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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

Jsme již skoro měsíc po komunálních volbách, známe nové deví-
tičlenné zastupitelstvo, ale k datu vydání tohoto čísla neproběhlo 
ještě ustavující zasedání (je svoláno na 2. 11. 2018), takže zatím 
nevíme jméno nového starosty ani místostarosty. Jsou však zná-
my úkoly, které před novým vedením stojí, a s těmi Vás v krát-
kosti seznámím v následujících odstavcích. 

V příštím roce nás čekají rozsáhlé, ale naprosto nezbytné in-
vestice do rozvoje obce. V důsledku toho, že dodavatel elektřiny, 
firma ČEZ Distribuce, a. s., plánuje na druhé čtvrtletí položení 
velké části vzdušného elektrického vedení do země, využijeme 
toho, že obec bude rozkopána, a spojíme to s dalšími akcemi.  
V současnosti se připravuje technická dokumentace na nové ve-
řejné osvětlení, jež bude instalováno právě v těch částech obce, 
kde budou komunikace rozkopány a využijí se tak připravené vý-
kopy. Tuto dokumentaci připravuje firma, která současně zpra-
covávala dokumentaci pro ČEZ, a tím pádem odpadlo nové geo-
metrické zaměření a další nezbytnosti, které by bylo nutné zno-
vu pořizovat. 
Další akcí, která by měla být současně realizována, je vybudo-

vání chodníků, a to ve dvou samostatných úsecích. Ten první 
začíná od č. p. 85 (Josef Pavlovec) ve směru od Blatné po levé 
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straně a ukončen bude u popisného čísla 93 (Václav a He-
lena Šilhanovi). Druhý úsek povede od autobusové zastáv-
ky až ke křižovatce, kde je odbočka ke „mlýnu“. Tato doku-
mentace už je ve finální fázi, prošla i kontrolou na Státním 
fondu dopravní infrastruktury a v současnosti se vyřizují 
vyjádření příslušných odborů na Městském úřadě v Horaž-
ďovicích. 
Ve stejném termínu, tj. druhé čtvrtletí 2019, je ještě v plá-

nu instalovat v naší obci „bezdrátový rozhlas“. Na obecním 
úřadě bude umístěna nová bezdrátová ústředna včetně PC 
(počítače) s příslušným SW (softwarem) a současně bude 

po obci rozmístěno 14 ks nových hlásičů. Na jejich upevnění 
se využijí buď stávající místa, nebo stožáry nového osvětle-
ní, popřípadě se vybudují nové úchytné prvky. 
V prvním čtvrtletí by měly být dokončeny z podstatné čás-

ti nové fotbalové kabiny a byli bychom moc rádi, aby byly co 
nejdříve v uživatelném stavu a jarní mistrovská utkání tak 
mohl zdejší fotbalový klub hrát už v domácím prostředí. Vše 
bude záležet na počasí; jestliže se podaří postavit hrubou 
stavbu a dát ji pod střechu ještě za výhodných klimatických 
podmínek, pak už se vnitřní práce zvládnou bez ohledu, zda 
bude sněžit či mrznout.  
Velká investice nás čeká do nezbytné rekonstrukce úprav-

ny vody, která se musí dát do takového stavu, aby vyho-
vovala současným přísným zákonným požadavkům a nor-
mám. Tento projekt i s připojením nového vrtu na současné 
rozvody bychom měli zvládnout za pomoci dotace z Minis-
terstva zemědělství. Ta by se měla pohybovat ve výši 70 % 
uznatelných nákladů. Technickou dokumentaci a spolu s ní 
související administraci, včetně stavebního povolení, má na 
starosti firma VAK projekt České Budějovice. Vše musí být 
zpracované tak, aby nejpozději do 15. 1. 2019 byla podána 
samotná žádost o dotaci. Jedná se určitě o šibeniční ter-
mín, ale zatím to probíhá podle plánu a věříme, že všechno 
včas stihneme. 

Z tohoto přehledu je patrné, že před novým vedením obce 
stojí úkoly, které budou z hlediska financování i samotného 
provedení velice obtížné, ale jelikož nesnesou dalšího od-
kladu, nezbývá než se do jejich realizace neprodleně pustit. 
Ještě bych rád připomenul, že se nám v tomto měsíci po-
dařilo zrealizovat dvě již dlouho dopředu naplánované akce. 
Firma Silnice Klatovy, a. s., položila nový asfalt na posled-
ní rozbitou část komunikace Svéradice – Komušín, a tím je 
celý úsek této silnice spadající do našeho katastru opraven. 
Teď je na řadě druhá strana, tj. město Horažďovice, do je-
hož „rajónu“ spadá zbývající část komunikace. 
Dále byla dokončena stavba nové plochy na separovaný 
odpad, která je architektonicky dobře vyřešená a v plné 
míře splňuje požadavky na umístění většího počtu nádob  
a kontejnerů. Do konce listopadu tam budou přemístěny 
nádoby na plasty (2 ks), papír (3 ks) a sklo (1 ks), které jsou 
v současnosti za budovou prodejny ZKD. Věříme, že tímto 
přestěhováním zabráníme věčnému nepořádku u sběrných 
nádob, jež z největší části způsobovali lidé z projíždějících 
aut, kteří zde vykládali odpadky, aniž hleděli na pořádek.  
Jsme na konci října, před námi jsou dva poslední měsíce 
roku a to je jasná předzvěst, že se rychle blíží doba adven-
tu. Proto bych Vás rád všechny srdečně pozval na rozsví-
cení našeho vánočního stromu, které proběhne v pátek 30. 
listopadu 2018 před kaplí sv. Anny na návsi. Všichni budeme 
moc rádi, když se na tomto památném místě sejdeme v co 
největším počtu a společně tak přivítáme nadcházející ad-
ventní období. Letos bude chybět Volné sdružení horažďo-
vických zpěváků a muzikantů, kteří své vystoupení odřekli, 
a proto v současnosti hledáme náhradu. Nebudou však chy-
bět děti z naší mateřské školy, které už si připravují svoje 
pásmo plné básniček a písniček. Na závěr roku se bude ko-
nat ještě několik dalších akcí a jejich termíny i místa konání 
jako tradičně najdete na poslední straně novin. Samozřej-
mě i na ně Vás srdečně zveme.
Na závěr mně dovolte ještě jedno malé zamyšlení. Po ne-
dávných volbách do zastupitelstev obcí a měst docházelo 
při sestavování vládnoucích koalic, hlavně ve větších měs-
tech, k různým hádkám, podrazům a padaly i ostřejší vý-
razy. A v konečném důsledku to pak má vliv i na celkovou 
náladu ve společnosti a vlastně i na náladu každého z nás.  
A právě v této době a v tomto čase bychom si měli při-
pomenout nádherný citát našeho velkého a nesmrtelného 
herce Jana Wericha:
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice 
nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“

Hezký zbytek podzimu, který nás okouzlil nádherným „ba-
bím létem“, a také příjemný začátek blížící se doby zimní.

Václav Dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu

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

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–14.00

PONDĚLÍ 07.00–14.00  17.00–18.00

ÚTERÝ 07.00–15.00

STŘEDA 07.00–16.00

ČTVRTEK 07.00–15.00

PÁTEK 07.00–14.00
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Spolecenská rubrika

Listopad 2018:
KÁBOVÁ Zdeňka   1. listopadu 73 let
CHLANDOVÁ Alena   4. listopadu 62 let
DOLEŽAL Petr 11. listopadu 68 let
MARKOVÁ Valentina 12. listopadu 63 let
PUČILOVÁ Ladislava 14. listopadu 63 let
STEJSKALOVÁ Marie 14. listopadu 67 let
MLÁDKOVÁ Jitka 19. listopadu 62 let
KRLIŠOVÁ Jitka 28. listopadu 75 let
JIŘINCOVÁ Jaroslava 30. listopadu 62 let

Prosinec 2018:
ČERVENÝ Josef   5. prosince 88 let
HOKROVÁ Anna   7. prosince 68 let
BROŽOVÁ Marie 14. prosince 75 let
LANGROVÁ Libuše 21. prosince 83 let
BLÁHOVÁ Zdena  24. prosince 66 let
KLEČKOVÁ Eva 25. prosince 73 let
ČERVENÁ Otýlie 28. prosince 90 let
ŠTĚCH Jaroslav 29. prosince 77 let

Dne 23. října 
se dožila kulatého výročí 90 let 

paní BOŽENA BREJCHOVÁ.
K tomuto významnému výročí byli osobně 

gratulovat zástupci obce, kteří oslavenkyni 
předali dárkový balíček a květiny.

JEŠTĚ JEDNOU VŠECHNO NEJLEPŠÍ
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O Bartolomějské pouti celou náves zaplnily atrak-
ce pana Třísky, a tak si děti už od pátku mohly užít 
kolotočů a utrácet našetřené penízky. Předpověď po-
časí nám slibovala chladné a deštivé počasí, z toho 
důvodu se majitel atrakcí rozhodl nezprovozňovat vel-
kou loď. Tato předpověď se naštěstí nepotvrdila a po 
celý víkend bylo hezké slunečné počasí. 
Tradičně bylo připraveno několik akcí – v pátek zahrál na 
hřišti Jirka Kučera se Sdružením pootavských muzikantů 
a v sobotu v kulturním domě proběhla pouťová zábava 
se skupinou Melodion. Neděle začala mší v kapli sv. Bar-
toloměje na Kostelíku a po celý den probíhala zajíma-
vá výstava miniaturních modelů v lahvích pana Emanuela 
Hody, tentokrát ve vestibulu kulturního domu.
Příznivci fotbalu měli také bohatý program. V pátek 
sehráli bývalí spoluhráči a kamarádi Josefa Čalouna  
a Míry Herouta exhibiční zápas jako vzpomínku na 
tyto dvě osobnosti, v sobotním zápase uhrálo béč-
ko remízu s Kašperskými Horami a v nedělním derby 
Svéradice –Horažďovice mohlo vidět asi 250 diváků 
zajímavý fotbal a hlavně vítězství domácích.

Výlov Mlýnského rybníka se uskutečnil v pátek  
28. září a návštěvníci této atraktivní podívané si moh-
li zakoupit kapra nebo i jiné druhy ryb.  Na hrázi bylo 
připraveno malé občerstvení, podával se čaj pro za-
hřátí, káva a rovněž i něco ostřejšího.

V neděli 23. září nás asi ve 20 hodin postihl výpadek 
elektřiny a obnovit dodávku se podařilo až v pon-
dělí ve 14.30 hodin, bez elektřiny jsme byli bezmála  
19 hodin. Silný vítr způsobil škody na elektrickém ve-
dení po celé republice v takovém rozsahu, že ČEZ nebyl 

schopen závady odstraňovat v kratším čase. U nás elek-
třina nešla z důvodu poškození vysokého vedení. 

Spolek Pacienti uspořádal dne 6. října v sále 
kulturního domu bazárek, ke koupi bylo hlavně ob-
lečení pro děti a pro dospělé, ale i různé vybavení do-
mácnosti. Výtěžek z akce bude použit na pořádání akcí 
pro děti – Halloween je v sobotu 3. listopadu a miku-
lášská nadílka se bude konat začátkem prosince.

Na sobotu 21. října jsme naplánovali 6. ročník dra-
kiády. Počasí se ale naplánovat nedá, a tak se všech 
dvacet draků chvilku povalovalo jen tak v trávě. Nako-
nec foukat začalo a na nebi se ukázala přehlídka krás-
ných draků. Více již uvnitř novin.

ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje vlastníky a uži-
vatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektric-
ké vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, 
na povinnost odstranění a okleštění stromoví  
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spo-
lehlivé provozování zařízení distribuční sou-
stavy. Pokud zásah nebude proveden do 15. lis-
topadu, pracovník pověřený společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., je oprávněn ke vstupu na pozemek  
a provedení nutných prací. Bližší informace jsou vy-
věšeny na úřední desce před obecním úřadem i na 
stránkách obce.

Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebu-
jete až v roce 2019. Podle zákona o ochraně ovzdu-
ší má každá domácnost, která využívá k topení kotel 
na tuhá paliva o příkonu 10 až 300 kW napojený na 
teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinnou 
revizi kotle. První povinnost revize byla zavedena od 
roku 2016 a pak každé dva roky. Ministerstvo život-
ního prostředí letos tento zákon novelizovalo a díky 
tomu stačí mít revizi pouze každé tři roky. Znamená 
to, že povinnost revize se pro všechny posouvá na rok 
2019 a pak znovu nastane až v roce 2022.

Jindřiška Doláková

ZAJÍMAVOSTI, UDáLOSTI, STŘÍPKy…

Paní Langhansová nabízí k prodeji les 
v katastru Svéradic o velikosti 8185 m2. 

Také nabízí samotěžbu kalamitního 
dřeva v tomtéž lese. Cena dohodou. 

V případě zájmu volejte  
na telefon 604 521 583.



Velice aktivní spolek Pacienti po-
řádá v posledních letech dvakrát 
za rok „bazárek“, který se stává 
čím dále, tím více oblíbený. Ten 
poslední se konal první říjnovou 
sobotu, 6. 10., a protože ve ves-
tibulu byla volební místnost pro 
právě probíhající komunální volby, 
poskytla obec Svéradice pro jeho 
průběh sál kulturního domu. A jak 
se ukázalo, bylo to z více důvodů 
dobré rozhodnutí. Jednak nabíze-
ného zboží neustále přibývá a do 
omezeného prostoru v předsálí už 

by se nevešlo a za druhé se uká-
zalo, že uskutečnit bazárek v den 
voleb bylo dobré řešení. Mnoho 
lidí odvolilo a šlo se podívat ved-
le do sálu, odkud samozřejmě ne-
odcházeli domů s prázdnou. Paci-
enti si touto přidruženou činností 
přivydělávají na pořádání dalších 
akcí, jako jsou např. dětské dny, 
mikulášská nadílka a teď nejnově-
ji Halloween, který se bude konat 
v sobotu 3. 11. 
A protože všechny jejich akce 

jsou hodně navštěvované a velice 

obdivované i v širokém okolí, pře-
jeme jim v jejich nelehké práci 
hodně úspěchů a hlavně spoustu 
nových a neokoukaných nápadů.

 vdu

Celé dopoledne, a vlastně až do 
samotného zahájení, jsme doslo-
va trnuli, zda se nad námi počasí 
smiluje a alespoň trochu zafouká. 
A opravdu, těsně před čtrnáctou 
hodinou se větřík opravdu objevil 
a nad našimi hlavami se to zača-
lo hemžit spoustou krásných dra-
ků a dráčků různých barev a ve-
likostí. 
Soutěžilo se opět v tradičních 

kategoriích letec, krasavec a vo-
zembouch. Zejména v kategorii 
krasavec bylo opravdu velice těž-
ké rozhodnout o těch nejhezčích. 
Odměny čekaly nejen na jednot-
livé vítěze, malý dárkový balíček  
a diplomy obdrželi všichni účastní-
ci drakiády.

Na závěr této povedené akce če-
kalo na všechny účastníky opéká-
ní špekáčků před myslivnou, kde 
všechno perfektně připravil pan 

Zdeněk Soukup, kterému touto 
cestou patří velké poděkování. Mo-
derování celé akce se jako každý 
rok zhostil pan Ivo Smitka a díky 

němu jsme měli přehled o všech 
účastnících. Chybu neměl ani jeho 
výběr vhodných písniček. Velkou 
zásluhu na bezchybném a hladkém 
průběhu měly hlavní organizátorky 
tohoto odpoledne: Blanka Vlčková 
a Jindra Doláková. 
Tato akce má již pevné místo  

v našem kalendáři, a proto už teď 

víme, že „svéradická drakiáda“ se 
uskuteční i příští rok. Udělejte si 
proto na ni opět čas.

vdu
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AKCE V OBCI

SVÉrADICKá  DrAKIáDA

BAZárEK

V sobotu 20. října proběhl na tréninkovém fotbalovém hřišti 
již šestý ročník oblíbené drakiády, která je určená nejen dě-
tem, ale i všem příznivcům pouštění „všech možných“ draků.
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FOTBALOVÝ KLUB

Týden po úvodním remízovém duelu s Žichovicemi nás čekal 
první zápas na venkovním hřišti, a to konkrétné na plzeňském 
Bukovci. V tomto zápase byl určitě favoritem tým manažera Bou-
dy (známého z působení v Horažďovicích) a to se nakonec vý-
sledkově potvrdilo. V samotném zápase jsme sice byli aktivněj-
ší my, ale opět jsme doplatili na neproměňování šancí. Po bez-
brankovém poločase se domácí z ničeho nic dostali do vedení  
a naše snaha o vyrovnání vyšla naprázdno. Naopak v závěru 
jsme inkasovali druhou branku a domů jsme od-
jížděli s prázdnou. 

Poslední srpnovou neděli jsme v rámci tradiční 
Bartolomějské pouti hostili ve velkém derby tým FK 
Horažďovice a papírovým favoritem jsme tentokrát 
byli my. To se potvrdilo i na hřišti a díky dvěma gó-
lům Romana Káby z prvního poločasu jsme si do 
tabulky připsali důležité 3 body. Zisk těchto bodů 
jsme pak za týden jeli potvrdit na hřiště nováč-
ka soutěže TJ ZD Meclov. Bohužel i v tomto utká-
ní jsme doplatili na naši střeleckou neschopnost  
a místo toho, abychom soupeře dostali na kolena brzkými vstře-
lenými góly, byli jsme to my, kdo první inkasoval. Domácím pak 
pomohla i velká přízeň hlavního arbitra a také to, že jsme zápas 
dohrávali o deseti, bez vyloučeného Brůhy. Konečný výsledek 
1:6 neodpovídal dění na hřišti, ale na to se zpětně nikdo neptá. 

Druhou zářijovou neděli, 9. 9., nás doma čekal další plzeňský 
tým, a to konkrétně TJ Košutka. Vzhledem k dosavadní vyrovna-
nosti soutěže jsme nutně potřebovali vyhrát a dostat se tak do 
poklidného středu tabulky. Jenže něco jiného je chtít a něco ji-
ného je skutečnost. Po velkých chybách v první půli se hosté do-
stali do dvougólového trháku a před naším týmem stál pro druhý 
poločas těžký úkol – pokusit se o vyrovnání popřípadě o otočení 
výsledku. Když jsme brzy po výměně stran dali gól, zdálo se, že 
to v našich silách je. Sice jsme do soupeře bušili, ale další potřeb-
nou branku jsme již nevstřelili a naopak v závěru inkasovali další. 
Konečná prohra 3:1 je nepříjemná, ale takový je fotbal – musí se 
hrát celých 90 minut! 

Následující sobotu jsme odjížděli do plzeňských Černic na hřiště 
soupeře, kde se nám vůbec nedaří. A potvrdilo se to i v tomto zá-
pase, ve kterém nás domácí mužstvo, i za vydatné pomocí mužů 
v černém, převálcovalo 4:0. Nepříjemná tradice zůstala zacho-
vána a to znamenalo, že domů jsme odjížděli opět s prázdnou. 

Za týden jsme „doma“ v Kasejovicích hostili rezervu Roky-
can, která se také řadí k soupeřům, se kterými nemáme zrov-
na nejlepší bilanci. Bylo to bojovný zápas, ve kterém měli hosté 

více příležitostí, ale paradoxně k vítězství jsme měli blíže my. Po 
nerozhodném poločase, ve kterém jsme srovnali jednogólovou 
ztrátu, jsme ve druhé půli zápas otočili a dostali jsme se do ve-
dení. Bohužel jsme po vedoucí brance ztratili koncentraci a úpl-
ně zbytečně jsme Rokycanům umožnili během jedné minuty vy-
rovnat. V penaltovém rozstřelu jsme opět propadli, a tak jsme si 
do tabulky připsali jen pouhý bod. A to nás za 7 dní čekal výlet 
na hřiště lídra soutěže, do Holýšova. Všichni jsme čekali jedno-

strannou záležitost, ale opak byl pravdou. Sice jsme 
prohráli 2:0 a zápas dohrávali o devíti, ale celých de-
vadesát minut naši hráči bojovali a vytvořili si více 
šancí než domácí favorit. Opět, jako už mnohokrát, 
jsme doplatili na naši bezzubost v zakončení a bez 
toho, že bychom dali gól, se prostě vyhrávat nedá. 
Potřebujeme klid v zakončování a hlavně trochu 
toho štěstíčka. 

První říjnová neděle přinesla zápas, který jsme 
ve Svéradicích (potažmo v Kasejovicích) dlouho ne-
viděli. Přivítali jsme pátý nejúspěšnější tým podzi-

mu, FK Staňkov, a vzhledem k naší dosavadní gólové produktivi-
tě nikdo nečekal žádné brankové hody, spíše naopak. A když ve  
30. minutě vedli hosté 3:0, vypadalo to, jak se říká, „na ručník“. 
Ve zbývajících šedesáti minutách však naši hráči vstřelili neuvěři-
telných 7 gólů (což je stejné množství, které jsme vstřelili během 
předešlých 8 zápasů dohromady) a dokázali stav otočit na hoke-
jových 7:4! K tomuto zápasu lze dodat jediné, kdo nepřišel, musí 
jen litovat, takové mače nejsou k vidění každý den. 

Další neděli nás čekal opět zápas doma, kde jsme hostili nepří-
jemné Kralovice. Oproti minulému zápasu chyběli hned 3 hráči 
(Brůha, Dušek a Nováček), a tak museli vypomoci nestárnoucí 
Venca Turek a Míra Mikeš. O dost mladší hráči soupeře hodně 
trápili naší obranu, ale do vedení jsme šli těsně před přestávkou 
my, když se trefil Aleš Vachuška. Ve druhé půli hosté srovnali  
a naši hráči, i přes dobrý závěr, nedokázali strhnout vedení na 
svoji stranu. Z toho důvodu došlo opět na pokutové kopy a po-
dobně jako v předešlých dvou rozstřelech jsme opět neuspěli, 
když jsme proměnili pouze jeden pokus. 

„B“ mužstvo v prvním zápase nové sezóny vysoko porazilo 
Nýrsko „B“ a další zápas jej čekal na půdě vzdálených Dešenic.  
V nepříjemném prostředí a na malém hrbolatém hřišti se našim 
hráčům dařilo a kromě posledních deseti minut byli jasně lep-
ším týmem. Vítězství 2:1 bylo naprosto zasloužené a vzhledem 
k předvedené hře mohlo být daleko vyšší. Další zápas nás čekal 
doma o pouťové sobotě a soupeřem byl jeden z kandidátů na 
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postup, tým TJ Kašperské Hory. Průběh toho duelu byl jako na 
houpačce. Hned na začátku šli do vedení hosté, ale naši fotba-
listé skóre ještě do poločasu otočili na 2:1. Po změně stran jsme 
utekli na dvoubrankový rozdíl a vše vypadalo nadějně. Pak si 
však naše obrana vybrala oddechový čas a „Kašperky“ během tří 
minut dokázaly vyrovnat. Zápas pak dospěl do penaltového roz-
střelu a tuto loterii zvládl soupeř lépe a doslova před nosem nám 
tak ukradl dva body. 

Za týden hrála naše rezerva opět na domácí půdě, když hostila 
rezervu Dukly Janovice. Na hráčích bylo vidět, že si po smolném 
pouťovém zápase chtějí spravit chuť a na průběhu hry i koneč-
ném výsledku to bylo znát. Hladká výhra v poměru 5:0 byla pro 
hosty ještě milosrdná, protože dalších možná deset šancí zůsta-
lo nevyužito. 

Po týdenním odpočinku následoval výjezd do podzimním slun-
cem zalitých Hartmanic a vzhledem k tomu, že tento tým byl za-
tím bez bodu, čekalo se další vítězství. To se nakonec potvrdilo, 
i když k tomuto cíli vedla hodně trnitá cesta. Hrálo se sice sko-
ro pořád na jednu branku, ale dostat se do její blízkosti stateč-
ně bránil domácí čárový asistent, který pro jistotu držel prapo-
rek neustále nad hlavou. Nakonec jsme překonali i tuto překážku 
a domů jsme si odváželi výhru 3:0. Vstup do podzimu má tedy 
naše béčko zatím opravdu skvělý. 

Další „mač“, který nás čekal doma ve Svéradicích, byl zároveň 
úplně poslední ve starých kabinách. Hostili jsme tým z Kolince  
a očekávané vítězství nás stálo více sil, než bychom čekali. Sou-
peř držel ve skóre neustále jednobrankový odstup a nakonec 
jsme byli všichni rádi za výhru 3:2. 

Za týden jsme odjeli do Hrádku a béčko účastníka 1. B třídy nás 
hodně potrápilo. Celý zápas bylo lepším týmem a my jsme byli 
rádi, že v závěru vyrovnal nejlepší kanonýr III. třídy Michal Jiři-
nec na konečných 1:1. Následné penalty zvládl domácí tým lépe, 
a tak na nás zbyl jen jeden bod, což znamenalo, že jsme se v ta-
bulce propadli na druhé místo. 

Poslední zářijovou sobotu jsme v „domácím prostředí“ ve Vel-
kém Boru hostili nepříjemný Veřechov a nebylo to zrovna lehké 
utkání. Nám pomohlo, že si hosté v 1. poločase vstřelili dvě vlast-
ní branky, a když i naši hráči přidali další dvě, skončil zápas naší 
výhrou 4:2. Tento zápas se nám herně vůbec nepovedl a výsle-
dek je nakonec lepší než předvedená hra a výkon.

Za týden jsme zavítali do zatím nepříliš úspěšných Velhartic 
s jednoznačným cílem, přivézt tři body. Toto utkání jsme však 
totálně nezvládli a o výsledku zápasu rozhodla jediná úspěšná 
střela, která bohužel skončila v naší brance. Na vyrovnání, popř. 
i otočení výsledku šance byly, ale domácí tým nakonec své ví-
tězství uhájil. 

Další zápas nás čekal za týden v našem „azylu“ ve Velkém 
Boru, kde jsme v malém derby hostili Velké Hydčice. Nevyšel 

nám úvod zápasu, kdy jsme promarnili velké šance, a dokonce 
zahodili pokutový kop. Touto výhodou však hosté o chvíli pozdě-
ji nepohrdli, a proto šli do vedení. A když ve druhé půli proměnili 
i svůj druhý PK a pak přidali gól třetí, bylo o vítězi tohoto duelu 
rozhodnuto – ostudná prohra 0:3.

Žáčkové začali mistrovskou sezónu v sobotu 1. září na hřišti  
v Doubravici a po velkém boji dokázali v základním čase remizovat 
1:1. V následném penaltovém rozstřelu byli sice šťastnější domácí, 
ale i přesto jeden získaný bod je velice cenný, protože pro většinu 
našich malých fotbalistů to byla premiéra v této kategorii. 

O týden později se hrálo v Dražejově a tam si teprve naši žáčci 
s chutí zastříleli – domácí deklasovali výsledkem 8:0, a proto není 
divu, že se domů odjíždělo s veselou. 

Následný zápas čekal naši mládež v Žichovicích a po střelec-
kém představení v Dražejově panoval velký optimismus. Skuteč-
nost však byla poněkud odlišná, výkon z předešlého zápasu naši 
žáčkové nezopakovali a odjížděli s vysokou prohrou 1:6. 

Naštěstí si náladu spravili hned za týden na hřišti v Chelčicích, 
kde naprosto zaslouženě vyhráli 4:1, a to mohlo být skóre ještě 
daleko vyšší. 

Poslední zářijovou sobotu se další utkání hrálo v nedalekých 
Střelských Hošticích. Tam jsme sehráli velice dobrý první polo-
čas, po kterém jsme vedli 1:0, ale ve druhé půli „mrňousové“ tro-
chu zvolnili, což soupeř potrestal a zápas otočil ve svůj prospěch 
na konečných 3:1. 

Další mistrovský zápas však žáčkové sehráli mistrně a na hřišti 
ve Štěkni skórovali celkem čtyřikrát. Domácím se to nepovedlo 
ani jednou, a tak náš nejmladší tým odjížděl domů s výhrou 4:0. 

Následující víkend se hrálo v krásném fotbalovém prostředí ve 
Volenicích a i tam se nám dařilo. Po nerozhodném prvním polo-
čase (1:1) skórovali naši „mládežníci“ ve druhé půli hned dvakrát, 
a tak jsme si odváželi výhru 3:1. 

vdu
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Paní Ing. Marie Šulcová pokračuje v roz-
hovoru s horažďovickým občanem Jarosla-
vem Kopáčkem na téma 2. světová válka 
na horažďovicku a období po roce 1948. 

 A kde jsi skončil svou „vězeňskou ka-
riéru“? 

Na Borech jsem byl 9 měsíců. Když jsem byl po-
tom převezen do lágru v s krásným názvem „Bra-
trství“ u Jáchymova, vážil jsem něco málo přes 40 
kilo. Pak mě přesunuli do lágru Ležnice. Byly to 
zkrátka Jáchymovské doly. Budoval se tam nový tábor Svato-
pluk. Z lágru jsme chodili na jeho stavbu 4 km pěšky. Byl také 
poblíž šachty, kde se těžila uranová ruda. Sovětské náklaďáky 
„ZVILY“ už nedočkavě čekaly na naložení a odjezd směr východ. 
Smolinec, smolka, jak jsme my říkali, se nakládala ručně do 
bedýnek. Když se pěkně bedýnka zarovnala smolkou, vážila 
60 kg. Zase ručně jsme ji nosili do aut. Byla to dřina, ale horší 
byla ta spousta záření. Rusové věděli, proč ji odvážejí. Na na-
šem zdraví nezáleželo, vždyť každý z nás byl MUKL. Muž ur-
čený k likvidaci. Byli tam sovětští poradci. Rozhodovali o všem  
a museli je poslouchat i naši čeští bachaři. Měli moc rádi vod-
ku a mnohdy na sebe prozradili, i to, co by neměli. Byla to 
rasovina. 

Nejhůř ale na tom byli vězni, kteří pracovali ve „věži smrti“. 
Byla to vysoká a prostorná budova, zvenku připomínala mlýn. 
Byl to opravdu mlýn, ale ne na mouku, ale na uranovou rudu. 
Uranová žíla se oddělila i se skálou a ta se potom ve věži drti-
la a čistila. Zůstala pak čistá smolka, která putovala Rusům. Ve 
věži smrti pracovali vězni, o kterých se vědělo, že dlouho nepře-
žijí, nebo kteří byli režimu zvlášť nebezpeční. Proto tam dávali  
s oblibou kněze. Bylo to něco hrozného. Uvnitř věže bylo ne-
představitelné vedro, takže vězni tam pracovali skoro nazí. Buď 
tam přímo zemřeli, nebo je propouštěli, aby za krátký čas ze-
mřeli doma. Proto věž dostala jméno věž smrti. 

Komunisté chtěli ještě před rokem 1989 po sobě zahladit sto-
py a začali lágry včetně věží smrti likvidovat. V Jáchymově se 
podařilo, na zásah vlády, věž před likvidací zachránit a byla pro-
hlášena za národní památku. Každoročně, v druhé polovině 
května, tam Konfederace politických vězňů pořádá vzpomínko-
vou pietní akci a je tam umístěna stálá výstava o bývalém ura-
novém lágru. 

Ještě bych se vrátil trochu k životu v lágru. Den-
ně se makalo a makalo. Nástupy byly třikrát denně. 
Museli jsme se rychle zařadit do pětistupu a nasta-
lo počítání. Bachaři se střídali. Měli jsme pro kaž-
dého nějakou přezdívku, třeba Zaječí pysk apod. 
Když jsme se dověděli, že dneska slouží „Sčot“, ka-
ždý se hned ohlížel, co by si ještě mohl na sebe 
hodit, protože jeho počítání vězňů nebralo konce. 
Každou řadu přepočítal, a když vyšlo pět, udělal si 
do zápisníku fajfku. A když konečně došel na ko-
nec a stav mu podle skutečného stavu, který měl 

mít, nevyšel, vrátil se zpátky, odkud začal zase počítat, a vše se 
opakovalo. Někdy nás stálo na place třeba i dva tisíce. A v zimě 
to byla hrůza stát tak dlouho na mrazu. Měli jsme takové hrubé 
pracovní mundůry a ty na nás úplně chrastily jak plechy. 

Většina lidí, co prošli uranovými doly, není již naživu, ale mých 
89 let je asi opět výjimka, která potvrzuje pravidlo. Musím říci, 
že přežít to všechno, i když jsem byl tak mladý, mi pomáhala 
víra. O kněze tam nebyla nouze a ti nám dodávali odvahu a po-
silu i ve svátostech. Všechno se muselo samozřejmě tajit.

 Jaroušku, kolik let jsi si ve skutečnosti odseděl?
Svoje 25. narozeniny jsem „oslavil“ ještě v lágru. Domů jsem 

přišel v roce 1955 jako šestadvacetiletý po šestiletém věznění. 
Byl jsem propuštěn podmínečně na základě žádosti rodičů. To 
tam měli podobných žádostí od členů rodiny a málokomu vyho-
věli. Když jsem chtěl někam jet do vzdálenějšího místa, musel 
jsem to hlásit. Hlavně že jsem byl už doma. Začal jsem praco-
vat v STS Horažďovice a už jsem se konečně také mohl otáčet 
po děvčatech.

 A teď už mi konečně řekni, kde jsi se seznámil 
se svou budoucí ženou a něco o vašem společném 
životě.

Moje žena Mařenka se jmenovala za svobodna Mašková a po-
cházela z Lažan Enysových, dneska jen Lažan. Jsou to Lažany 
blízko Sedlice, Čekanic, Doubravice na Strakonicku. Měli také 
doma hospodářství a k tomu 4 holky. Mařenka byla nejstarší, 
musela samozřejmě zastat kluka. Už jako malá jezdila s koňmi 
a od 12 let na motorce. Ničeho se nebála a se vším si doved-
la poradit. Seznámil jsem se s ní v nemocnici ve Strakonicích, 
když jsem jel navštívit svoji sestru Marušku. Mařenka tam byla 

Politický vězeň, skaut, muž velkého srdce
rozhovor s panem Jaroslavem Kopáčkem z horažďovic – 2. část
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s úrazem na nártu nohy právě z motorky. Jak jsem ji prvně uvi-
děl a podíval se do jejích krásných modrých očí, zajiskřilo to a já 
byl ztracen. Maruška nás představila, bavili jsme se vesele jako 
mladí lidé. Já jsem pak jednou za ní dojel domů na motorce, 
chodili jsme spolu a v létě 1958 byla svatba. 

S bydlením jsme nechtěli obtěžovat rodiče a omezovat svoje 
sourozence a začali jsme si hledat byt. O mě mělo zájem ně-
kolik JZD, dali by nám bývali i bydlení, ale mně se z STSky ne-
chtělo odejít. 

Konečně se nám poštěstilo sehnat pronájem chalupy na sa-
motě mezi Hlupínem a Horažďovicemi. Bydleli tam manželé Ve-
selých z Prahy, ale jen od jara do Dušiček. Oblíbili si nás a my 
je. Pro naše děti byl pan Veselý strýčínek a paní Veselá tetička.  
O tu tetičku jsme se pak s Mařenkou starali nejprve u nás doma, 
ale když moje Mařenka zemřela, bylo to všechno složitější. Te-
tička se dožila 100 let a 8 dní. Rádi na ni s dětmi vzpomínáme. 

V chalupě nebyla zavedena elektrika, ale my jsme se přizpů-
sobili a šlo to dobře. Máme 5 dětí. Jarouška (r. 1959), Vlastíka 
(r. 1961), Marušku (r. 1963), dvojčata Danušku a Jitku (r. 1964). 
Ještě dnes se někteří moji známí podivují, jak jsme to mohli 
bez elektriky s 5 dětmi zvládnout. To víš, také u nás viselo ven-
ku třeba 60 plen. Máchalo se v potoce, sušilo venku, takže jen 
voněly. 

Bydleli jsme tam 16 let. Mezitím jsme si začali stavět v Horaž-
ďovicích, ale na samotě Mečichov 108 jsem ještě dlouho měl 
trvalé bydliště. Děti jsem do školky a do školy nejprve vozil  
autem, později už jezdil autobus. 

Já jsem v STSce pracoval 16 let, Mařenka dělala v JZD Střel-
ské Hoštice účetní. Měl jsem pojízdnou dílnu a ve žních jsem 
přejížděl po celém rajónu od nevidím do nevidím tam, kde se 
zrovna něco rozbilo. 

 A ty jsi byl také zaměstnán v nemocnici?
To bylo v roce 1971, když jsem na doporučení doktora Hlavsy 

ze zdravotních důvodů z traktorky odešel a začal jsem dělat 
údržbáře v horažďovické poliklinice a nemocnici a ve Zdravot-
ním středisku Pačejov a Nalžovské Hory. A to byla opravdu prá-
ce všeho druhu. Od údržby a práci topiče i v Nalžovských Ho-
rách přes zásobování nemocniční kuchyně až po příležitostnou 
pomoc s pacienty. 

Přišel jsem ke všemu možnému. Jednou jsem odjížděl z ne-
mocnice, už byla tma. Najednou se otevřelo nahoře okno a ně-
kdo na mě volá: „Jardóóó, pojď mi prosím tě pomoct.“ Co jsem 
měl dělat? Byla to známá sestřička a byla tam na noční službě 
sama. Zemřel tam pacient, ona s ním nemohla ani hnout, a to 
ho ještě měla odvézt do márnice. Tak jsme ho společně dostali 
na lehátko a jel jsem do márnice. Ale jaké bylo moje překvape-
ní, když jsem otevřel dveře a zjistil, že tam už není žádné místo. 
Tak jsem musel se všemi nebožtíky trochu hnout a seřadit je, 

aby se tam ten můj ještě vešel. Ještěže jsem prošel těmi lágry, 
kde jsem se zocelil, protože tam o smrt nebyla nouze. 

Z nemocnice jsem potom už odešel do důchodu. Zdraví mi už 
teď tak neslouží jako dřív. Byl jsem na operaci se srdcem, také 
mě zlobí „karpály“ na rukou. Ještě ale mohu jezdit na kole a ři-
dičák na auto také mám. To jsem rád. Příští rok mi bude 90 let, 
nemyslel jsem si, že to přijde tak brzy. 

Snažím se udržovat kontakty jak se skauty, tak s dosud žijí-
cími politickými vězni. Jak už jsem se zmínil, v druhé polovině 
května jezdím na pietní akci u věže smrti v Jáchymově. Kromě 
nás politických vězňů se zúčastňuje i veřejnost a představite-
lé státu. Zažil jsem tam už několikrát účast prezidenta republi-
ky. Koncem června nebo začátkem července probíhá také ka-
ždoročně setkání politických vězňů v Praze na Žofíně nebo ve 
Španělském sále na Hradě. Tam také pravidelně jezdím. Je to 
vždycky velmi důstojné. Odtud mám také fotografii s kardiná-
lem Dominikem Dukou. Nesmím chybět ani na naší třetí vzpo-
mínkové akci, probíhající začátkem září, a to je Muklovská pouť 
na svatém Hostýně. Tam je po hlavní mši svaté slavnostní ob-
řad u památníku politických vězňů. My skauti tam stojíme čest-
nou stráž.

Těžké období komunismu, které jsme jako političtí vězni pro-
žili, je třeba stále připomínat, hlavně mladým, kterým to samo-
zřejmě nic neříká. 

Na dokreslení pocitů pana Kopáčka použiji jeho slova z článku 
strakonického měsíčníku Maxim: „Jsem rád, že mohu žít v této 
době, ale nejvíce nás, politické vězně, mrzí, že ti komunisti moh-
li po roce 1989 nastoupit na vlivné justiční pozice. Neodsoudi-
li třeba Vaše (Karel Vaš – agent NKVD, prokurátor vykonstru-
ovaných procesů, podílel se na justiční vraždě Heliodora Píky, 
pozn. autora) nebo Grebeníčka (vyšetřovatel Státní bezpečnosti 
na Krajském velitelství StB v Uherském Hradišti, pozn. autora), 
který mučil kluky elektřinou. Ti kluci mi to všechno vyprávěli. 
Jeho žena tvrdila, že Grebeníček neublížil ani kuřeti. Kluci byli 
svědkové u soudů těchhle vrahů, ale nic se nestalo, že je to už 
promlčené. Co na to říct?“

Jaroušku, musíme už zatím skončit, i když jsi mi 
toho napovídal, že by to vydalo možná i na kníž-
ku. Ještě by jistě stála za zaznamenání tvoje spo-
lupráce se školskými řeholními sestrami de Notre 
Dame v horažďovicích a nesmíme zapomenout ani 
na tvoji dokumentární fotografickou vášeň, kdy 
jsi se snažil zaznamenávat všechny akce, hlavně 
klášterní a kostelní. Moc ti děkuji za tvoje poutavé 
vyprávění a přeji ti za svoji osobu hodně a hodně 
zdraví a mnoho radosti, kterou tak rád rozdáváš.

Ing. Marie ŠULCOVá
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FOTBALOVÝ KLUB

Neděle 16. 9. 2018 bude ve svéradické fotbalové historii 
zapsána jako den, kdy staré kabiny naposledy poslouži-
ly jako zázemí pro sehrání mistrovského zápasu. Stalo se 
tak při zápase našeho „B“ mužstva se Sokolem Kolinec. 
Následný týden se začaly vnitřní prostory kabin vyklízet 
a prakticky každý den v podvečer se pilně pracovalo na 
tom, aby se vše důležité a potřebné vystěhovalo a uloži-
lo. Největší brigáda pak proběhla v sobotu 22. září, kdy 
se likvidovala dvojitá plechová střecha, poté se odstranily 
laťě, prkna a vazníky. Současně se odmontovalo veške-
ré elektrické vedení, bojler, akumulačky, reklamní panely  
a zábradlí, až nakonec zůstaly jen stěny a buňka, ve které 

byl stánek na občerstvení. V úterý 25. září pak nastoupila 
firma STAFIS-KT a během dvou dnů zlikvidovala posled-
ní zbytky kabin, které pamatovaly prakticky celou histo-
rii veškerého fotbalového dění v naší obci. Touto cestou 
se sluší poděkovat všem obětavým brogádníkům, kteří se 
ve svém volném čase podíleli na přípravě kabin k demoli-
ci, všem členům výboru a také několika hráčům „A“ i „B“ 
mužstva.

Když půjde vše podle plánu a po dobu výstavby bude 
panovat rozumné počasí, měli by se naši fotbalisté na-
stěhovat do nového objektu na přelomu března a dubna 
příštího roku.

Zahájení výstavby nových kabin
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VÝZNAMNá VÝrOČÍ

V letošním roce celá republika osla-
vuje významné výročí – 100 let od 
vzniku samostatného Českosloven-
ska. Tyto oslavy se konají vlastně ce-
loročně, ale ty nejzásadnější probí-
hají během měsíce října, protože prá-
vě 28. 10. 1918 vznikl tehdy společný 
stát Čechů a Slováků. Český národ 
byl od r. 1620, kdy se udála bitva na 
Bílé Hoře, neustále utlačován, a to ať 
jako součást Habsburské monarchie, 
nebo později Rakousko-uherské mo-
narchie. Podobně na tom byli i Slová-
ci, kteří se vlastně v 10. století stali 
součástí Uherského království a poz-
ději, podobně jako my, součástí Ra-
kousko-uherské monarchie. Po tak 
dlouhém období žití v nějakém po-
dručí svitla po skončení 1. světové 
války oběma národům naděje, že by 
se vše mohlo podstatně změnit. 

V posledních dnech 1. světové vál-
ky bylo jasné, že se blíží rozpad Ra-
kouska-Uherska, a právě datum 28. 
října bylo doslova nabité událostmi, 
které měnily dějiny. V tento den pro-
bíhalo v Ženevě jednání mezi delega-
cí Národního výboru vedenou Karlem 
Kramářem a představitelem protira-
kouského zahraničního odboje Ed-
vardem Benešem o vytvoření a po-
době nového československého stá-
tu. Vznikla dohoda, že prezidentem 
se stane Tomáš Garrigue Masaryk  
a předsedou vlády bude jmenován 
Karel Kramář. Během tohoto dne se 
rozšířila zpráva, že Rakousko-Uhersko 
uznalo podmínky míru, jejichž součás-
tí bylo i uznání autonomie národů Ra-
kouska-Uherska. To v Praze odstarto-
valo velké živelné demonstrace a mani-
festace a následně pak na Václavském 

náměstí u pomníku svatého Václava vy-
hlásil kněz Isidor Zahradník samostat-
ný Československý stát. Večer 28. října 
vydal Národní výbor první zákon, Zákon 

o zřízení samostatného státu českoslo-
venského, a poté bylo ještě zveřejně-
no provolání Národního výboru „Lide 
československý, Tvůj odvěký sen se 
stal skutkem...“. Pod oběma dokumen-
ty bylo podepsáno 5 osobností, kterým 
se později říkalo „muži 28. října“. Byli to 
Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbr-
ný, Vavro Škrobár a František Soukup. 
Následující dva dny proběhlo ještě ně-
kolik dalších důležitých a dramatických 
jednání, ale ty jen v konečném důsled-
ku stvrdily to, co se stalo 28. 10. 1918.

Oficiální název nově vzniklého státu 
procházel vývojem podle toho, jak se 
měnilo jeho politické zřízení. V letech 

1918–1920 byl Republika Českoslo-
venská nebo Česko-Slovenský stát.  
V letech 1920–1938 se používal název 
Československá republika. V období 
tzv. 2. republiky (1938–39) byl použí-
ván název Česko-Slovenská republika 
a po obsazení Němci nám až do kon-
ce roku 1945 byl vnucen název Pro-
tektorát Čechy a Morava. Po válce až 
do roku 1960 se znovu používal název 
Československá republika. V roce 1960 
byl v souladu s ideologií vládnoucí Ko-
munistické strany Československa ná-
zev státu změněn na Československá 
socialistická republika. Spolu se změ-
nou názvu byl změněn i státní znak. Po 
pádu komunistického režimu v r. 1989 
byl název státu pozměněn na Česko-
slovenská federativní republika a poté 
po vleklých sporech mezi Čechy a Slo-
váky byl ve Federálním shromáždění 
schválen název Česká a Slovenská Fe-
derativní Republika. Ten se používal až 
do zániku státu 31. 12. 1992.

Nová Česká republika, jež vznikla  
1. 1. 1993, je samostatným státem na-
vazujícím na tradice státnosti Česko-
slovenské republiky, Českého králov-
ství, Českého knížectví a Velké Moravy 
sahající až do 9. století. V současnos-
ti jsme členem Organizace spojených 
národů, Severoatlantické aliance, Or-
ganizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj, Světové obchodní organizace, 
Mezinárodního měnového fondu, Svě-
tové banky, Rady Evropy, Organizace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, 
Evropské celní unie, Evropské unie, 
jsme součástí Schengenského prosto-
ru, Evropského hospodářského prosto-
ru, jsme členem Visegrádské skupiny  
a jiných mezinárodních struktur. vdu

100. výročí vzniku  
Československé republiky
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hISTOrIE

Dopoledne 29. října 1918 se ob-
jevil horažďovický strážník Vojtěch 
Netáhlo na ulici se svým červeno-
bílým bubnem, který za války scho-
vával, a s ním poprvé oznámil vznik 
samostatného československého 
státu. Téhož dne večer 
uspořádala městská rada 
velký průvod městem za 
účasti všech spolků a or-
ganizací, který vyvrcho-
lil slavnostním ohňostro-
jem na náměstí. Ustano-
vení samostatné republiky 
s sebou přineslo všeobecné 
nadšení, které dávalo mnohým 
možnost alespoň na chvíli zapome-
nout na válečné útrapy. K připomín-
ce vzniku republiky byly ve městech 
a na vesnicích sázeny „lípy svobo-
dy“. Také v Horažďovicích Okrašlo-
vací spolek opatřil lípu a 14. dubna 
uspořádal Sokol její zasazení dopro-
střed náměstí.

V prvních letech nové republiky 
byla v Horažďovicích stále pociťo-
vána tíha válečných let. V platnosti 
zůstávaly odběrné lístky na mouku  
i takzvané cukřenky, chlebenky 
nebo tabačenky, pro které se cho-
dilo na městskou radnici. Rovněž 
mouka byla stále na příděl a její pří-
dělová dávka na jednu osobu a tý-
den činila: 1kg a 25 dkg chlebové 
mouky žitné, ½ kg ječné mouky bílé 
a ½ kg ječné mouky chlebové. Ceny 
masa se neustále zvyšovaly, a do-
konce se přistoupilo na jeho dovoz 
z Ameriky. Nějaký čas ještě trvalo, 
než se ceny opět stabilizovaly. Na-
pomohla tomu reforma ministra fi-
nancí Aloise Rašína, která zaved-
la kolkování peněz, které mělo za-
mezit dovážení bankovek ze zemí 

bývalého Rakouska–Uherska. V Ho-
ražďovicích se kolkování provádělo 
na třech místech: v městské spoři-
telně, Občanské záložně a Hospo-
dářské záložně. Během kolkovacího 
týdne, od 3. do 9. března 1919, ne-

směli výčepní prodávat li-
hoviny. Za přinesené ban-
kovky byly vydány peníze 
s kolkem. Tisícikoruny jej 
měly vytištěný strojem. 
Malé obnosy do 500 K  
se vracely celé a sumy 
nad tuto částku se vracely  

z poloviny. Samotné město 
tehdy okolkovalo něco kolem 

1 060 000 K. Roku 1923 se konala 
celostátní sbírka na zlatý poklad re-
publiky a v Horažďovicích se vybralo 
40 ½ g zlata, 249 ½ g stříbra, 24 g 
platiny a 360 g jiných kovů.

Se vznikem republiky došlo na Ho-
ražďovicku k oživení spolkového ži-
vota, který byl během válečných let 
1914–1918 ve značném útlumu. Ze-
jména rok 1922 byl v tomto směru 
velmi plodný a svého času zde pů-
sobilo téměř 36 spolků, společenství 
a organizací s přibližně 6500 členy. 
Horažďovické spolky patřily mezi 
pořadatele nebo účastníky mnoha 
důležitých akcí či oslav.

Stavebnictví bylo za první repub-
liky v Horažďovicích zastoupeno 
především stavební firmou Jindři-
cha Bubly. Nacházela se zde také 
vápenka Jaroslava Chvoje, cihelna 
či výroba cementárenského zboží.  
V té době se v Horažďovicích roz-
jel stavitelský „boom“. Pravděpo-
dobně nejvýznamnější stavbou té 
doby byla stavba nové městské rad-
nice. Ta původní byla zbourána v 
roce 1926 z důvodu narušení jejího 

zdiva při odbourání starého pivovaru  
v jejím sousedství. Další význam-
nou stavbou byla výstavba Sokolov-
ny, o které se jednalo v Horažďovi-
cích již od poloviny 90. let 19. sto-
letí. V roce 1934 byla též dokončena 
stavba kongregačního útulku s kláš-
terní ozdravovnou a ve stejném roce 
byla vystavěna i nová klášterní věž. 
Za zmínku jistě stojí fakt, že v roce 
1932 se po více než 450 letech oby-
vatelé Horažďovic konečně dočka-
li nového vodovodu. Po 1. světové 
válce ztratila většina průmyslových 
odvětví v horažďovickém okrese svá 
odbytiště a stagnovala. Již za války 
zanikl místní cukrovar a sirkárna. 

Jedním z podniků, které se těžko vy-
rovnávaly se změnami provázejícími 
vznik národního hospodářství, byl rů-
žařský závod Josefa Kandra. Po válce 
se růžařství ocitlo v úpadku, a proto 
se Kandr začal věnovat pěstování ji-
ných květin, hlavně chryzantém. Z vět-
ších podniků se udržely pouze lihovar 
bratří Munzů a Družstevní škrobárna. 
Dále zůstala v provozu parní pila Vác-
lava Maška, mlýny a elektrárna pana 
Miňovského, která dodávala elektřinu 
do celých Horažďovic a Zářečí. Postup-
ně pak začaly vznikat nové podniky  
a firmy. Jednou z nejvýznamnějších 
a nejvíce prosperujících byla továr-
na na pletené zboží, kterou nechal 
vystavět v roce 1929 Josef Měřička.  
V roce 1930 rozšířil pan Jaroslav 
Cvach svoji dílnu na výrobu ple-
tacích strojů o výrobu motocyklů  
s motorem 15 HP, spotřebou ben-
zínu 4–5 l na 100 km a obsahu  
500 cm3. 

Václav Strolený (podle materiálů 
Městského muzea v Horažďovicích)

Dokončení v příštím čísle

Život v horažďovicích (1918–1938)
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AKTUALITy

Dlouhý růst ekonomiky trvající 
přibližně deset let si na paměti ná-
roda vybírá svou daň. Čím je kon-
junktura delší, tím hlouběji ztráta 
paměti jde a následné vystřízlivě-
ní je o to bolestnější. Stabilita za-
městnání, růst mezd a všeobecný 
optimismus při utrácení způsobil 
nebezpečnou domněnku nepo-
třebnosti zadních vrátek. 

Dluh ve formě bankovního či ne-
bankovního úvěru potkává v prů-
běhu života téměř každého z nás. 
Je to logické a není na tom nic 
špatného, protože existuje celá 
škála věcí, které dnes z vlast-
ních prostředků prostě nepokryje-
me. Dokážeme-li se shodnout, že 
v některých záležitostech se bez 
zadlužení neobejdeme, nutně do-
jdeme k závěru, že ne každý dluh 
je špatný. Otázkou tak zůstává, 
jaké dluhy jsou ty dobré?

Ve zmíněném článku jsou posu-
zovány hranice lichvářství a střet 
mezi smluvní svobodou a dobrými 
mravy. Pro náš článek to ale není 
podstatné, neboť daný příklad je 
do očí bijící a každého rozumně 
uvažujícího člověka nejspíš na-
padne, že jakýkoliv úvěr s úroko-
vou sazbou ve výši 114 % spa-
dá do kategorie „špatný dluh“.  
Z mého pohledu je rovněž ne-
sporné, že v takovém případě 

jsou důležitější morální zásady  
a že právě zde existuje prostor 
pro regulační zásah státu a na-
stavení stropních limitů.

Při jednání s klienty však po-
užívám jinou kategorizaci – dě-
lím úvěry na zdravé a nezdra-

vé. Oproti uvedenému článku je 
toto rozlišení mnohem jemněj-
ší a mnohem více nápomocné 
při zvažování financování nějaké 
investice. V první řadě je nutné 
upozornit, že hlavním referenč-
ním kritériem není zmiňovaná 
úroková sazba, nýbrž roční pro-
centní sazba nákladů (RPSN či 
jednoduše celková nákladovost 
úvěru). Existují totiž společnos-
ti, které Vás lákají na nízký úrok, 
nicméně kvůli poplatkům za úvěr 
celkově zaplatíte mnohem víc. 
Výpočet individuální sazby zá-
visí na mnoha faktorech, nicmé-
ně v každé větší bankovní in-
stituci máte možnost vyjednat 

snížení vypočtené sazby. O hra-
nici zdravé sazby lze diskutovat, 
ale obecně vzato byste u klasic-
kých neúčelových úvěrů nemě-
li nikdy přistupovat na více než 
desetiprocentní sazbu. U úvěrů 
na bydlení je situace jiná a odvíjí 
se hlavně od sazeb stanovených 
Českou národní bankou. 

Dalším důležitým hlediskem je 
účel a potřebnost příslušného fi-
nancování. Pokud je účelem fi-
nancování investice do bydlení 
či do podnikání, pak se téměř ve 
všech případech jedná o zdravý 
dluh. Pokud ale pomocí úvěru za-

řizujete dovolenou či Vánoce, pla-
tí pravidlo opačné – téměř vždy 
je takový dluh nezdravý. Někte-
ré věci pak stojí někde na pomezí 
(např. financování vozidla) a velmi 
záleží na podmínkách úvěru a po-
třebnosti takové investice. 

Pokud už nějaký nezdravý dluh 
máte, pamatujte, že existuje mož-
nost refinancovat či konsolido-
vat za výhodnějších podmínek. 
V případě, že nemáte dostateč-
nou rezervu, považuji za vhodné 
úvěr pojistit. K zakončení tohoto 
velmi zkráceného zamyšlení se 
perfektně hodí přísloví: „Dvakrát 
měř, jednou řež.“

Josef Smitka ml.

 (Z)dravé dluhy
Pro toto číslo našich novin jsem si vybral atypické 

aktuální téma. Bude se totiž týkat spíše ekonomie 
nežli politiky. Jako záminka mi posloužil článek uve-
řejněný na webu ČT24 s názvem: „Je 114 procent li-
chva? Soud si to nemyslí, vláda hledá hranici úroků.“ 

Jak samotné pojmenování napovídá, budeme se točit 
okolo půjčování peněz.

Pokud pomocí úvěru zařizujete dovolenou  
či Vánoce, téměř vždy je takový dluh nezdravý. 



JAK DOPADLy KOMUNáLNÍ VOLBy 
VE SVÉrADICÍCh

Od komunálních voleb utekly již více než 3 týdny a jejich 
konečné výsledky v naší obci asi všichni dobře znáte. Ale pro 
pořádek zveřejňujeme jejich kompletní a podrobnou podobu. 

Voleb se zúčastnilo celkem 177 registrovaných voličů, tj. 66,04 %.

Pořadí: 
1. KORBEL Jaroslav .............................................145 hlasů
2. NĚMEC Petr ....................................................141 hlasů
3. LÖFFELMANN Petr .......................................... 134 hlasů
4. DUŠEK Václav .................................................117 hlasů
5. BOČEK Pavel .................................................. 108 hlasů
6. VLČKOVÁ Blanka ............................................. 106 hlasů
7. HAASOVÁ Růžena ........................................... 100 hlasů
8. VALACH Tomáš ................................................ 78 hlasů
9. KLAS Pavel ....................................................... 78 hlasů

Do zastupitelstva obce se nedostali:
10. CEJNAROVÁ Andrea ........................................ 67 hlasů
11. HEIMLICH Martin ............................................ 56 hlasů
12. PUČIL Jaroslav................................................ 27 hlasů

Ustavující schůze nového zastupitelstva, na které bude zvolen sta-
rosta, místostarosta a také stanoveno složení kontrolního a finanč-
ního výboru, se uskuteční v pátek 2. 11. 2018 od 19:00 hodin. 

KALENDáŘ NA rOK 2019
Obec opět připravuje vydání obecního kalendáře na 

rok 2019 a pravděpodobně v něm opět naleznete sta-
ré fotografie svéradických usedlostí, obyvatel a krajiny. 
Není snadné sehnat 52 různých snímků, které by symboli-
zovaly jak tehdejší život v naší obci, tak i různé událos-
ti, slavnosti či významná výročí. Jestliže máte doma po-
dobné fotografie, rádi bychom Vás touto cestou poprosili  
o jejich zapůjčení a o souhlas s jejich zveřejněním v tomto ka-
lendáři. Fota si naskenujeme a poté ihned vrátíme majitelům.

KONTEJNEry NA BIOODPAD
Po dohodě s firmou Marius Pedersen bude doba vy-

vážení kontejnerů na bioodpad prodloužena až do  

30. 11. 2018. Současně bude možnost vyvážet listí  
a drobný odpad ze zahrádek do velkého kontejneru, kte-
rý bude postupně umístěn na návsi, v mateřské škole  
a u lipového parku. V této souvislosti opět upozorňujeme 
občany, aby do kontejnerů nedávali velké větve ze stromů, 
túje a podobné dřeviny. Ty můžete vyvážet na Vzácný vršek 
na místo, které je určeno k pálení „čarodějnic“.

ODPOČINKOVÉ SEZENÍ SE STŘÍŠKOU
V krásném prostředí u Mlýn-

ského rybníka, v místě, kde 
se křižuje cesta stoupající ke 
kapli sv. Bartoloměje a ces-
ta kopírující břeh a směřují-
cí ke „skále“, bylo v minulých 
dnech umístěno „odpočinko-
vé posezení se stříškou“. Plo-
cha pod tímto posezením byla 
nejdříve vyrovnaná navezením 
zeminy a po samotné instala-
ci bylo vše dorovnáno bílým štěrkem z lomu Krty. Kdo se vydá 
na procházku do této oblasti, může si zde na chvilku odpočinout  
a pokochat se nádherným výhledem na obecní rybník  
a jeho okolí. 

Pořízení tohoto odpočinkového mobiliáře bylo z části hraze-
no dotací z PSOV PK 2018 – integrované projekty, o kterou po-
žádal svazek obcí v rámci mikroregionu Prácheňsko, z. s. p. o.

hLEDáME PrACOVNÍKA
Obec Svéradice hledá pracovníka na práci  
s křovinořezem s nástupem 1. 4. 2019. Jedná 
se o občasné kosení obecních travních poros-
tů, které jsou pro práci s motorovou sekač-
kou nepřístupné.
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Zájemci se můžou 
hlásit v kanceláři 
obecního úřadu  
v jeho úředních  
hodinách.

Naše vesNice svéradice
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USNESENÍ

1. schvaluje program 28. zasedání ZO; 
2. volí návrhovou komisi: Šimánková H., Haasová R.;
3. určuje ověřovatele zápisu: Vlčková B., Löffelmann P.;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 27. zasedání ZO 

ze dne 29. 06. 2018;
5. v záležitosti rozpočtového opatření: 
      a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018;
      b) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018; 
6. schvaluje Smlouvu o dílo s firmou STAFIS-KT,  

s. r. o., Pačejov–nádraží 274, 341 01 Horažďovice, 
na realizaci akce „Rekonstrukce fotbalových kabin 
Svéradice“ ve sníženém rozsahu a v této souvislosti 
revokuje usnesení č. 6 z 21. zasedání ZO ze dne  
9. 8. 2017;

7. schvaluje „Smlouvu o sdružených službách 
dodávky a odběru zemního plynu“ s firmou Pražská 
plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, 
Národní 37, PSČ 110 00, platnou na období 1. 1. 2019 
– 31. 12. 2020, na dodávku zemního plynu ve výši 
639 Kč/MWh;

8. schvaluje „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“  
od poskytovatele MMR:  

      a) Rekonstrukce části MK 9C ve výši 328 802 Kč 
          – IČ 117D815009043;
      b) Rozšíření dětského hřiště MŠ Svéradice ve výši 
          96 608 Kč – IČ 117D815007730;
9. schvaluje cenovou nabídku firmy VAK projekt s. r. o.,  

B. Němcové 12, 370 11 České Budějovice, na 
pořízení kompletní projektové dokumentace včetně 
inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce  
a intenzifikace úpravny vody“;

10. schvaluje cenovou nabídku firmy EUROPROJECT 
dotace, kpt. Jaroše 29, 680 01 Boskovice, na 
kompletní administraci žádosti o dotace na chodníky;   

11. schvaluje „Smlouvy o dílo“ s pány Jiřím Renčem, 
Slatina 65, 341 01 Horažďovice, a Lukášem 
Chaloupkou, Slatina 31, 341 01 Horažďovice, na úklid 
sněhu v zimním období, a to od 1. 11. 2018 do 31. 3. 
2019 za stejných podmínek jako v minulém období; 

12. schvaluje „Nájemní smlouvu a smlouvu o zajištění 
činnosti lunaparku a zábavních parků“ mezi obcí 
Svéradice a p. Josefem Třískou, bytem Volyňská 79, 
Strakonice III, na pořádání Bartolomějské pouti  
v r. 2019;

13. schvaluje „Licenční smlouvy o veřejném provozování 
hudebních děl“ s firmou OSA, z. s., se sídlem  
Čs. armády 20, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 56:

      a) č. VP 2018 114730 užití hudebních děl   
          prostřednictvím místního rozhlasu;
      b) č. VP 2018 114802 – akce „Vítání léta – pivní 
          slavnosti“ – 9. 6. 2018; 
14. ve věci pronájmu sálu kulturního domu  

ve Svéradicích: 
      a) schvaluje pronájem p. Jiřímu Motejzíkovi,  

Tržní 787, Strakonice, IČ 16819616, na akci  
„Setkání přátel dechovky“, která se bude konat  
v neděli 14. 10. 2018, za následujících podmínek:  
1500 Kč bez topení, 2500 Kč v případě topení;

      b) promíjí pronájem sálu p. Josefu Heimlichovi  
na akci „Posvícenecká zábava“, která se bude konat 
19. 10. 2018;

      c) bere na vědomí pronájem sálu pro spolek 
PACIENTI na následující dvě akce:

 - sobota 6. 10. – BAZÁREK;
 - sobota 3. 11. – HALOWEENSKÁ PÁRTY;
15. rozhodlo o finančním příspěvku pro Český svaz 

včelařů, z. s., základní organizace Horažďovice, 
ve výši 2000 Kč a schvaluje příslušnou darovací 
smlouvu;

16. v záležitosti směny pozemků v k. ú. Svéradice  
(na základě geometrického plánu zpracovaného  
Ing. Pavlou Šedivou – viz příloha č. 1):

      a) schvaluje směnu pozemků: dílu b odděleného 
            z parcely p. č. 2876, ostatní plocha, o výměře 
            21 m² (sloučeného do parcely p. č. 2793/1), 
            z vlastnictví p. R. Lindauera, r. č. 640423/1779,             
            Na stráži 1194/59, 140 00 Praha 4 – Krč, 
            do vlastnictví obce Svéradice a směnu dílu c 
            odděleného z parcely p. č. 2793/1, ostatní 
            plocha, o výměře 18 m² (sloučeného do parcely 
            p. č. 2876), z vlastnictví obce Svéradice do 
            vlastnictví p. R. Lindauera, r. č. 640423/1779,  
            Na stráži 1194/59, 140 00 Praha 4 – Krč 
            s doplatkem ve výši 40 Kč/m² pozemku 
            ve prospěch p. R. Lindauera;
      b) schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi 
            R. Lindauerem  a obcí Svéradice;
17. na základě návrhu firmy ČSAD STTRANS, a. s., 

Strakonice, schvaluje „Dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy“ o pronájmu nebytových prostor za účelem 
garážování ze dne 1. 10. 2005; 

18. schvaluje cenovou nabídku firmy SOFT-RADIO, 
Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, na realizaci akce 
„Svéradice – bezdrátový rozhlas“ – systém RDRdigi3.

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Svéradice  ze dne 26. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Svéradice:
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KULTUrNÍ A SPOrTOVNÍ AKCE 

Vydává obecní úřad ve Svéradicích. 
K tisku připravuje redakční rada ve složení:
šéfredaktor: Václav Dušek
redaktoři: Blanka Vlčková, Petr Löffelmann
spolupráce: Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D. (editace),  
Mgr. Petr Jechort (jazyková korektura), Jindřiška Doláková,  
Ing. Marie Šulcová, Václav Strolený, Josef Smitka ml.

tisk: SV, spol. s r. o., počet výtisků: 200 ks; neprodejné

Naše vesNice
Svéradice

 sobota 3. listopadu
16:00 hod. – hALLOWEEN
 KD ve Svéradicích, pořádá spolek PACIENTI

 pátek 30. listopadu
18:00 hod. – rOZSVÍCENÍ VáNOČNÍhO STrOMU 
 od 16:00 hod. ve vestibulu KD doprovodný program
 ukázky výroby a prodej vánočních vazeb
 zdobení napečených vánočních perníčků 
 
 sobota 8. prosince
16:00 hod. – MIKULáŠSKá NADÍLKA
 velká mikulášská veselice pro děti i dospělé v sále 
   kulturního domu
 pořádá spolek PACIENTI ve spolupráci s obcí Svéradice

 sobota 22. prosince
16:00 hod. – VáNOČNÍ KONCErT
 společné vystoupení dětí z naší mateřské školy a pěvec - 
   kého souboru VELKOBOR v sále kulturního domu

 úterý 25. prosince
20:00 hod. – MySLIVECKÝ BáL 
 hraje skupina Experiment
 KD ve Svéradicích, pořádá místní Myslivecké sdružení

 pátek 2. listopadu
18:00 hod. – ŠTěPáN rAK – DOMOV MůJ 
 koncert mimořádného kytaristy ke 100. výročí vzniku republiky
 Zámek v Chanovicích 

 sobota 10. listopadu 
20:00 hod. – hASIČSKá VESELICE – akce místních hasičů
 KD v Chanovicích   

SVÉrADICE

ChANOVICE

hOrAŽĎOVICE

 sobota 10. listopadu
9:00 – 12:00 hod. – SVATOMArTINSKÝ JArMArK 
 řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program
 Mírové náměstí v Horažďovicích

 sobota 1. prosince
PEKLO – peklo plné čertů v zámeckém pivovaru
 účinkuje divadelní spolek TYJÁTR
 Zámecký pivovar v Horažďovicích

 neděle 2. prosince 

rOZSVÍCENÍ VáNOČNÍhO STrOMU
 zpívání u stromu, posvěcení, rozsvícení 
 Mírové náměstí v Horažďovicích

 sobota 15. prosince
9:00 – 12:00 hod. – ADVENTNÍ JArMArK
 Mírové náměstí 
18:00 hod. – ADVENTNÍ KONCErT – vystoupí Hana Křížková 
 v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí

 sobota 17. listopadu    
21:00 hod. – BrUTUS – taneční zábava s legendou
 KD v Chanovicích

 neděle 2. prosince
rOZSVÍCENÍ VáNOČNÍhO STrOMU V ChANOVICÍCh
 před kostelem Povýšení sv. Kříže, Chanovice

 úterý, středa 25. a 26. prosince
ChANOVICKÝ BETLÉM
 skanzen v Chanovicích

 pondělí 31. prosince
20:00 hod. – MySLIVECKÝ SILVESTr 
 pořádá Myslivecké sdružení 
 KD v Chanovicích


