po-
stupné rekonstrukci kanalizační sítě, první etapa by měla pro-
běhnout ve druhém čtvrtletí příštího roku. V tu dobu bude část 
obce v důsledku pokládky elektrického vedení do země rozko-
pána a právě toho využijeme ke kontrole a případně údržbě ka-
nalizace. Tato situace bude využita i k výstavbě nového osvětle-
ní, položení nového chodníku a instalaci bezdrátového rozhlasu.

A co nás čeká a nemine v následujících dvou měsících? Hned 
druhý srpnový víkend začnou práce v mateřské škole, kde bude 
provedena výměna posledních starých dřevěných oken a je-
jich nahrazení novými, plastovými. Následně budou vybourány 
skleněné tvárnice (luxfery) a na jejich místa budou instalována 
klasická plastová okna. Součástí těchto prací bude i odstranění 
stávajících, současným normám již nevyhovujících vchodových 
dveří a jejich nahrazení novými, zaručujícími stávající bezpeč-
nostní předpisy. Jako všechny předešlé stavební úpravy v tom-
to objektu i tentokrát vše provede stavební firma Milan Stejskal 
– Čečelovice, protože je zárukou kvality a přesnosti odevzda-
né práce.

V průběhu července bychom rádi provedli instalaci nových 
oken do objektu č. p. 47 (bývalá prodejna Catrin). Okna jsou 
již vyrobena, ale čeká se na to, až bude vybourán otvor do ští-
tu na nové okno. Poté firma PREISWERT Horažďovice provede 
osazení všech pěti oken najednou.  Mimochodem koupě tohoto 

objektu se stále více ukazuje jako správná investice, protože 
jeho současné využívání jako sklad je pro obec velice přínosné. 
Do budoucna však bude jako skladiště využívána pouze část  
a pro druhou část zatím hledáme vhodné využití.  

Ve třetím čtvrtletí je rovněž v plánu již avizovaná výstavba 
nové plochy pro odpadové nádoby na pozemku poblíž starého 
nohejbalového hřiště (pod Rafandou).  Zatím nemáme ještě za-
jištěného zhotovitele, ale protože se nejedná o žádnou kompli-
kovanou stavbu, věříme, že včas někoho seženeme. 

Na posledním zastupitelstvu obce rozhodli zastupitelé jed-
nohlasně, že rekonstrukce stávajících fotbalových kabin, které 
jsou ve vlastnictví obce, bude financována z obecního rozpočtu, 
ale s maximálním stropem ve výši 3,5 mil. Kč. V návaznosti na 
toto rozhodnutí byla upravena stávající projektová dokumen-
tace tak, aby došlo k co největšímu snížení nákladů na realiza-
ci, a zároveň jsme požádali firmu STAFIS-KT o nové naceně-
ní této stavby. Samotná realizace bude rozdělena nejméně do 
dvou etap s tím, že ta první by měla začít ve druhé polovině září  
a bude hrazena z letošního rozpočtu. Začátkem příštího roku 
by pak měla být realizována druhá etapa, s jejímž financováním 
budeme již počítat v rozpočtu na r. 2019. Do provozu by měly 
být kabiny předány pravděpodobně k 1. dubnu 2019 s tím, že 
některé dokončovací práce se odsunou ještě na další období.    

Jistě všichni víte, že v letošním roce proběhnou komunál-
ní volby, ve kterých se budou volit nová zastupitelstva měst  
a obcí. Již je známý i termín, který vyhlásil prezident republiky. 
Jejich konání stanovil na 5. a 6. října. A protože se blíží doba, 
kdy se kandidáti musí zaregistrovat (do 31. 7. – více na straně 
č. 15, Informace z obce), bylo by dobré, abyste se všichni, kdo 
máte zájem pracovat pro obec, co nejdříve rozhodli. Současné 
zastupitelstvo začalo jako devítičlenné, ale postupem času naše 
řady z různých důvodů prořídly a na několika zasedáních jsme 
byli vůbec rádi, že jsme byli usnášeníschopní. V každém přípa-
dě by bylo přínosné, aby se pro nadcházející volby zaregistro-
valo co nejvíce kandidátů a občané tak měli na výběr. V novém 
zastupitelstvu by mělo pracovat opět 9 členů, to znamená, že 
kandidátů by mělo být nejméně 9, ale to by asi nebyla ta nej-
lepší varianta. Přijďte pomoci zvelebovat naši obec.

Na závěr této úvodní řeči bych se rád vrátil k tématu, kterým 
jsem tento článek začal, a tím je dovolená. Na téma dovolené 
je spousta hezkých citátů a mně nejvíce zaujal názor současné-
ho amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vyslovil ještě  
v době, kdy ani netušil, že bude prezidentem: „Neberte si dovo-
lenou! Jaký to má smysl? Pokud si potřebujete odpočinout od 
toho, co děláte, děláte asi něco špatně. Miliardáři si nepotřebují 
odpočinout, jejich práce je baví.“

Nenechte si v žádném případě znechutit dovolenou a užívejte 
si chvíle odpočinku, co to jde.

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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Spolecenská rubrika
červenec 2018:
BUZÍN František   1. července 73 let
FRÜHBAUER Václav   5. července 72 let
ŠRÁMKOVÁ Jana   6. července 71 let
BROŽ Bohuslav 19. července 75 let
SOUKUP Vlastimil 19. července 61 let
VĚTROVCOVÁ Anna 20. července 98 let
STRAŇÁKOVÁ Věra 21. července 79 let
HRABÁK Jiří 22. července 86 let
JIŘINEC František 23. července 72 let
TICHÝ Petr 23. července 63 let
HAMBÁLEK Jaroslav 26. července 71 let
HOKROVÁ Miloslava 26. července 66 let
ŠAJÁNKOVÁ Anna 26. července 67 let

srpen 2018:
KOVÁŘÍK František   1. srpna 73 let
KREJČÍ František   3. srpna 70 let
DOLEŽALOVÁ Marie   8. srpna 69 let
KOZLÍKOVÁ Marie   9. srpna 67 let
BUKOVAN Karel 11. srpna 61 let
DUŠEK Václav 14. srpna 62 let
ŠILHANOVÁ Helena 22. srpna 64 let
HLÍNOVÁ Jiřina 23. srpna 61 let
KRLIŠ František 27. srpna 77 let
VĚTROVCOVÁ Milada 28. srpna 78 let
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Ke stavění májky jsme se sešli tradičně 30. dubna na 
návsi, s velkou pomocí našich dětí jsme ji bohatě nazdo-
bili, věnec jsme vyzdobili v barvách trikolory; i letos byla 
vysoká téměř 25 metrů. Večer se ještě vypravil lampi-
ónový průvod od obecního úřadu na Vzácný vršek, kde 
byla zapálena hranice. U myslivny si potom děti i se svý-
mi rodiči opekli špekáčky a poseděli u ohýnku.

První květnový týden nás navštívil pracovník 
Agentury ochrany přírody a krajiny z Plzně, který 
sleduje populaci silně ohroženého druhu rostliny vstavač 
kukačka, a napočítal na Kostelíku 486 květů. Další chrá-
něnou rostlinou, jejíž květy jste v okolí Svéradic letos 
také mohli obdivovat, je kosatec sibiřský, ten je také na 
území naší republiky chráněn a také patří do kategorie 
„silně ohrožený druh“. 

Okrsková hasičská soutěž se letos uskutečnila  
19. května v Jetenovicích a nejúspěšnějším reprezentan-
tem našeho sboru se tradičně stalo družstvo dětí, které 
opět vybojovalo 1. místo před druhou Slatinou. Muži po 
diskvalifikaci štafety obsadili poslední, šesté místo, ženy 
v omlazené sestavě nestačily na lepší než čtvrté místo.  
I když se útok vydařil, všechna družstva se vměstnala 
do devíti vteřin a náš čas byl bohužel nejhorší. Celá sou-
těž proběhla v přátelské atmosféře a my víme, že pro 
příště máme velký prostor pro zlepšení.

Akci Vítání léta – pivní slavnosti se obec letos roz-
hodla uspořádat poprvé. Počasí nám přálo, hudba byla 
pohodová, na ochutnání bylo k dispozici několik piv ze 
čtyř malých pivovarů z okolí, občerstvení bylo bohaté,  
a tak návštěvníci museli být spokojeni. Na příští rok plá-
nujeme akci zopakovat. Více z průběhu těchto slavností 
a fotografie naleznete uvnitř novin.

AMK Pačejov pořádá již 39. ročník Rally Pačejov,  
a to v sobotu 28. července. Z důvodu uzavírky silnice 

Komušín–Horažďovice-Předměstí bude naší obcí jako ka-
ždoročně vedena objížďka, proto počítejte v tento den 
se zvýšeným silničním provozem. 

Mateřská škola Svéradice bude po dobu letních 
prázdnin, od 9. července do 24. srpna, uzavřena, děti přiví-
tají opět v pondělí 27. srpna. Během této doby proběhne po-
slední etapa výměny oken, luxfery u schodiště budou také 
nahrazeny okny, osazeny budou i nové vchodové dveře.

Od 1. července 2018 vchází v platnost několik 
změn ve vydávání dokladů:

 Všechny občanské průkazy 
se strojově čitelnými údaji bu-
dou vydávány pouze s kontakt-
ním elektronickým čipem, dosa-
vadní občanské průkazy zůstá-

vají v platnosti, hromadná výměna dokladů se provádět 
nebude. Bude umožněno vydávat OP v kratších lhůtách. 
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu vo-
leb. Tzv. rychloobčanka tak nebude vydávaná v případě 
ztráty, odcizení, poškození či zničení občanského průka-
zu, jako tomu bylo doposud.
 U cestovních pasů dochází ke změnám ve vydávání ve 
zkrácených lhůtách.
 K žádosti o vydání řidičského průkazu již nebude po-
třeba přikládat papírovou fotografii.
Podrobný popis změn ve vydávání dokladů je vyvěšen na 
úřední desce u obecního úřadu a na www.obecsveradice.cz.

Jindřiška Doláková

ZAJíMAVOSti, uDálOSti, StříPKy…

Redakční rada přeje všem radostné léto,  
příjemně strávenou dovolenou a dětem 

krásné a bezstarostné prázdniny.



Na sobotu 9. 6. 2018 byli pozváni zá-
stupci čtyř okolních pivovarů, aby nabíd-
li k ochutnání svůj lahodný mok. Jedna-
lo se o Zámecký pivovar Blatná, Pivovar 
u Švelchů ze Sušice, Kašperskohorský 

pivovar a Čepický minipivovar. Každý  
z nich tu našel své příznivce, a tak pivo 
teklo proudem. Kdo neholdoval pivu, 
mohl ochutnat výborné moravské víno  
z vinařství Lahofer ze Znojma. Bohatý 
sortiment těchto vín přivezl a nabízel pan 
Václav Šulc z Bezděkova, který ke kaž-
dému druhu přidal i obsáhlý výklad, jak 
s tím kterým druhem zacházet a k čemu 
ho podávat.

Na návsi vyrostly i dvě řady stanů, aby 
chránily při posezení hosty, ať už před 
sluncem, nebo případným deštěm a malé 
podium. Na něj od 15.00 hodin nastou-
pila dechová hudba Solovačka ze Suši-
ce pod vedením kapelníka, pana Václa-
va Duška. Ale nelekejte se, jde pouze  

o shodu jmen, náš starosta svou profesi 
nezměnil a dál povede obecní úřad. De-
chovka se svými zpěváky velmi potěšila 
příznivce tohoto žánru. A i když zazně-
la výzva k tanci, našel se pouze jediný 

pár odvážlivců, který tuto možnost využil  
a jistě bude na pěkné odpoledne dlouho 
vzpomínat. 

Od 19.00 hodin pak dechovku vystří-
dala country kapela Michal Tučný Revi-
val Band z Plzně. Při jejím vystoupení 
si všichni zavzpomínali na známé písně 
z repertoáru oblíbeného zpěváka, kte-
rý rozdával lidem radost a odešel dřív, 
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akce v obci

svÉRaDickÉ PivNÍ slavNosti
lÉtO – hlavně pro děti nejpříjemnější období v roce, a tak by také 
mělo být řádně přivítáno. Proto se zastupitelé obce spolu s místním 
spolkem Pacienti rozhodli uspořádat na jeho počest pivní slavnosti.

Bez názvu-1   1 1.7.2018   10:06:51
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akce v obci

...kdo se chtěl sejít  
se svými přáteli, 
popít a popovídat, 
měl skvělou příležitost.



než měl. Po skončení pro-
dukce této skupiny se rozjela 
diskotéka hlavně pro mladší 
návštěvníky akce. Tu obsta-
ral pan Zbíral z Blatné, kte-
rý zajistil i ozvučení účinkující 
country kapely.

Když se pije, tak se k tomu 
musí také něco dobrého 

zakousnout a tady nastou-
pili členové spolku Pacienti 
se svou bohatou nabídkou. 
Bylo možné si koupit grilova-
ný hermelín, kuře, smažené 
bramboráky nebo utopence. 
Finanční výtěžek z prodeje 
bude použit na zajištění „dět-
ského dne“ ve Svéradicích.

Svůj stánek si postavi-
li i místní hasiči, kteří měli  
v nabídce trochu „tvrdší pití“, 
kávu, čaj a také nealko ná-
poje pro děti i dospělé. I oni 
se velmi výrazně podíleli na 
uspořádání této akce a patří 
jim velké poděkování. 

Vzácně vařila i hospoda, kde 
mimo jiné připravovali ham-
burgery a párky v rohlíku,  
a tak si každý podle chuti na-
šel to svoje. Pro děti a absti-
nenty se čepovalo nealko – 
malinovka, kofola nebo džus.

Při příchodu na akci se od 
každého návštěvníka vybí-
rala stokoruna vstupného  
a také se prodávala tombola, 
ve které byly hodnotné ceny 
od sponzorů i pivovarů.

Pokud bychom chtěli celou 
akci shrnout jedním slovem, 
lze říci: povedlo se. Hostů se 
sešlo poměrně velké množ-
ství, zástupci pivovarů i vi-
nařství představili svůj sorti-
ment, kapely přispěly k dob-
ré náladě a kupodivu i počasí 
se nad námi smilovalo a ne-
pršelo. Kdo se chtěl sejít se 
svými přáteli, popít a popo-
vídat, měl skvělou příležitost. 
Tímto bych také ráda podě-
kovala všem, kteří se na pří-
pravě akce podíleli a zajišťo-
vali její zdárný průběh. Po-
kud budou podmínky i zájem, 
bude určitě možnost vše pří-
ští rok zdárně zopakovat.

Blanka Vlčková
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fotbalový klub

Po vítězném zápase s Nepomukem 
sehrálo „áčko“ další mistrovský zápas 
v sobotu 21. dubna na hřišti plzeňské 
Košutky. Cílem bylo pokusit se udržet 
třízápasovou vítěznou sérii, popřípa-
dě alespoň neprohrát v základní hrací 
době. První poločas nebyl z naší stra-
ny špatný, ale neproměnili jsme vylo-
ženou šanci a v závěru poločasu do-
mácí potrestali naši ne-
pozornost v obraně. Ve 
druhé půli jsme inkaso-
vali ještě jednou a domů 
jsme po prohře 0:2 odjíž-
děli s prázdnou. 

Za týden jsme doma 
přivítali vedoucí celek 
soutěže Start Tlumačov  
a opět se ukázalo, že 
proti týmům ze špice ta-
bulky to umíme. Po vy-
rovnané první půli jsme sice o gól 
prohrávali, ale ve druhém poločase 
předvedli naši fotbalisté asi nejlep-
ší výkon jara a nejenže dokázali vy-
rovnat, ale měli i spoustu šancí na 
úplné otočení výsledku. Co se nepo-
vedlo v základní době, to se povedlo 
v penaltovém rozstřelu, který jsme 
zvládli v poměru 7:6, když se ani je-
den z našich hráčů nemýlil. Do ta-
bulky jsme si tak připsali další dva 
cenné body. 

S velkým optimismem jsme pak za 
týden odjížděli na hřiště zachraňují-
cích se Křimic a nic jiného než zisk  
3 bodů jsme si nepřipouštěli. Po pro-
hraném poločase jsme ve druhém 
dějství průběh zápasu otočili a ještě 
5 minut před koncem vedli v pomě-
ru 3:2. Pak však přišlo nešťastné vy-
rovnání, které na nás nechalo stopu  
i v následující penaltové ruletě; tu 
jsme tentokrát nezvládli a ztratili tak 
další bod. 

Ztráta v tomto utkání byla úplně 
zbytečná, jednoznačně bylo na výhru 
za tři body. Další zápas jsme hráli 13. 
května, ale nebyl to naštěstí pátek, 
nýbrž neděle. Po dlouhých osmnácti 
letech se na našem hřišti hrálo tra-
diční derby se sousedními Horažďo-
vicemi a tento zápas přilákal doslo-
va pouťovou návštěvu. První poločas 

jsme měli pod kontrolou 
a brzy jsme vedli 2:0.  
V jeho závěru jsme ještě 
zahrávali pokutový kop, 
ale kapitán Vlasta Berá-
nek jej úmyslně kopl do 
náruče brankáře Rybára. 
Údajně za to, že penal-
tovému faulu předcháze-
lo postavení mimo hru, 
které asistent hlavního 
rozhodčího neodmával. 

Toto gesto „fair-play“ se nám mohlo 
krutě vymstít, protože Horažďovice  
i přesto, že hráli o deseti, na začátku 
druhé půle snížili na rozdíl jediného 
gólu a ještě nastřelili břevno. Naštěs-
tí jim pak došly síly a naši hráči poho-
dlně dovedli tento zápas k vítěznému 
konci, a to v poměru 4:2.  

Následující dva víkendy nás čeka-
ly dva venkovní duely. Nejprve byla 
před námi cesta na půdu druhé Zruče 
a bylo jasné, že nás nečeká nic jed-
noduchého. To ukázal i samotný prů-
běh zápasu, ve kterém domácí favo-
rit jasně dominoval a po poločasovém 
vedení 2:0 si ve druhé půli výsledek 
pohlídal a konečné skóre vyznělo po-
měrem 3:1 pro domácí. Na lepší vý-
sledek prostě v tomto utkání nebylo. 

Poslední dubnovou sobotu nás če-
kal další tým z popředí tabulky, pl-
zeňský SSC Bolevec. K tomuto vele-
důležitému zápasu odcestovalo z ne-
pochopitelných důvodů pouze deset 

hráčů do pole, a to ještě musel celý 
zápas odehrát veterán Venca Turek. 
Přístup některých našich fotbalistů 
někdy prostě nejde pochopit. I přes 
tyto potíže, jsme šli v tomto utkání 
do vedení, ale ještě před pauzou do-
mácí srovnali. Ve druhém dějství pří-
tomní diváci již gól neviděli, a tak se 
šlo v krátké době již do třetího penal-
tového rozstřelu. V tom nás podržel 
gólman Michal Soukup, který střelce 
Bolevce třikrát vychytal, a to zname-
nalo, že na cestu domů jsme si přiba-
lili velmi cenné dva body. 

První červnovou neděli k nám přijel 
okresní rival Sokol Mochtín a všichni 
jsme čekali, že náš tým potvrdí zisk 
bodů z předchozího víkendu. Bohu-
žel jsme se dočkali velkého zklamá-
ní, protože to, co hráči na hřišti před-
vedli, nemá s bojem o záchranu nic 
společného. Kromě prvních dese-
ti minut, kdy jsme mohli vstřelit dvě 
až tři branky, jsme zápas doslova od-
chodili a hosté byli určitě překvape-
ni, jak lacino dokráčeli k vítězství. Po 
půli jsme prohrávali 1:2 a ve druhé 
už to byl z naší strany jen zmar, ale 
přesto jsme měli k vyrovnání hod-
ně blízko. Čtvrt hodiny před koncem 
jsme zahrávali penaltu, ale Beránek 
poslal slabou střelu přímo do upro-
střed branky stojícího gólmana. Tato 
prohra hodně bolela.

Následující víkend nás čekal v neda-
lekých Žichovicích další derby zápas, 
který byl pro obě mužstva nesmír-
ně důležitý. Nám by případný bodový 
zisk dával velkou naději zachránit se 
v soutěži přímo, bez rizikového bará-
žového souboje. Domácí však udělali 
pro bodový zisk daleko více a podaři-
lo se jim v týdnu změnit původní no-
minaci rozhodčích. To se ukázalo jako 
rozhodující a jejich výhra v poměru 

Jaro 2018 – 2. část (21. 4. – 24. 6.)
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4:1 jen ukazuje jejich „dobře odvede-
nou práci“! Průběh zápasu pak vůbec 
nemá cenu komentovat. 

Poslední zápas základní části sou-
těže jsme odehráli v sobotu 16. 6. na 
domácím hřišti a hostili jsme tým TJ 
Plzeň-Černice. Abychom měli jisto-
tu baráže, bylo nutné v tomto duelu 
stoprocentně bodovat a to se nako-
nec podařilo. Hosté promarnili spous-
tu gólových šancí a nám se naopak 
podařilo třikrát skórovat, takže vítěz-
ství v poměru 3:1 lze považovat za 
zasloužené. To nás nasměrovalo do 
barážového dvojutkání, do kterého 
nám los přidělil jako soupeře druhé 
mužstvo z 1. B třídy, skupiny B – FK 
Žákavu (foto).   

Los určil, že první utkání odehraje-
me ve čtvrtek 21. června na domácím 
hřišti a odvetu v neděli 24. 6. v Žáka-
vě. Náš domácí zápas přilákal velkou 
pozornost, o čemž vypovídá návštěva 
převyšující 200 diváků. Velké vedro 
od prvních minut více svědčilo našim 
hostům, kteří se velmi dobře pohy-
bovali a dostali se do několika velice 
dobrých příležitostí. Naštěstí v naší 
brance stál doslova nepřekonatelný 
Míša Soukup, který vytáhl několik ak-
robatických zákroků, a jen díky jemu 
svítily na ukazateli skóre stále dvě 

nuly. Po půl hodině zapracovalo zná-
mé přísloví: „Nedáš, dostaneš.“ Po 
krásné samostatné akci otevřel skó-
re zápasu střelou z úhlu Roman Kába  
a byl to nejen gól úvodní, ale součas-
ně i poslední.  Ve druhé půli byla hra 
už mnohem vyrovnanější, ale žádné 

mužstvo již žádnou ze svých šancí 
neproměnilo. Důležitým faktorem pro 
odvetu bylo, že jsme doma uhráli čis-
té konto a to je z pohárového hledis-
ka velké plus. 

Poslední červnovou neděli odjížděl 
tým na odvetu do Žákavé s nadě-
jí na záchranu a co je důležité, také 
za doprovodu nebývalého množství 
fanoušků. Do zápasu jsme vstoupili 
hodně nešťastně a hned ve 3. minutě 
šli domácí do vedení. I v dalším prů-
běhu jsme byli pod tlakem a znovu 

nás svými zákroky podržel hrdina ba-
ráže Michal Soukup. Ve druhé části 
první půle jsme hru vyrovnali a ně-
kolikrát jsme obranu našeho soupeře 
hodně potrápili. Do přestávky se nám 
podařilo Kábou vyrovnat a do druhé-
ho poločasu už jsme vstoupili hodně 
sebevědomě. Kapitán Beránek tečo-
vanou střelou nás dostal do vedení 
a vše začalo vypadat hodně dobře. 
Žákava sice ještě po rohovém kopu 
srovnala, ale dvě minuty nato se Aleš 
Vachuška krásně trefil hlavou a bylo 
prakticky rozhodnuto. V závěru jsme 
hru kontrolovali a naprosto zaslouže-
ně jsme tento duel dovedli do vítěz-
ného konce. Viděli jsme tak na zá-
věr sezóny velké dvojzápasové drama 
a co je hlavní, se šťastným koncem 
pro nás. Znamená to, že i v sezóně 
2018/2019 se bude hrát ve Svéradi-
cích 1. A třída.

Naše rezerva po vysoké prohře  
s „béčkem“ Sušice nastoupila v neděli 
22. 4. na domácím hřišti proti na jaře 
výborně hrajícím Bolešinám. Tento-
krát se našemu týmu dařilo a po bo-
jovném výkonu byl po devadesáti mi-
nutách nerozhodný stav 4:4. A pro-
tože nám vyšla i střelba pokutových 
kopů, zůstaly dva body zaslouženě ve 
Svéradicích.               

...i v sezóně 2018/2019 
se bude hrát ve 
Svéradicích 1. A třída.
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Za týden se zápasy obou našich 
týmů opět zkřížily a jejich zápa-
sy připadly na stejný den a dokon-
ce i na stejný čas. Béčko mělo od-
cestovat do Strážova, kde byla pouť 
a tento duel tam očekávala početná 
divácká kulisa. Nakonec však došlo  
k nejhoršímu. K utkání bylo připra-
veno odcestovat pouze 9 hráčů a ti 
se nakonec dohodli, že nikam nepo-
jedou, jelikož nechtějí riskovat vy-
sokou porážku. Tato „sranda“ stála 
náš klub, mimo kontumační výsle-
dek, vysoké pokuty, které v koneč-
ném součtu dělaly 6000 Kč. Nutno 
podotknout, že na větší část se hrá-
či složili. Klub si však tímto krokem 
udělal hodně negativní reklamu. 

Další zápas jsme začátkem května 
hráli opět doma a čekala nás Dukla 
Janovice. Toto utkání se nám vůbec 
nepovedlo, hráli jsme nekoncentro-
vaně a o výsledku rozhodly závěry 
obou poločasů, kdy jsme vždy inka-
sovali jednu branku. Konečný výsle-
dek 0:2 sice neodpovídal průběhu 
hry, ale když nevstřelíme gól, nemů-
žeme chtít ani vyhrát. 

V 21. kole nás čekal nepříjemný zá-
pas v Měcholupech, kde se nám má-
lokdy dařilo. A to se potvrdilo i ten-
tokrát a domů jsme si odváželi vyso-
kou porážku v poměru 0:5. Tentokrát 
to bylo naprosto jednoznačné a vý-
hra domácích byla zcela zasloužená, 
protože jsme se prakticky jen bránili. 

Po třech smutných a neúspěšných 
víkendech jsme si náladu vylepšili 
20. května, kdy do Svéradic přijela 
Dlouhá Ves. Po podzimu ještě jeden 
z adeptů na postup, ale na jaře hod-
ně ubral a to se potvrdilo i v tom-
to duelu. Celkem snadno jsme na-
šeho soupeře přehráli a po dobrém 
výkonu zvítězili 4:1. Výrazně k vítěz-
ství pomohla posila z „áčka“ Karel 
Hoch, který byl doslova k neudržení 
a svůj kvalitní výkon okořenil dvěma  
góly. 

Další víkend jsme nemuseli cesto-
vat daleko, protože nás čekal zápas  
v nedalekém Malém Boru. Tomu se 
na jaře mimořádně daří a bylo to pa-
trné i v tomto utkání. Naši hráči byli 
pod velkým tlakem a jen s velkým 
štěstím drželi sedmdesát minut vy-
rovnané skóre. V závěru jsme však 
obdrželi dva góly a domácí slavili za-
slouženou výhru 4:2. 

Červen jsme začali domácím vy-
stoupením proti Chudenicím a nut-
no říci, že tento zápas se nám vůbec 
nepovedl. První gól jsme inkasovali 
hned na začátku a druhý pak těsně 
před odchodem k poločasovému od-
počinku. Dvoubrankové vedení hos-
ty uklidnilo a ve druhém dějství své 
vedení pouze bránili, aby pak těsně 
před koncem udeřili potřetí – konec 
zápasu a na tabuli svítí konečné skó-
re 0:3. 

O týden později jsme hráli, a to 
opět doma, důležité utkání o zá-
chranu s týmem FK Budětice 2012 
a případné vítězství by nám zajistilo 
účast v okresním přeboru i v ročníku 
2018/2019. Naši hráči však k nejdů-
ležitějšímu zápasu sezóny přikročili, 
slušně řečeno, vlažně, a tak se na-
konec z vítězství zaslouženě radova-
li nadšeně bojující hosté. V každém 
poločase vstřelili po dvou brankách  
a konečné skóre tedy bylo 0:4. 

Soutěž jsme následující víkend za-
končili v Lubech, kde v zápase s je- 

jich rezervou už o nic nešlo, a pro-
to náš debakl 1:8 už skoro ani niko-
ho nepřekvapil. Béčko skončilo na  
13. místě a příští ročník bude hrát 
III. třídu.  

Naši mladší žáci po kruté úvodní 
porážce v Sušici následující dva zá-
pasy zvládli výsledkově daleko lépe, 
když porazili doma na pokutové kopy 
Doubravici-Sedlici a poté vyhráli  
v Hrádku 5:2. Pak se však na do-
mácím hřišti nepovedl zápas s tý-
mem Střelské Hoštice – Katovice, 
ve kterém hosté slavili vysokou vý-
hru 10:2. V této fázi pak byl okresní 
přebor rozdělen na dvě skupiny, ta 
první hrála o 1.–4. místo, ta druhá 
pak o 5.–8. místo. Náš společný tým 
Svéradice–Pačejov hrál skupinu dru-
hou a čekalo jej ještě dalších 6 zá-
pasů. V těch se mu dařilo podstatně 
lépe než v základní části a za 4 vý-
hry v normálním čase a jednu výhru 
na pokutové kopy získal 14 bodů a to 
znamenalo celkové 6. místo. S jarní-
mi výkony svěřenců Vlasty Beránka 
a Martina Heimlicha vládla spokoje-
nost a hodně hráčů je velkým přísli-
bem do budoucna. 

Příští rok přihlašujeme kategorii 
starších žáků, kterou budeme hrát 
pod hlavičkou Svéradice–Chanovi-
ce. A protože OFS Klatovy tuto sou-
těž nevypisuje, budeme hrát okresní 
přebor v rámci OFS Strakonice. 

vdu

10
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Dnes začneme procházku před 
domem a krámem p. Duchoně (dnes 
Optika a oční ambulance), který 
byl skalním fanouškem fotbalové-
ho mužstva SK Horažďovice. Ozna-
čením „skalní fanoušek“ se rozu-
mělo fanoušek „zuřivý“, oproti „fa-
nouškovi přespolnímu“, který býval 
kliďas a říkal: „No jo, nedá se nic 
dělat, sport je holt sport.“ Dům Du-
choňů měl dvě poschodí, v horním 
patře bydlela sestra pana Ducho-
ně a v přízemí byl krám, kde kra-
loval p. Duchoň. Domluva mezi pří-
zemím a patrem probíhala pomocí 
„hubofonu“, který byl zřízen z trub-
ky na obou koncích poněkud roz-
šířené, aby se tam vešel nos, ústa  
a brada. Osobně jsem viděl, jak 
tento vynález funguje. Byl jsem 
jednou u Duchoňů v obchodě, 
když pan Duchoň byl někam nut-
ně volán. Tu se pan majitel po-
stavil k hubofonu a zařval: „Pojď 
dolu!“ Netrvalo to ani minutku  
a slečna Duchoňová se dostavila 
do obchodu. Později jsem se dově-
děl, že toto zařízení bylo zkopíro-
váno z jakéhosi parníku, kde slou-
žilo ku spojení můstku do topírny  
a paromotoru. 

Dále přejdeme přes silnici k ho-
telu Modrá Hvězda. Stavení Modré 
se mnoho nezměnilo, ale změnila 
se zadní část směrem ku sv. Voj-
těchovi. Zde bývaly velké prostory, 
kde se konaly jakési národní slav-
nosti, při kterých se horažďovické 
ženy oblékaly do národních krojů. 
Byl zde i kuželník a letní sál, kde se 
tancovalo a popíjelo. V tomto sále 
byly na konci války soustředěny 
veškeré ruční zbraně, které Němci 
na Horažďovicku zapomněli, nebo 
jim byly zabaveny. 

U Velkoborské zastávky byl ame-
rickými vojáky zbudován v květnu 
1945 zajatecký lágr, kde byli sou-
středěni Němci, většinou civilisté, 
kteří nestačili včas utéci. Zde čeka-
li na svůj odsun do Německa. Tá-
bor byl obehnán ostnatým drátem 
a všichni uvnitř byli bez střechy nad 
hlavou, bez stanů a minimálních hy-
gienických prostředků, v bídě a špí-
ně. Z tohoto lágru bylo vybráno ze 
zástupu zajatců, kteří se sami při-
hlásili, asi 10 Němců na čištění zbra-
ní na Modré. Dozorem a na kvali-
tu jejich práce byl pověřen bývalý 
politický vězeň židovského vyznání 
a náhodně můj otec, široko daleko 
známý to odborník na zbraně, mu-
nici a výbušniny. Němci, kteří čisti-
li bývalé jejich zbraně, nosili je ke 
kontrole tátovi. Byl to nezapome-
nutelný pohled, jak se bývalý hrdý 
příslušník „vyšší rasy“ klaní Židovi  
a obrací se na něj se slovy: „Velectě-
ný pane, prosím zkontrolujte...“ 

A pokračujeme dále v naší pro-
cházce. Naproti Modré, kde je dnes 
na začátku ulice Příkopy parkoviš-
tě, stával dům, krám a dílna rodi-
ny cukráře pana Marka. Ano, toho, 
kterého jsem připomněl, když ješ-
tě bydlel u Červené brány. Ten-
to historický dům byl za totalitního 
pokroku zbourán a s ním i židov-
ská synagoga, dům židovské obce 
a sousední domy. Posledním svěd-
kem této zástavby a židovského 
hřbitova je již jen stoletá lípa stojící 
na travnatém prostranství. Hřbitov 
byl umístěn na strašně omezeném 
prostoru. Když se místo po nějakém 
čase zaplnilo a město rozšíření ne-
povolilo, zrodil se nápad, že hřbi-
tov bude zasypán dovezenou půdou  
a do té se bude dále pohřbívat. Po-
dle vědomostí mého otce se podob-
né zasypávání opakovalo čtyřikrát 
a za připomínku stojí, že podobně 
se dělo i na světoznámém hřbitově 
Pražském.

Dále se vydáme ulicí Příkopy ku 
sv. Vojtěchu, kde na rozcestí též 
bývala kdysi kovárna a nedaleko se 
tehdy nacházel i mandl. Obě tyto 
provozovny zmizely beze stopy. 
Nyní se vydáme Husovou ulicí na 
Husovo náměstí, kde se vedle Hu-
sova památníku nacházela i důleži-
tá instituce, t. j. městské váhy, kte-
ré obsluhoval otec mého kamaráda 
Míry, pan Holeček.

Vrátíme se dále na náměstí, kde 
svého času stával stojan, ke kte-
rému si chodili lidé načerpat vodu 
pro domácnost. Na stojan byli od-
kázáni všichni lidé, kteří nevlastnili 
vlastní studnu nebo městský vodo-
vod. V zimě, aby stojan nezamrzl, 
byl omotán několika vrstvami slámy 
mimo kliky, kterou se čerpala voda. 

Procházky po horažďovicích – 7. část
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V té době končily Horažďovice 
dnešní pomyslnou čárou mezi vel-
koobchodem Albert a božími muky 
na kruhovém objezdu v Blatenské 
ulici. Celý Loretský vršek byl tehdy 
prázdný, bez jediného stavení, jen 
pole, opuštěný lom a na temeni Ži-
dovský hřbitov. Tam bydlel ve svém 
domku dlouhá léta hrobař Daniel 
Netáhlo se svou rodinou. Netáhlo-
vi neměli žádnou studnu, žádný vo-
dovod, a tak veškerou pitnou vodu 
musely jejich dcery nosit v putnách 
v zimě v létě z náměstí. 

Dále se vydáme z náměstí ulicí 
Podbranskou a zastavíme se na je-
jím konci u křížku. Toto prostran-
ství se z neznámých důvodů nazý-
valo Pod kocourem. Trochu vpravo 
se dnes nachází „Environmentální 
centrum“, kde v 19. stol. zbudoval 
můj praděda Vilém Leopold Kohn 
továrnu na výrobu vaty z dováže-
né bavlny a z místních hadrů zde 
vyráběl též „vatelín“ pro krejčovské 

potřeby. Stroje tehdy poháněla 
voda z Otavy. Na stáří praděd to-
várnu prodal vzdálenému příbuzen-
stvu, které výrobu přestěhovalo do 
Klatov. V uvolněných prostorách 
pak pan Miňovský zbudoval hydro-
elektrárnu. 

Ještě se zastavíme na skok v ulici 
Jiřího z Poděbrad, do které se od-
bočuje vlevo z křižovatky ulic Stra-
konické a Plzeňské. Na jejím kon-
ci stojí zanedbaný přízemní domek, 
kde žil Jakub Lowy, který zemřel  
v roce 1952 v požehnaném věku 87 
let. Vyslechněme si jeho smutný ži-
votní příběh. První manželka mu ze-
mřela poměrně mladá. Děti se roz-
prchly po světě a Jakub se oženil 
podruhé s hezkým děvčetem o hod-
ně mladším. Tento sňatek s Mařen-
kou, jak ji nazýval, zachránil Ku-
bovi život. Smíšené manželství jej 
chránilo před odsunem do koncen-
tračního tábora. Jakub se živil ob-
chodem, po okolních vesničkách 

kupoval vše, peřím počínaje a ků-
žemi konče. Při cestách za obcho-
dem jezdil s vozejkem, do kterého 
měl zapřaženého velkého psa, kte-
rý se mu stal jediným přítelem, když 
podruhé ovdověl. Za nacistické oku-
pace bylo nařízeno, že Židé nesmě-
jí chovat žádný dobytek a též žádná 
domácí zvířata. V určitý den a ho-
dinu se měli majitelé zvířat dosta-
vit na jisté místo a tam své svěřen-
ce odevzdat úřadům. Vyprávělo se  
v Horažďovicích o dojemném lou-
čení Kuby se svým věrným psem, 
kdy prý oba plakali. Nakonec ještě 
pan Lowy přenechal přesné instruk-
ce, jak se psem zacházet, čím a jak 
ho krmit, vycházky atd. Kuba se pak 
vracel domů smutně jako z funusu, 
popošel jen kus cesty, když ras jed-
nou ranou utratil jeho miláčka. Na-
štěstí Kuba již nic neviděl a neslyšel.

Podle knihy J. Fischla 
a h. Smetanové  zpracoval 

Václav Strolený – KONec

Vážení občané,

rád bych Vám touto cestou vysvětil koncepci oprav sil-
nic III. třídy na Horažďovicku. Správa a údržba silnic Pl-
zeňského kraje v posledním roce opravila dvě komuni-
kace v okolí, konkrétně III/1882 Chanovice – Velký Bor 
a III/17212 Boubín – Veřechov – hranice kraje kvalit-
ním asfaltovým betonem. Tento povrch je pro auta i ři-
diče mnohem příjemnější, než staré komunikace, roky 
udržované pouze asfaltovým nátěrem. Logicky je také 
až desetinásobně dražší. To se však samozřejmě vrátí 
i v životnosti komunikace. Stejný povrch jsme se sna-
žili vyjednat i pro komunikaci III/1741 Horažďovice – 
Babín – Svéradice. Sešel jsem se v květnu osobně se 
zástupci Správy a údržby silnic a bylo mi vysvětleno, 
že zatím musíme počkat. Plzeňský kraj chce postupně 

propojovat obce s městy kvalitnějšími povrchy a Svéra-
dice zatím tuto možnost mají díky možnosti jet do Ho-
ražďovic přes Velký Bor. Správa a údržba silnic nyní na 
silnici do Horažďovic přes Babín provedla opět pouze 
dvojitý asfaltový nátěr, který musel být použit pro pro-
dloužení její životnosti, neboť některé její úseky byly 
vedeny jako nevyhovující a hrozilo by její další poško-
zení. Každopádně naše úsilí nekončí. Společně se sta-
rosty Svéradic a Horažďovic, v jejichž katastru silnice 
leží, napneme všechny síly a budeme usilovat o zařa-
zení do plánu oprav v nejbližší době. Realisticky vzato, 
mezi roky 2020 a 2021 bychom se mohli dočkat zrekon-
struované silnice do Horažďovic.

Václav Dušek ml. – člen výboru pro oblast  
dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje

PlZeŇSKÝ KRAJ – výbor pro oblast dopravy – iNFO
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POliticKÉ AKtuAlity

Nová vláda – nový milník
V době psaní tohoto článku vzniká po nejdel-

ším bezvládí v historii České republiky nová 
koalice stran, jež je pravděpodobně schopna 
získat důvěru Poslanecké sněmovny. i když je 
bezvládí jen formální a fakticky Babišův ka-
binet svou moc vykonává, je tento stav nežá-
doucí. Jednak proto, že vláda k prosazování 
svého programu potřebuje důvěru Poslanecké 
sněmovny, a jednak proto, že moc by měla být  
v právním státě vykonávána ústavním způso-
bem, který zajišťuje v souladu s volbami vůli 
většiny za současné ochrany menšin. Vláda  
v demisi by tak měla být pouze dočasným řeše-
ním k překlenutí politické nouze, nikoli vyhle-
dávaným nástrojem k prosazování programu. 

Akceptace opačného přístupu zatlačuje do poza-
dí legální podklad uplatňování státní moci. Již tímto 
se nynější povolební situace liší od těch předchozích, 
neboť snaha najít východisko je projevována spíše 
naoko a je zdůrazňována faktická stránka vládnutí.  
V tomto ohledu je nutné našlapovat velmi pozorně  
a dohlížet na to, aby moc znovu nepohltila zásady, na 
nichž je vystavěn náš stát již od roku 1918.

Druhým takovým mezníkem je společenská shoda 
na nezávadnosti probíhajícího trestního stíhání premi-
éra. Slovy prezidenta Zemana ctíme presumpci neviny 
a zásadu in dubio pro reo (tedy v pochybnostech ve 
prospěch obviněného). Je třeba se však zamyslet nad 
tím, zda rovina politické kultury by měla být ztotož-
ňována s rovinou vyslovení (ne)viny v trestním řízení. 
Podle mého názoru nikoli. Je rozdíl mezi dobrovolným 
vykonáváním veřejné funkce, v níž se navíc soustře-
ďuje velká porce státní moci, a mezi nuceným rozho-
dováním o omezení práv jednotlivce před soudem. 

Zatímco úroveň politické kultury by měla velet jaké-
mukoli (nikoli jen premiérovi!) trestně stíhanému po-
litikovi vzdát se svého mandátu (za předpokladu, že 
účelová trestní stíhání budou podrobena adekvátní 
sankci), u trestního řízení si obviněný nemůže vybrat, 
zda se svého postavení vzdá. Navíc veřejný činitel ve 

vysoké funkci svým rozhodováním ovlivňuje veřej-
né dění. Faktem je, že vykonávání veřejné funkce při 
probíhajícím trestním stíhání rozhodně není v rozporu 
s právem. K zamyšlení ale je, zda po zástupci lidu po-
žadujeme pouze chování v souladu s právem, anebo 
zda očekáváme i morální kvalitu a příkladné respekto-
vání nepsaných pravidel.

Posledním milníkem za posledních téměř třicet let, 
který si dovolím zdůraznit, je vláda opírající se o hla-
sy strany dominující minulému režimu. Současná po-
litická konstelace rozhodila karty takovým způsobem, 
že si premiér v podstatě musel vybrat mezi spoluprací 
s komunistickou stranou a předčasnými volbami. Vez-
meme-li v úvahu, že druhá varianta by pro premiéra 
mohla znamenat potenciální ztrátu nynější dominant-
ní pozice, a smýšlení Andreje Babiše, jako výsledek 
vyjde možnost první. Obě strany pak doplnila ČSSD 
nerespektujíc své tzv. Bohumínské usnesení, v němž 
se sama zavázala, že spolupráci s komunistickou stra-
nou vylučuje. Jako prohrávající se tak jednoznačně 
jeví ČSSD, která (oslabená svými stranickými rozpory 
a ustupováním od svých původních hodnot) pravdě-
podobně poslouží premiérovi stejně dobře jako v mi-
nulém funkčním období. 

Osud ČSSD do značné míry může napovědět další 
posun v postojích společnosti k ještě větší toleranci 
antisystémových a převážně nedemokratických prv-
ků v české politice. Osobně doufám, že i při součas-
ném trendu dokáže naše společnost rozeznat hranici 
a nedopustit vychýlení pomyslných vah opět na stranu 
špatných historických zkušeností.

Josef Smitka ml.



KOMuNálNí VOlBy
Ve dnech 5. a 6. října tohoto 

roku proběhnou v naší vlasti ko-
munální volby a budou se samo-
zřejmě týkat i naší obce. Pro ty, 
co chtějí kandidovat (a nejen pro 
ně), budou patřit následující infor-
mace. 

Členem zastupitelstva se může 
stát každý volič, který je státním 
občanem ČR a který alespoň ve 
druhém dni voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb 
v dané obci přihlášen k trvalému 
pobytu.  Každý uchazeč musí vy-
plnit kandidátní listinu, prohláše-
ní kandidáta a k tomu ještě přilo-
žit petici s podpisem voličů, kteří 
jeho kandidaturu podporují. U kaž- 
dého podepsaného voliče musí 
být uvedeno jméno, příjmení, da-
tum narození a místo, kde je při-
hlášen. Podpisů musí být nejmé-
ně 5 % z aktuálního počtu oby-
vatel obce, to znamená v našem 
případě 16, ale vždy je lepší mít 
těch podpisů více. Kandidátní lis-
tiny s peticí se musí odevzdat nej-
později 66 dnů před volbami do 
16:00 hodin osobně na regist-
račním úřadě, tj. nejpozději 31. 7. 
2018.  

Každý kandidát se může písem-
ným prohlášením doručeným pří-
slušnému registračnímu úřadu do 
48 hodin před zahájením voleb, 
tj. do 3. 10. 2018 do 14:00 hodin, 
vzdát své kandidatury.

žiDle Z KultuRNíhO DOMu
Vzhledem k tomu, že jsme do 

našeho kulturního domu pořídi-
li 120 ks nových židlí, musí být 
stejné množství vyřazeno. Jed-
ná se sice o starší židle, jež mají 
vzhledem k věku a četnosti vy-
užívání trochu „ošoupaný“ lak, 
ale co se týká technické stránky, 
jsou nepoškozené. Proto jsme 
se rozhodli tyto židle nabídnout 
k využití přednostně našim spol-
kům – Mysliveckému sdružení, 
SDH, FK. V případě, že nebude  
o všechny zájem, budou nabíd-
nuty občanům k odkoupení za 
zůstatkovou cenu. Je zbyteč-
né, aby ležely někde uskladněny  
a prášilo se na ně, když by se ně-
komu mohly hodit a mohly by tak 
dál sloužit svému účelu. 

Plastový
eleKtROMĚROVÝ  
ROZVADĚČ

Pro bezproblémový rozvod 
elektřiny na velkých akcích, jako 
bylo červnové „VÍTÁNÍ LÉTA – 
PIVNÍ SLAVNOSTI“, nám bylo 
odborníky z oboru doporuče-
no pořídit si nový elektroměrový 
rozvaděč. Zhotovení tohoto roz-
vaděče zrealizovala firma Václav 
Burda – Elektroslužby a opatřila 
jej jističem 50B/3LTN. Zátěžovou 
zkouškou byly právě výše zmíně-
né „pivní slavnosti“ a vše dopad-
lo nadmíru dobře. Na skříň byly 
napojeny 4 pivovary, 2 stánky na 
občerstvení, osvětlení ve stanech 
a obě kapely, které zde živě vy-
stoupily. V průběhu nedošlo ani  
k jednomu výpadku a potvrdilo 

se, že to byla dobrá investice, 
která určitě najde uplatnění na 
dalších podobných akcích.

BeDNy NA NOVÝ StAN
Jak jsme Vás v loňském roce 

informovali, obec zakoupila 
nový „PARTY STAN“ o rozmě-
rech  6x12 metrů za účelem vy-
užití pro obecní akce, popřípadě 
pro akce místních spolků. Aby-
chom veškeré díly mohli sklado-
vat a pak je donést, popř. dovézt 
na místo použití, nechali jsme si 
vyrobit dvě bedny potřebné ve-
likosti. Tyto bedny jsou na kon-
cích opatřeny dřevěnými madly 
a po stranách jsou ještě úchopy, 
aby se daly bez problémů pře-
nášet. Zakázku realizoval mistr 
truhlář p. Bečvář z Milčic a svou 
práci odvedl opravdu kvalitně.  
Děkujeme.

VÝMĚNA VODOMĚRŮ
Jak již jste byli informováni, od  

1. 6. 2018 uzavřela obec novou, do 
prosince roku 2022 trvající smlou-
vu na kompletní provozování vodo-
hospodářského majetku, a to s fir-
mou ČEVAK a.s., Severní 2264/18, 
370 10 České Budějovice. Ta nás 
požádala, abychom informova-
li občany, že ve 2. pololetí toho-
to roku začne výměna vodoměrů 
u všech obecních přípojek a bude 
rozdělena do několika etap. Letos 
se to bude týkat cca třetiny až po-
loviny domácností a další výměny 
budou následovat v roce příštím. 
Firma ČEVAK si bude sama zajišťo-
vat i odpočty vodoměrů a ten nej-
bližší proběhne v březnu 2019.

iNFORMAce Z OBce / OBecNíhO ÚřADu
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usNeseNÍ zastuPitelstva

1. schvaluje program 27. zasedání ZO; 
2. volí návrhovou komisi: Löffelmann Petr, 

Chaloupka Miroslav;
3. určuje ověřovatele zápisu: Vlčková Blanka, 

Haasová Růžena;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení  

z 26. zasedání ZO ze dne 10. 05. 2018;
5. v záležitosti rozpočtu obce:
a) projednalo závěrečný účet obce k 21. 12. 2017  

a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad;

b) bere na vědomí „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017“ 
zpracovanou firmou DAKAN – Ing. David Vičar, 
se sídlem Pod Dubovkou 9, 301 00 Plzeň;

c) v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje účetní uzávěrku obce 
Svéradice sestavenou k 31. 12. 2017;

6. ve věci žádosti o dotaci z programu „Podpora 
rozvoje regionů“ na akci „Rekonstrukce části  
MK 9c v obci Svéradice“:

a) bere na vědomí registraci akce 
poskytovatelem, kterým je Ministerstvo  
pro místní rozvoj;

b) schvaluje „Smlouvu o dílo č. 18063-01“, 
uzavřenou se zhotovitelem díla, firmou Silnice 
Klatovy, a. s., se sídlem Vídeňská 190/1,  
339 01 Klatovy; 

7. ve věci žádosti o dotaci z Programu rozvoje 
regionů na akci „Rozšíření dětského hřiště MŠ“: 

a) bere na vědomí registraci akce 
poskytovatelem, kterým je Ministerstvo  
pro místní rozvoj;

b) schvaluje „Smlouvu o dílo č. 45/2018“, 
uzavřenou se zhotovitelem díla, firmou  

TR Antoš, s. r. o., se sídlem Na Perchtě 1631, 
511 01 Turnov;

8. schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského 
kraje z dotačního titulu Bezpečené branky 
2018 a současně schvaluje uzavření příslušné 
„Smlouvy o poskytnutí účelové dotace  
č. 26002018“ mezi obcí Svéradice a Plzeňským 
krajem na úhradu 100 % výdajů projektu 
„Bezpečné fotbalové branky – FK Svéradice“;

9. schvaluje „Smlouvu č. 04411711 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR“ na akci „Svéradice – vrt  
SV-1, Svéradice, okres Klatovy“ ve výši 182 326 Kč;

10. vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Svéradice č. 1/2018 o místním poplatku ze psů; 

11. schvaluje rozpočtové opatření č. 3 roku 2018;
12. schvaluje „Smlouvu o dílo č. 506018203801“  

s firmou OMEXOM GA Energo, s. r. o., se sídlem 
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, na 
vypracování PD pro stavbu veřejného osvětlení 
v obci Svéradice v části, kde ČEZ Distribuce, a. s.,  
připravuje stavbu č. IE-12-0006066;  

13. schvaluje „Smlouvu o dílo na výměnu oken  
a skleněných tvárnic v MŠ Svéradice“ a dodatek 
č. 1 k této smlouvě (výměna vstupních dveří)  
se zhotovitelem díla, firmou Milan Stejskal,  
IČ 13509543, bytem Čečelovice 54,  
388 01 Blatná;

14. schvaluje uzavření smlouvy s auditorem  
Ing. Davidem Vičarem, se sídlem Pod Dubovkou 
9, 301 00 Plzeň, o vykonání přezkoumání hospo- 
daření obce za r. 2018 za cenu 16 500 Kč bez 
DPH plus náklady za dopravu ve výši 10,- Kč/km;

15. bere na vědomí „Protokoly o zkoušce“ od 
firmy LABTECH, s. r. o., Hygienická laboratoř 
Klatovy, č. 9441/2018 (místo odběru Svéradice 
VKV – voda odpadní).

usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Svéradice  ze dne 29. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Svéradice:
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Naše vesNice
Svéradice

sobota 18. srpna
14:00 hod. – hRy BeZ hRANic 
– zábavné soutěžní klání, kterého se zúčastní  
4 sousední obce – Svéradice, Velký Bor, Chanovice, 
Slatina 
AKce Se PRAVDĚPODOBNĚ KONAt NeBuDe

pátek 24. srpna – neděle 26. srpna
BARtOlOMĚJSKá POuŤ
– bohatý kulturní, společenský a sportovní program

sobota 7. července
09:45 hod. – DeN řeMeSel
– přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje
hudba: ZUŠ Blatná
 zámecký areál a skanzen v Chanovicích

sobota 14. července 
18:00 hod. – ŠtĚPáN RAK A MAtĚJ RAK 
– Vůně sena a benzínu
koncert mimořádného kytaristy a jeho syna  
 zámek v Chanovicích   

sobota 21. července
18:00 hod. – MOJe DOBRá JitRA 
– Václav Větvička a Jana Rychterová
poutavé vyprávění známého botanika V. Vetvičky  
za doprovodu písničkářky a její kytary
 zámek v Chanovicích

svÉRaDice

cHaNovice

hORAžďOVice

sobota 21. července
JMeNiNy MĚStA
– oslava jmenin města, divadelní představení
 Mírové náměstí, Horažďovice

pátek 27. července     
18:00 hodin – RAlly  PAČeJOV  
– slavnostní start 39. ročníku
 Mírové náměstí, Horažďovice

sobota 18. srpna – neděle 19. srpna     
MARiáNSKá POuŤ 
– pouťové atrakce    
 na Tržišti

sobota 28. července
13:00 hod. – MeMORiál l. DuchONĚ
– hasičská soutěž v Defurových Lažanech, následně 
veselice s hudbou
 cvičiště, Defurovy Lažany

neděle 29. července
13:30 hod. – PřeJeZD RyBNíKA OhRADy 
– tradiční přejezd rybníka Ohrady na kole a s trakařem 
po dřevěné lávce

sobota 25. srpna
18:00 hod. – PRáZDNiNOVÉ KOuZleNí  
Se SKuPiNOu ČáRy MáRy
– koncert plzeňské folkové skupiny, vítěze  
  Západočeského kola Porty z roku 2014 
 zámecký areál v Chanovicích


