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máme už více než týden po Velikonocích a před námi jsou květnové svátky, které letos vycházejí na středu, takže můžeme v případě
správně zvolené dovolené získat poměrně pěkně dlouhé volno. V případě, že na toto období vyjde i krásné počasí, určitě většina lidí využije tuto mimořádnou dovolenou k práci na zahradě nebo k relaxačním
wellness pobytům či prostě „jen“ k odpočinku. Květen je měsíc, kte-

rý je spojen s lidovými oslavami, jako je např. stavění májky či pálení
čarodějnic, a je rovněž považován za měsíc lásky. Zajímavostí, kterou
málokdo ví, je, že měsíc květen vždy začíná ve stejný den jako leden
následujícího roku a žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. Tohoto krásného měsíce se týká také
několik klasických pranostik, z nichž asi nejznámější je „mokrý máj –
ve stodole ráj“. Dlouhodobá předpověď počasí naznačuje, že v letošním květnu zažijeme dny, kdy budou vyloženě letní teploty, a na druhé straně by snad i mělo vydatně zapršet. Tak se necháme překvapit.
Co se týká práce v obci, na nejbližší dva měsíce nemáme naplánovanou žádnou větší akci, myšleno ve smyslu nějaké nové stavby, údržby
nebo rekonstrukce. Velkou událostí ale bude určitě dokončení stavby
nových fotbalových kabin, která po sedmi měsících spěje ke svému
závěru. V březnu a v dubnu byl v tomto objektu velice čilý ruch a pracovalo zde několik part řemeslníků současně. Udělaly se kompletně
vnitřní omítky, proběhly topenářské a instalatérské práce, byly položeny podlahové betony a ihned poté se začalo s lepením obkladů
a pokládáním dlažby. Zároveň probíhaly i práce venkovní, jako položení
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nového elektrického vedení a instalace biologického septiku. Současně se využilo toho, že kolem kabin bylo už delší dobu lešení,
a tak se realizovaly i venkovní omítky. S nimi jsme v letošním roce
sice nepočítali, ale proč znovu stavět lešení, když byla možnost
využít to, které se kolem objektu postavilo v době instalace střešní krytiny a montáže okapů. Omítky jsou již dokončené a sami
teď můžete posoudit, zda se povedly. V těchto dnech již probíhá
kolaudační řízení a s největší pravděpodobností premiérový zápas
s novými kabinami proběhne v neděli 19. května, kdy v zápase
26. kola 1. A třídy budeme hostit Sokol Mochtín. Věřím, že do té

doby bude upraveno i okolí objektu tak, aby se všichni návštěvníci mohli pohybovat bez omezení a měli přístup jak na tribuny, tak
do občerstvovacích prostorů.
Ještě bych rád všem, co mají k výstavbě nových fotbalových
kabin výhrady, vysvětlil, že převážnou část této stavby bude sice
provozovat zájmový spolek FK Svéradice, ale využívat ji budou
moci i další spolky v obci a rovněž tak i děti z mateřské školy. Šatny, sprchy i WC budou k dispozici pro všechny sportovní a společenské akce, které se na hřišti budou pořádat, a jejich využívání
bude samozřejmě zdarma. Tato stavba je jednoznačně určena
pro občany naší obce a věříme, že to tak bude i fungovat a že
bude sloužit ku prospěchu nás všech.
Teď bych rád několika řádky reagoval na nedávnou kritiku
ohledně plných kontejnerů na sklo a na rozbitou nádobu (zvon)
na plasty. Jak jistě víte, pro svozy skla jsou naší svozovou firmou
určeny pevné termíny (vždy jeden v měsíci), a ty buď využijeme
a telefonicky objednáme, anebo, když vidíme, že nádoba není
dostatečně plná, počkáme s jejím vyprázdněním na další termín.
V první dekádě měsíce března jsme zjišťovali plnost kontejnerů
a vzhledem k tomu, že jeden byl plný z poloviny a druhý tak ze
třetiny, odložili jsme pochopitelně vývoz skla na dubnový termín
(v tomto případě 17. 4.). Nemohli jsme však předpokládat, že někdo bude doma dělat velký úklid a navozí do nádob spoustu velkých, skoro čtyřlitrových sklenic. A tak se stalo, že velký zvon na
hlavním svozovém místě byl během několika dní zcela plný a lidé
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potom odkládali donesené sklo volně na beton. Přitom však stačilo popojít několik desítek metrů dál a sklo vhodit do nádoby za
ZKD, ve které v té době bylo ještě dostatek místa. Ono je zřejmě
snadnější si radši postěžovat, že není sklo kam ukládat, než se
přesvědčit, zda je to skutečně pravda. Radši udělat nepořádek,
vždyť on to z obce někdo uklidí. Objektivní kritika je určitě v pořádku, ale než začnu něco kritizovat, tak je vždy dobré si nejdříve
ověřit, zda je ta kritika oprávněná.
A co se týká zničeného zvonu na ukládání plastů, to způsobila
firma, která v pátek 5. dubna tento odpad odvážela. Při nakládce došlo k utržení úchytového oka a nádoba se při pádu na beton z velké části poničila. Místo toho, aby nás příslušní pracovníci
o této nehodě informovali, dozvěděli jsme se to až dodatečně od
našich občanů. Zničenou nádobu jsme vyfotili a snímek zaslali příslušnému odboru firmy Marius Pedersen. Bylo nám slíbeno,
že nový velký zvon dostaneme do tří týdnů a současná kapacita
byla zatím na neurčito rozšířena o tři kontejnery na 1 100 l s odklápěcím víkem.
Ještě mi dovolte, abych Vás pozval na druhý ročník obecní akce,
kterou pořádáme pod názvem VÍTÁNÍ LÉTA – PIVNÍ SLAVNOST
a která se letos uskuteční v sobotu 8. června (viz pozvánka na str.
14). Naše pozvání přijaly tři malé pivovary: Čepický minipivovar,
pivovar Belveder ze Železné Rudy a Klatovské pivo. Jako protiváhu bude Vašek Šulc nabízet značková vína z Vinařství LAHOFER
ze Znojma. K dobré pohodě bude hrát oblíbená dechová hudba
SOLOVAČKA ze Sušice a v podvečer si budete moci vyslechnout
nejznámější hity Waldemara Matušky v podání Vladimíra Waldy
Nerušila, jenž je od známého zpěváka doslova k nerozeznání. Doprovázet ho bude známá country kapela MALEVIL BAND z Prahy. Zábava bude pokračovat i ve večerních hodinách, kdy bude
následovat disco produkce pana Karla Zbírala z Blatné. Věřme, že
nám vyjde počasí a prožijeme spolu krásné odpoledne.
A na závěr zase něco z aktuální politiky. Naše, všem rozdávající vláda, v současnosti tvrdě bojuje s rozpočtem, protože slíbila
všechno všem a teď pomalu zjišťuje, že na splnění těchto slibů
peníze asi nebudou. Pan Babiš nechtěl přijít o své voliče, a tak
v době ekonomického růstu rozdával na všechny strany místo
toho, aby myslel na časy, kdy bude hůře. Zřejmě si myslel, že
ekonomická krize se nás týkat nebude, a ejhle, ekonomicky růst
začíná stagnovat, zpomaluje a to, na co známí ekonomové už delší dobou upozorňovali, přichází. Teď se začíná ukazovat, že heslo
naší vládní strany „ANO – bude lépe“ se bude muset změnit na
aktuální „ANO – bude hůře“. Je jen velká škoda, že se náš premiér neřídil mottem známé a úspěšné bývalé premiérky Velké
Británie, paní Margaret Thatcherové, která svoji ekonomickou politiku a myšlení založila na následujících zásadách: „Poctivá odměna za poctivou každodenní práci, nežít na dluh, myslet na horší
zítřky, splácet včas účty.“
Přeji příjemné prožití druhé poloviny jara.
Václav Dušek – starosta
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Květen 2019:
ŠTĚCHOVÁ Božena

4. května

73 let

KOLLÁR Ladislav

5. května

83 let

HRABEC Václav

6. května

69 let

KLAS Václav

7. května

74 let

Fotbalový klub

HAMBÁLKOVÁ Vratislava 13. května

70 let
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KOPÁČKOVÁ Anna

20. května

80 let
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KALABZOVÁ Jindřiška

28. května

64 let
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strana 15

Informace z obce

Červen 2019:

strana 16

Kulturní a sportovní akce

ŠILHAN Václav

2. června

70 let

ZEMANOVÁ Marta

3. června

75 let

DIVIŠ Pavel

5. června

64 let

KANDROVÁ Marie

11. června

81 let

KREJČOVÁ Jaroslava

12. června

63 let

HLÍNA Ladislav

19. června

67 let

JIŘINEC Josef

26. června

66 let

Pracovní doba obecního úřadu
PONDĚLÍ

07.00–14.00 17.00–18.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.00–13.00

STŘEDA

07.00–16.00

ÚTERÝ–PÁTEK

07.00–14.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

PÁTEK

07.00–14.00

17.00–18.00
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Zajímavosti, události, střípky…
Oslavu MDŽ jsme tentokrát uspořádali již v pátek a vyšla
přesně na den 8. března. Pro oslavenkyně, kterých se sešlo na padesát, bylo připraveno bohaté občerstvení, každá
z nich obdržela květinu a dáreček a k tanci i poslechu zahrál
pan Vondrášek.
Dětský maškarní ples ve světě čar a kouzel s Harry
Potterem uspořádali Pacienti v sobotu 16. března. Zájem
dětí byl obrovský a kulturní dům byl naplněný k prasknutí.
27. dubna Pacienti ještě uspořádali v sále kulturního domu
bazárek věcí všeho druhu. Výtěžek z prodeje použijí na další
akce pro děti.
Vystoupení dechové kapely Vysočinka pořádal v neděli
14. dubna v kulturním domě pan Jiří Motejzík. Příznivci dechovky, kteří se do naší obce sjeli i ze vzdálených krajů, zaplnili celý
sál. Humpolecká Vysočinka je známá kapela ověnčená mnoha
cenami z prestižních soutěží v oblasti dechové hudby a i tentokrát měla úspěch. Všem přítomným se vystoupení velmi líbilo.

ty můžete odevzdávat po domluvě na obecním úřadě po celý
rok. Nebezpečné odpady, kam patří zejména zbytky barev,
laků, ředidel, olejů, umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů, zářivky, obrazovky monitorů a televizorů nebo nepoužité léky,
se ukládají při svozu do zvláštních nádob, proto není dovoleno přivážet je za obecní úřad předem.
Na sběrném místě pro tříděný odpad přibyly kontejnery na
plast o velikosti 1100 l s odklápěcím víkem a budou sváženy v liché pátky. Tyto nádoby bude vysypávat vozidlo, které
vypadá jako standardní vůz na odvoz komunálního odpadu,
nicméně vozí v daný den plasty. Zvony na plasty budou nadále sváženy v sudé týdny.
Okrskovou hasičskou soutěž letos pořádají v sobotu
25. května Chanovice, zároveň místní sbor dobrovolných hasičů oslaví 130. výročí svého založení. Soutěž začíná v 13.00
hodin na fotbalovém hřišti, hudba je zajištěna. Na reprezentaci našeho sboru se hasiči již pilně připravují.
Ve dnech 24. a 25. května proběhnou Volby do Evropského parlamentu, volební místností je jako obvykle vestibul
kulturního domu. Volební lístky budou doručeny všem voličům do schránky do úterý 21. května.
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akce v obci

OSLAVA MDŽ 2019
V pátek 8. března proběhla ve vestibulu kulturního domu malá kulturní akce, oslava Mezinárodního dne žen, která se ve Svéradicích konala již počtvrté v řadě.
Tento svátek po sametové revoluci
na dlouhá léta upadl v nemilost, a to
zejména proto, že byl silně poznamenán komunistickou minulostí. Za minulého režimu ho vládnoucí Komunistická strana Československa využívala
ke své propagandě a pořádala okázalé slavnosti na pracovištích. Ženy byly
obdarovány rudými karafiáty a straničtí funkcionáři pronášeli dlouhé proslovy na téma, že socialistické pracovnice jsou základem hospodářství
a tak podobně. Byla však úplně opomíjena původní a základní myšlenka

celkem 50 míst, které se podařilo skoro všechna obsadit. Takže s účastí
panovala velká spokojenost.
V průběhu večera dostala každá
žena kytičku krásných žlutých petrklíčů ze zahradnictví Vesna z Horažďovic a k tomu balíček koření od fir-

tohoto svátku zejména symbolizovat
naši lásku, úctu a uznání vůči zástupkyním něžného pohlaví.

Zápis dětí do MŠ Svéradice na školní rok 2019/2020
se bude konat ve středu 15. května v době od 10.00 do 16.00
hodin. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Více informací najdete na www.obecsveradice.
cz/koralek nebo na facebooku mateřské školy.

Velikonoce letos připadly až na druhou polovinu dubna,
a tak koledníci měli na tradiční velikonoční křístání téměř letní počasí.
Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 10. května v 17.00 hodin před obecním úřadem. S sebou přineste
očkovací průkaz psa a 100,- Kč na úhradu aplikace vakcíny.
Letos se bude poprvé očkovat vakcínou, která má účinnost
2 roky. Očkování je povinné pro psy od 3 měsíců.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 11. května od 8.00 hodin v prostoru za
obecním úřadem. Do velkoobjemového odpadu patří starý
nábytek, sanita, koberce, linolea, rámy oken a ostatní rozměrné věci. Vyřazené elektrospotřebiče v tento den nepřivážejte,

Odečet spotřeby vody budou koncem května nebo začátkem června provádět zaměstnanci firmy ČEVAK, o přesnějším termínu vás budeme ještě informovat.
Paní Božena Říhová, která provozovala v budově obecního
úřadu masérské služby, plánuje v nejbližší době znovu obnovit svoji činnost. Své stálé zákazníky bude s bližšími informacemi kontaktovat telefonicky, ostatní se pak mohou objednávat na tel. čísle 731 055 655.
Kompostéry, které jste si v loňském roce na obecním úřadě
objednali, budou v brzké době připraveny k odběru. Z Operačního programu životního prostředí nám byla přislíbena dotace a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Po zakoupení kompostérů budete vyzváni k jejich vyzvednutí na obecním úřadě.

tohoto svátku, kterou je občanská a
politická rovnoprávnost mužů a žen,
zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro
ženy a odstranění genderové diskriminace. V současnosti by měly oslavy

Na organizaci letošní místní akce se
podílelo celé zastupitelstvo a vydatně
pomohli i manželé Pepík a Jarka Jiřincovi, Anča Hokrová, Jindřiška Doláková a Míša Novotná. Všem patří velké
poděkování. Připravili jsme k posezení

my GREŠÍK. V rámci občerstvení byly
opět podávány vlastnoručně vyrobené chlebíčky a jednohubky. Ke kávě,
popřípadě čaji, pak byly servírovány minizákusky, které napekla firma
RENDL Sušice. O dobrou zábavu se
postaral, stejně jako v předešlých letech, oblíbený muzikant Honza Vondrášek, který neúnavně hrál k tanci,
zpěvu i poslechu.
Obecní oslava Mezinárodního dne
žen se opět vydařila a již dnes můžeme našim ženám slíbit, že na ně budeme myslet i příští rok.
vdu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Co je nového v naší školce KORÁLEK
Po vánočních prázdninách s návratem do školky se děti těšily z nových
hraček a při pobytu venku se jen tak rády brouzdaly sněhem, stavěly
sněhuláky a samozřejmě nechybělo lopatování na Kostelíku, když nám
to počasí dovolilo.

Harry Potter ve Svéradicích
V sobotu 16. března od 16 hodin pořádali Pacienti v místním sále dětský maškarní bál s tématem
Harry Potter, nebo, přesněji řečeno, Maškarní rej v Bradavicích.
To byla akce! Již v půl čtvrté jsme neměli kam posadit příchozí návštěvníky, kterých se celkem sešlo téměř
400, včetně 120 dětí. Snesli jsme všechny židle z balkonu
a i přesto si rodiče sedali i na zem. Myslím ale, že to nikomu nevadilo. V sále bylo příjemně teplo a ratolesti se
již od začátku bavily. Při příchodu museli všichni do kouzelného světa projít začarovanou zdí na nástupiště číslo
9 a ¾ a poté postaveným vagónem, ve kterém je přivítaly slečny a paní průvodčí. Ve vyzdobeném sále nechyběly
vznášející se svíčky, tak jako ve velkém hodovním sále ve
„skutečných“ Bradavicích, a ani velká maketa celé bradavické školy nebo Hagridův přítel pavouk Aragog. Pro dětičky byly opět připraveny důmyslné a nápadité soutěže,
při kterých mezi sebou soutěžila čtyři družstva jednotlivých školních kolejí, tedy Mrzimor, Havraspár, Zmijozel

a Nebelvír pod tradičním vedením Pacientů a jejich pomocníků. Mezi soutěžemi vystoupil i skutečný kouzelník,
který předvedl svá skvělá kouzla a triky. Pro ty nejmenší jsme připravili dětský koutek s hračkami zapůjčenými z mateřské školky – díky moc. Všichni malí kouzelníci
a i ti ostatní soutěžili a bavili se až do večerních hodin.
Celé odpoledne nám všem opět krásně hrál a spolumoderoval pan Ivo Smitka, za což mu patří obrovský dík.
Vybrané peníze na dobrovolném vstupném a i ostatní
příspěvky opět v plné výši použijeme na dětský den, který se bude konat 22. 6. na hřišti. Bude mít název Cesta
kolem světa a bude zaměřený na poznávání dalekých krajin, o kterých se při soutěžích děti dozvědí určitě zajímavé
a někdy i překvapivé skutečnosti.
Pavel Boček

V měsíci lednu jsme se
také dočkali ukončení soutěže ,,Domestosproškoly“, do
které jsme se zapojili již po
druhé. Opět nám přálo štěstí a vyhráli jsme produkty Domestos v hodnotě 7000,- Kč.
18. února nás pobavila pohádka v KD Horažďovice
„Princezny jsou na draka“
a o týden později se to ve
školce hemžilo nejrůznějšími
pohádkovými postavami, neboť jsme se věnovali tématu masopustu a celé povídání jsme zakončili maškarním
bálem.
První březnový týden přijelo za námi do školky divadélko Zvoneček s pohádkou
Šípková Růženka. Pro některé menší děti je návštěva divadla přímo ve školce příjemnější než cestování mimo

ni, protože mohou zůstat
ve známém prostředí. Další akcí, kterou jsme si v tomto měsíci naplánovali také
v prostorách MŠ, byly sokolnické ukázky dravců a sov.
14. března proběhlo vyšetření
školní zralosti těch dětí, které
by v září měly zahájit povinnou školní docházku. Vyšetření provedla pracovnice z PPP
Klatovy. Tato zkouška je zcela zdarma, nepovinná a pouze
informuje rodiče o tom, zda
je dítě již zralé pro nástup do
základní školy. V následujícím
týdnu jsme se jeli odreagovat
do Přírodovědné stanice Horažďovice, kde se dětem vždy
velice líbí a splní to jejich očekávání. V první jarní odpoledne jsme uskutečnili tvořivé setkání rodičů a dětí v hlavní třídě školky. Atmosféra se nesla

již v duchu jara a o tom vypovídaly i výrobky. Za přinesené občerstvení ke kávě či čaji
maminkám děkujeme.
Od dubna každé pondělí jezdíme na organizovanou výuku
plavání do Horažďovic, a to až
do 10. června.
Téměř do konce školního
roku se jak my učitelky, tak
děti budeme setkávat s praktikantkou Adélkou Makovcovou ze střední školy ve Volyni, která je u nás na praxi
a pomáhá dětem v sebeobslužných činnostech.

a proto se ještě jednou v tomto školním roce s druhou částí
programu setkáme.
Devět předškolních dětí
nám letos odejde a po prázdninách nastoupí do prvních
tříd základních škol. Letos je
to opravdu hodně rozmanité, neboť děti míří do ZŠ Blatná (2), Horažďovice (2), Záboří
(1), Chanovice (1), ale i do Plzně (2) a do Písku (1). Zápis do
Mateřské školy Svéradice proběhne ve středu 15. května
2019 od 10:00 do 16:00 hodin.
Kritéria o přijetí ke vzdělávání
a tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách:
www.obec-sveradice.cz/koralek
V pátek 10. května 2019
od 16:00 hod. budeme mít

U nás ve školce si děti po
obědě čistí zoubky a nám se
naskytla příležitost pozvat si
zubní hygieničku s programem nácviku správného čištění zoubků, abychom tento návyk u dětí ještě upevnily. Dětem se aktivita líbila,

s dětmi vystoupení v místním kulturním domě připravené pro naše maminky.
Srdečně zveme nejen rodiče
a příbuzné dětí, ale i místní
občany. Sledovat nás můžete
na facebooku Mateřské školy
Svéradice.
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významná výročí

významná výročí / fotbalový klub

Tři osudové březnové dny: 14.–16. březen 1939
V březnu roku 1939 vyústily mnichovské události v zánik samostatného československého státu. Generalita i vláda si byly vědomy iluze možnosti obrany okleštěného Československa a západní mocnosti neposkytly mezinárodní garance nových hranic.
Navzdory snaze přizpůsobit vnitrostátní i zahraniční politiku německým představám se československé vládě nepodařilo dosáhnout takových vztahů s nacistickým Německem, které by umožnily další existenci Druhé republiky.

VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNÉHO
SLOVENSKÉHO STÁTU
Dne 7. března 1939 jednal nacistický
předák Arthur Seyss-Inquart v Bratislavě s Jozefem Tisem a Karolem Sidorem a snažil se je přimět k vyhlášení
samostatného Slovenska. Česká vláda
záhy nařídila vojenský zásah na Slovensku, který začal v noci z 9. na 10.
března pod vedením generála Bedřicha
Homoly. Zásah vyvrcholil vyhlášením
stanného práva, sesazením Tisovy vlády prezidentem Háchou a vyhlášením
tzv. vojenské diktatury. Do čela slovenské vlády byl 11. března povolán velitel
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Hlinkových gard Karol Sidor, který dosáhl odvolání mimořádných opatření.
Tiso se uchýlil na svou faru v Bánovcích. 12. března 1939 němečtí emisaři
jednali s Karolem Sidorem o odtržení
Slovenska od českých zemí. Sidor na
plán odmítl přistoupit. Nacisté se proto
opětovně obrátili na Jozefa Tisa, který 13. března společně s Ferdinandem
Ďurčanským jednal v Berlíně s Adolfem Hitlerem. Říšský kancléř se vyjádřil zcela jasně: buď bude vytvořen
samostatný slovenský stát, nebo dovolí maďarským jednotkám vpadnout
na Slovensko. Tiso nakonec vyslovil s
Hitlerovým požadavkem souhlas. Dne

PROPAGANDA
Vyhlášení protektorátu Čechy a Morava znamenalo, že se na jeho území začaly uplatňovat zásady německé propagandy. Jedním z jejích nejmarkantnějších projevů bylo zrušení některých svátků či významných dnů z dob ČSR
(7. březen – narození T. G. M., 28. říjen – vznik ČSR) a zavedení nových (16.
březen – vznik protektorátu, 20. duben – narozeniny Adolfa Hitlera, 12. červenec – narozeniny prezidenta Emila Háchy). Změny se dotkly rovněž tisku.
Záhy po vyhlášení protektorátu vydala vláda výnos o zřízení Tiskové dozorčí
služby, podléhající Tiskovému odboru Předsednictva ministerské rady (PMR),
dohled nad tiskem tak spadal do kompetencí protektorátní vlády. S vypuknutím války došlo ovšem v této oblasti k zásadní změně, kdy kontrolu tisku
převzal od PMR přímo Úřad říšského protektora. Na území protektorátu tak
byly definitivně zavedeny říšské mechanismy řízení médií, podle nichž byl tisk
chápán jako nástroj prosazování státní politiky a propagandy.

14. března 1939 slovenský sněm odhlasoval vytvoření Slovenského štátu
v čele s Tisem. Maďarsko předalo československé vládě ultimátum požadující
vyklizení Podkarpatské Rusi. Zároveň na
toto území vstoupily maďarské jednotky, které se na mnoha místech střetly
s odporem československé armády.

německé armády generálem Waltherem
von Brauchitschem. V Čechách vykonával výkonnou moc generál Johannes
Blaskowitz, zatímco šéfem civilní správy
se stal Konrad Henlein. V čele Moravy
stál generál Wilhelm List a civilní správa
přešla do rukou Josefu Bürckelovi. Podkarpatská Rus byla druhý den po zahájení německé okupace násilím připojena
k Maďarsku jako autonomní území Karpatsko.

VYHLÁŠENÍ PROTEKTORÁTU

OKUPACE ČECH A MORAVY

Prezident Emil Hácha s ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským odjeli
do Berlína „vysondovat Hitlerovy úmysly“. Napjaté jednání s Adolfem Hitlerem,
během nějž musel lékař ošetřit zkolabovaného Háchu, vyvrcholilo v jednu hodinu po půlnoci, kdy Hitler sdělil svůj záměr okupovat za několik hodin zbytek
českých zemí a připojit je ke Třetí říši.
V případě nesouhlasu s okupací vyhrožoval leteckým bombardováním Prahy,
která tak měla lehnout popelem. Emil
Hácha i pražská vláda nakonec souhlasili. Během 15. března 1939 obsadila
německá vojska české země. Armáda,
svázaná rozhodnutím politiků, se nemohla postavit na ozbrojený odpor. Proti okupantům přesto zahájili boj vojáci
3. praporu 8. slezského pluku v Místku. Prakticky ve všech českých městech byli němečtí vojáci „přivítáni“ nadávkami a hrozbami od českého obyvatelstva, zatímco například pražští Němci
vítali své „soukmenovce“ se zdviženou
pravicí… Výkonná moc byla svěřena vojenské správě v čele s vrchním velitelem

Adolf Hitler vydal 16. března 1939 výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Protektorát neměl žádnou státní
povahu. Naopak, stal se integrální součástí Třetí říše. Rovněž neměl právo na
samostatnou armádu. Tzv. vládnímu vojsku byl přisouzen symbolický ráz a plnilo
jen pomocné služby. Byl rozpuštěn parlament a ještě více zjednodušen politický život. Představiteli protektorátní správy se stali státní prezident (Emil Hácha)
a protektorátní vláda v čele s předsedou.
Dva dny po tomto výnosu jmenoval Hitler říšským protektorem v Čechách a na
Moravě Konstantina von Neuratha a jeho
zástupcem ve funkci státního tajemníka
Karla Hermanna Franka. Ve skutečnosti
říšskoněmecké a okupační úřady představovaly opravdové nositele státní moci
v Protektorátu Čechy a Morava. Říšský
protektor byl nejvyšší institucí říšské
moci v protektorátu. Zatímco v Hitlerově výnosu z 16. března vystupoval protektor spíše jako orgán dozoru, tak jeho
další nařízení ze 7. dubna vybavilo protektora velmi rozsáhlou pravomocí. Stal
se naprosto nezávislým na protektorátních orgánech ve věcech zákonodárných,
bylo mu povoleno vydávat, měnit a rušit
právní normy ve všech oblastech. Neurath ve svých rukou de facto soustředil
dozor nad mocí výkonnou, zákonodárnou, dále pravomoc k zásahům do moci
soudní i funkci reprezentativní.

JARNÍ SEZÓNA 2019 (1. část)
V důsledku budování nových fotbalových kabin probíhala zimní příprava
našeho „A“ mužstva hodně netradičně a z převážné části se odehrávala
v různých halách. Nejvíce se cestovalo do Hvožďan, kde bydlí trenér Marcel
Voříšek, a kde se díky jeho kontaktům
podařilo zajistit tréninky v hale patřící
k místní základní škole. Několik tréninků také proběhlo ve sportovní hale
v Chanovicích. Venkovní tréninky pro-

běhly na našem fotbalovém hřišti
s tím, že hned po jejich skončení pospíchali hráči domů, aby se mohli
osprchovat. Příprava probíhala v doslova „sparťanských“ podmínkách, ale
všichni s tím byli srozuměni a věděli,
že jde pouze o dočasné období, které
již brzy skončí. Od května by si všichni
naši fotbalisté měli již užívat prostředí
a pohodlí krásných nových kabin, které určitě dají zapomenout na předcházející problémy.
V přípravě sehrál náš tým tři přátelské zápasy, ve kterých jedenkrát remizoval (Bělčice) a dvakrát prohrál (Luby
a Blovice). Výsledky to nebyly nijak lichotivé, ale nutno podotknout, že ani
jeden zápas jsme nehráli kompletní
a sestavy v jednotlivých zápasech byly
hodně „splátované“. Všichni jsme tedy

čekali, co přinese první jarní mistrovský zápas, který na nás čekal v horkém prostředí v Žichovicích.
Vše tedy začalo v sobotu 9. března
a do Žichovic, odkud se body moc nevozí, jsme odjížděli s odhodláním nějaký bod vydolovat. V sestavě pro zranění sice chyběli zkušení Standa Makovec a Michal Jiřinec, ale na hřišti
se po delší odmlce objevil Vlasta Beránek. A byl to právě on, který svojí trefou těsně před koncem zápasu
rozhodl o tom, že ohromně důležité tři
body putovaly do Svéradic. V poločase
jsme sice vedli 1:0, ale domácí ve druhé půli skóre dorovnali. A v době, kdy
trenéři už začali přemýšlet, koho pošlou jako exekutory na pokutové kopy,
přišlo z naší strany definitivní rozhodnutí. Po dlouhé době se na nás konečně usmála fotbalová štěstěna. Za týden jsme potřebovali toto vítězství potvrdit v domácím zápase se sousedem
v tabulce, plzeňským SK Bukovec.
Utkání jsme hráli v našem jarním dočasném azylu ve Velkém Boru a všichni jsme věděli, že v případě výhry
v základní hrací době našeho soupeře
bodově dostihneme. Jak jsme si přáli,
tak to i dopadlo a po solidním výkonu
jsme brali 3 body za výhru 4:0. Bukovec potvrdil, že se v současnosti nenachází v optimální hráčské pohodě, náš
tým ho jednoznačně přehrál a vítězství bylo naprosto zasloužené. Ihned
po skončení tohoto zápasu jsme všichni již byli myšlenkami na duelu, který
nás bude čekat další kolo, a tím bude
slavné místní derby s Horažďovicemi
na jejich hřišti. Toto utkání se odehrálo
v sobotu 23. března a utkaly se v něm
dva týmy bojující o záchranu. Domácí
fotbalisté byli od prvních minut lepší,
ale nás dlouho držel výborně chytající
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Míša Soukup. Po bezbrankovém poločase jsme však do vedení šli paradoxně my, když se nádherně trefil Vlasta
Beránek. Horažďovice však v závěru
zápas otočily, a to i díky tomu, že jejich hráči přitvrdili a hrubě zranili našeho gólmana, který byl dlouho otřesený.
Ale nutno říci, že jejich výhra 2:1 byla
zasloužená. Poslední březnovou neděli jsme „doma“ ve Velkém
Boru přivítali velice silný
tým z Meclova, který po
podzimu dokonce vedl tabulku. Ve velmi bojovném
zápase jsme opět vedli gólem Vlasty Beránka,
ve druhé půli však hosté
vyrovnali a stav 1:1 zůstal
i po devadesáti minutách.
Následné penalty naši hráči zvládli lépe
a to znamenalo, že do tabulky jsme si
připsali další dva cenné body. Následující víkend jsme cestovali na hřiště plzeňské Košutky a odehráli tam tak trochu smolný zápas. Soupeř brzy vedl
2:0, ale my jsme ještě do poločasu stačili vyrovnat a zápas tak zdramatizovat. Druhá půle byla naprosto vyrovnaná, ale nakonec rozhodly dva rohové
kopy, při kterých naše obrana chybovala a domácí hráči trestali. Konečný
stav 2:4 byl vzhledem k průběhu zápasu hodně krutý, ale i takový je fotbal.
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HORAŽĎOVICKO
Za týden nás čekal na domácím trávníku nový lídr tabulky, TJ Sokol Plzeň-Černice, tým který na jaře dosud fungoval
jako dobře namazaný stroj. Opět se
ukázalo, že se proti těžkým soupeřům
dokážeme vyhecovat a zrodilo se překvapení. Velkého favorita jsme přehráli fotbalově, a co je nejdůležitější, také
gólově. Po poločasovém vedení 1:0
jsme zvládli i druhé dějství
a konečný výsledek v poměru 3:1 byl naprosto zasloužený, i když hosté se
tím jen těžko vyrovnávali.
„B“ tým začal jarní mistrovskou soutěž v den zápasu „áčka“ s Horažďovicemi a k tomu ho ještě
čekal duel s lídrem soutěže, Kašperskými Horami, na jeho hřišti.
Mužstvo se nakonec podařilo poskládat
a dokonce byli ještě připraveni naskočit
do zápasu dva náhradníci. Utkání skončilo výhrou domácího favorita v poměru
5:1, ale průběh byl daleko vyrovnanější,
než ukazuje konečný výsledek. Následující víkend čekal naše fotbalisty výjezd
do Janovic nad Úhlavou na zápas s jejich
rezervním týmem. Tomu se v domácím
prostředí dlouhodobě daří a bohužel to
dokázal potvrdit také v tomto duelu.
I když na šance jsme vyhráli velkým rozdílem my, ve fotbale se počítají góly a ty

vstřelili domácí 3, když prakticky proměnili vše, co si vypracovali. My jsme skóre
korigovali až gólem v poslední minutě,
a tak díky naší téměř nulové produktivitě zůstaly všechny body v Janovicích.
Na zisk prvních jarních bodů jsme si ještě museli týden počkat a odnesl to soupeř ze spodku tabulky, TJ Hartmanice.
V tomto domácím zápase jsme byli po
celých devadesát minut lepší a o výhru
3:0 se zasloužil dvěma góly Štěpán Říha
a jednou trefou Petr Chládek. V sobotu
13. 4. nás čekala cesta do Kolince za
soupeřem, proti kterému dlouhodobě
neumíme. A že to nedopadne dobře
ani letos, dávala tušit už sestava, která na zápas cestovala. To se potvrdilo
i na hřišti a po velmi špatném výkonu
jsme celkem zaslouženě podlehli domácím 4:1.
Naši žáčkové se celou zimu pilně připravovali v hale v Chanovicích a koncem
března a začátkem dubna už trénovali naplno na hřišti ve Svéradicích. První ostrý mistrovský zápas je čekal v sobotu 13. dubna a na hřišti ve Velkém
Boru přivítali složené mužstvo Doubravice-Sedlice. V tomto utkání naši hráči
sice předvedli bojovný výkon, ale na vítězství to nestačilo, protože jsme vstřelili pouze jeden gól. Hosté dali dva a odvezli si tak výhru v poměru 2:1.
vdu

V sobotu 6. dubna proběhla na mnoha místech republiky akce „Dobrovolníci uklízejí Česko“. Sbírali odpadky, které do přírody nepatří, a tak jí odlehčili od
této devastující zátěže.
I naše obec má takového svého dobrovolníka, a tím je
paní Jana Dvořáková. Při procházkách se psem sbírá
plasty a další nepořádek. Nejvíce je ho kolem Stašína, u obou hřišť, v parku a vlastně všude kolem cest.
Teď na jaře je příroda nejhezčí a takovou si ji musíme uchovat, vážit si jí a ne ji deptat naším neohleduplným jednáním a odhazováním odpadků. S nimi si příroda neporadí a my bychom pak neměli kde odpočívat.
Blanka Vlčková

Vzpomínky legionářovy 2
Autor vzpomínek je učitel KAREL BOUŠE, rodák ze mlýna v Horažďovické Lhotě
(dnes Šťastných) a později ředitel Habermanovy školy v Plzni. Ve svých vzpomínkách
popisuje svůj život v rakouské armádě, v srbském zajetí, ústup Albánií, život na
Asinatře, ve francouzském zajetí a život v legiích.

SRBSKÉ ZAJETÍ
První dny zajetí nebyly právě příjemné. Jak
s jídlem, tak i noclehy
jsou při velkých transportech potíže. Srbové
neměli zajateckých baráků, a proto spali jsme
pod širým nebem a jídlo dostávali jsme jen
studené a stále jedno.
Chléb a slaninu. Není
divu, že počala se mezi
námi objevovati úplavice a také vešky začaly
se nám proháněti v prádle. Měli jsme alespoň
každý zaměstnání.
První noc jako zajatec trávil jsem v městě
Arangelovači, kde jsme
se setkali v srbské posádce s několika Čechy.
Z Arangelovače jsme
šli tři dni do Kragujevače. Město se zajatci jen hemžilo a tím se
naše radost stupňovala.
Ještě večer nás naložili do vlaku a ráno jsme
byli v Niši, kde se nahromadilo tolik zajatců,
že neměli jsme kde spáti. Spal jsem proto pět
dní v topírně na dráze.
V Niši setkal jsem se

také s několika známými, z nichž první byl kamarád Fr. Naxera z Horažďovic. Po pěti dnech
odjel jsem s I. oddílem

byl srbský inspektor
a tři učitelé, kteří pro
mne zacházeli do nemocnice, a s nimi jsem
chodil do kaváren. Osla-

a po válce v Bělehradu.
Civilní nemocnice v Palánce byla umístěna ve
škole, i měl jsem zde
příležitost naučit se po-

Dařilo se mně velice dobře a skoro
bych se stal srbským poddaným.
Od 1. listopadu 1915 jsem měl
nastoupit učitelské místo v Čupřiji
a po válce v Bělehradu.

do Smederevské Palánky, kdež jsem pobyl plných deset měsíců až
do ústupu Albánií. Seznámil jsem se tu náhodou s okresním náčelníkem a přičiněním jeho
byl jsem umístěn v civilní nemocnici v kanceláři. Dal mi 30 dinárů
a často se přišel na mne
podívati a nařizoval: „To
je český učitel, nedávejte mu těžkou práci.“
Na vojenském velitelství

voval jsem s nimi všechna vítězství srbská i ruská a zvláště pak pád
Premyšlu oslavili jsme,
jak se patří. Měl jsem
volný lístek, zvaný „dozvolu“, a proto jsem
se pohyboval v Palánce a okolí zcela svobodně. Dařilo se mně velice dobře a skoro bych
se stal srbským poddaným. Od 1. listopadu
1915 jsem měl nastoupit
učitelské místo v Čupřiji

dle diagramů psát srbsky. Za dva měsíce jsem
uměl mluvit a psát srbsky jako česky. Psával
jsem negramotným Srbům a Srbkám dopisy
každý den. Srbové jsou
národ dobrý a prostý,
vlastenci od děda do
děcka a vojáci nepřekonatelní. Měl jsem je
rád a přilnul jsem k nim
tak, že jsem se cítil mezi
nimi jako doma. Když
při ústupu Albánií jsme

12 Naše vesnice svéradice
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horažďovicko
přišli na Kosovo pole, viděli jsme, jak srbští stražarové, starci to šedesátiletí
i starší, poklekli na tu svatou půdu, líbali ji a oplakávali nešťastný osud své
vlasti. Stáli jsme opodál,
bylo nám jich líto a vzpo-

všechny Čechy. Postavili je
do řady a počítali 1,2,3,4,5
– pekaři, 1,2,3,4,5 – kováři atd. Vymlouval-li se někdo, řekli, lžeš, jsi Čech a ti
znají vše. Nebo říkávali, co
jsou ti Češi za národ, každý je mistr nebo činovník

slavnosti svobody
hodně pěstuje, skoro v kaž
dém stavení a vozí se jako
jiné hospodářské produkty
na trh do města.
Zajímavostí pro nás bylo,
že Srbové konali při pohřbu hostinu hned na
hřbitově a v sobotu cho-

Nepořídilo-li proti Srbům samo vojsko rakouské, podařilo
se jejich pokoření pomocí Němců a Bulharů. Ač byli Srbové
napadeni ze dvou stran, neztráceli mysli a bránili se s
obdivuhodným hrdinstvím, ale marně.

mínali jsme v té chvíli ponuré naší Bílé Hory.
Chaloupky vesnické byly
většinou neupravené, nečisté a v každém městečku a vesničce na úkor
všech byla cikánská čtvrť.
Na počátku měli u Srbů
přednosti ti, kteří uměli srbsky. Říkali nám: Proč
nemluvíš, Švábo, srbsky,
aby tě celý svět rozuměl?
Tím se stávalo, že Maďar z
Banátu a Báčky nebo Němec ze Srému, kteří znali
dobře srbsky, byl od nich
mylně považován za Srba
a dobrého člověka. Později, když my Češi jsme
se naučili srbsky, opanovali jsme my a stali se
u nich, pokud se týká znalostí všeho, až příslovečnými. Vybírali např. mezi zajatci řemeslníky, a když se
nikdo nehlásil, tak vybrali

(úředník). Nejhorší doby
v Srbsku nastaly počátkem r. 1915. Rozmohl se
totiž tyfus břišní i skvrnitý a neštovice. Dezinfekčních prostředků nebylo
a úmrtí bylo tak veliké, že
Srbové nestačili dělat rakve, a proto odváželi mrtvé
zajatce na fůrách jako dříví. Pohřby byly denně. Teprve, když přišla americká
a francouzská lékařská missie, bylo šíření zhoubných
nemocí zastaveno. Největšími rozšiřovateli jsou, jak
známo, vši. Abych se nákaze uchránil, dělal jsem
všechno možné, hlavně držel čistotu. Každého dne
jsem se myl petrolejem,
kterým vajíčka vší popraskají, a pil jsem slivovici, kterou mně všichni Srbové doporučovali. Tato se pálila ze
švestek, jichž se v Srbsku

dili rovněž na hroby „kukat“ (naříkat za zemřelé),
přinášeli sebou jídla a hostili každého, kdo byl přítomen. My zajatci neměli
jsme peněz, byli jsme čisti, jak se říká, jako kostelní myš, a proto chodívali
jsme o pohřbech a v sobotu na hřbitovy, abychom
se najedli a napili. Musím
přiznati, že přinášeli jsme
si někdy veselou náladu,
bohužel ze hřbitova.
Srbové na venkově jsou
velmi skromní. Mají-li chléb
s cibulí a česnekem nebo
slaninu s paprikou a rajským jablíčkem, jsou úplně spokojeni. O nás říkali, že jsme choulostiví, že
jsme dobří muzikanti a sokolíci, ale špatní vojáci. Tu
patrně měli na mysli, jak
jsme se nechávali snadno
převáděti do zajetí.

V září 1915 začala velká tragedie srbského národa. Nepořídilo-li proti
Srbům samo vojsko rakouské, podařilo se jejich pokoření pomocí
Němců a Bulharů. Ač byli
Srbové napadeni ze dvou
stran, neztráceli mysli
a bránili se s obdivuhodným hrdinstvím, ale marně. Proti úžasné přesile
museli podlehnouti. Bojovali do poslední chvíle
a neztráceli nikdy naděje,
že přijde hodina, kdy bude
Srbsko opět svobodné
a veliké.
Nepřátelská vojska byla
již jen 4 hodiny od Palánky a my zajatci dosud
jsme nevěděli, co s námi
bude. Zmocňoval se nás
již strach, že nás Srbové předají. Opatřil jsem si
mapu Srbska a byl jsem
s kamarádem rozhodnut,
že budeme utíkat se Srby,
až budou Polánku vyklízeti. Strach náš se zveličoval, když bylo již slyšet
střelbu vojsk. A tu konečně 16. října přišel telegrafický rozkaz, aby všichni
zajatci byli staženi do Nového Srbska. Byla mi i dávána rada, abych zůstal
v Palánce, že cesta Albánií
bude pekelná, ale poděkoval jsem se, neboť nemohl
jsem se smířiti s myšlenkou, abych se ocitl opět
v rakouské armádě.
Horažďovický obzor 1936,
zpracoval Václav Strolený
(Pokračování příště)

SLAVNOSTI SVOBODY
3.–6. května 2019
Jako každý rok si i letos Plzeň
první květnový týden připomene události, které se odehrály na začátku května roku 1945.
Slavnosti svobody, oslavy osvobození americkou armádou, se
uskuteční od pátku 3. do pondělí
6. května tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním
programem. K němu neodmyslitelně patří dobové vojenské kempy, stejně tak setkání s válečnými veterány, vzpomínkové akty
a atraktivní koncertní vystoupení,
letos například s hudebním seskupením Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Čechomorem nebo Hanou
Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské techniky Convoy
of Liberty projede Plzní v neděli
5. května. Celý program završí
hlavní vzpomínkový akt u pomníku
Díky, Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin. S celou Evropou si
připomeneme 75. výročí otevření
Druhé fronty ve francouzské Normandii. Bojů o přístavy u kanálu
La Manche se zúčastnila také čs.
zahraniční jednotka ve Velké Británii – Československá samostatná
obrněná brigáda, které bude věnována výstava ve Smetanových
sadech a soutěž pro děti.
Více o programu
www.slavnostisvobody.cz

HLAVNÍ PROGRAM:
2. května

Smetanovy sady
„U Branky“
od 14:00 hodin

Jom ha-šoa
– Den vzpomínání
na oběti holocaustu

3.–6. května

Křižíkovy sady, Proluka,
park za OC Plzeň Plaza,
Pobřežní ul.

vojenské historické
kempy

4. května

Měšťanská beseda

beseda s veterány
2. světové války

4. května

Amfiteátr Lochotín
od 20:00 hodin

koncert skupiny
SABATON – speciální
show světové rockové
kapely, která vystoupí
spolu s českým sborem

5. května

Klatovská třída

Convoy of Liberty

6. května

Americká třída

Díky Ameriko – hlavní
pietní akt

14 Naše vesnice svéradice

POZVÁNKY NA AKCE V OBCI

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE V OBCI
VÍTÁNÍ LÉTA
PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 8. června 2019
Svéradice náves, 14:00 hod.

15:00 hod.
dechová hudba SOLOVAČKA

18:00 hod.
Vladimír
WALDA Nerušil
+ kapela
MALEVIL BAND

PIVOVARY:
Čepický minipivovar, pivovar Beleveder
Železná Ruda, Klatovské pivo
VÍNO:
Vinařství LAHOFER Znojmo
Občerstvení po celou dobu konání
akce zajistí spolek PACIENTI,
SDH a hospoda U Turků
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informace z obce / obecního úřadu
OBECNÍ PRACOVNÍCI

NÁDOBY NA BIOODPAD A NA SKLO

V letošním roce úřad práce přitvrdil podmínky ohledně veřejně prospěšných prací, a tak se nám nepodařilo naše loňské pracovníky, Dášu Augustinovou a Jardu Pučila ml., na úklid
obce získat. Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost se stále drží
na velmi nízké úrovní, je na pracovním trhu velká poptávka
po pracovnících, a tím pádem se vyprazdňují i seznamy uchazečů o práci na úřadech práce. Výrobní firmy se o lidi vedené na
úřadech práce doslova přetahuji a obce tak mají velmi omezené možnosti, jak je získat. Obecní rozpočty nejsou nafukovací
a z tohoto pohledu se menším obcím nabízí jediné východisko,
a to přijmout pracovníka(y) na zkrácený úvazek. Pro tento krok
jsme se rozhodli i my a od 1. května uzavřeme dohodu o pracovní činnosti s oběma výše jmenovanými na omezený počet
hodin. Když se podíváme zpětně na minulé roky, musíme konstatovat, že přínos těchto pracovníků pro obec je nezpochybnitelný. Jestliže chceme mít vesnici čistou a uklizenou, a to samozřejmě všichni chceme, je nutné, aby tyto práce někdo dělal,
proto jsme rádi, že oba na naši nabídku kývli. Kromě nich budeme mít ještě jednoho pracovníka, a to na práci s křovinořezem;
bude jím Honza Valach, který vystřídá Pepíka Jiřince, jenž tuto
práci vykonával v uplynulých dvou letech.

V pondělí 1. dubna byly opět rozmístěny po obci hnědé
kontejnery na rostlinný bioodpad a můžete je nalézt na
stejných místech jako v roce loňském. Pro připomenutí
je třeba uvést, že do těchto nádob patří zejména odpady
ze zahrady, jako je posekaná tráva, listí, malé větvičky,
drny a dále trus býložravých hospodářských zvířat, stará
zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevel,
spadané ovoce, košťály a třeba i celé rostliny. Je možné
do nich házet i biologicky rozložitelné odpady z domácnosti, jako např. zbytky a slupky ovoce a zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné a ořešné
skořápky, čajové sáčky, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popř. i popel ze dřeva. Do hnědých popelnic
v žádném případě nepatří: kosti, maso, kůže, mrtvá těla
zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny,
chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těsto a jedlé oleje. Jejich vývoz bude podobně jako
v loňském roce, a to jedenkrát za 14 dnů v pátek, vždy
v sudém týdnu.
V 16. týdnu byla převezena nádoba na sklo ze stanoviště za prodejnou KD na nové místo, a to ke kontejnerům na
ploše proti Mateřské škole. Jak už jsme avizovali v minulém
vydání novin, zastupitelstvo obce se tak rozhodlo z toho
důvodu, aby v obci byly pouze 2 kompletní sběrná místa.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM OBČERSTVENÍ
V NOVÝCH KABINÁCH
Jistě jste zaregistrovali, že v únorových „Našich novinách“
byl zveřejněn záměr pronájmu prostor určených pro občerstvení v nových fotbalových kabinách. Příjem žádostí byl ukončen v pátek 15. 3. a k tomuto termínu jsme evidovali celkem
tři zájemce o tento pronájem. Přihlásili se Pavel Boček, Petr
Kvasnička a Martin Heimlich. Konečné rozhodnutí pak padlo
na pracovním zasedání zastupitelstva v pondělí 25. 3. 2019,
na které byli pozváni všichni uchazeči. Ti pak postupně před
zastupiteli obce představili svůj podnikatelský záměr a odpovídali na doplňující otázky. Po této prezentaci členové zastupitelstva získali představu, který z přítomných zájemců bude
nejvhodnějším kandidátem na pronájem, a přistoupilo se
k tajné volbě. Samotné volby se vzhledem k možnému střetu
zájmů nezúčastnil zastupitel Pavel Boček, a proto bylo rozdáno pouze 8 lístků. Pak následovalo vyhodnocení odevzdaných
hlasů s následujícím výsledkem. Od 1. května 2019 bude nájemcem občerstvení p. Pavel Boček, bytem Svéradice 96, se
kterým bude uzavřena smlouva zatím na dobu určitou, a to
do 30. 6. 2020. Poté proběhne vyhodnocení, zda nájemce splnil naše očekávání, a buď bude smlouva prodloužena na neurčito, nebo bude pronájem nabídnut jinému uchazeči. V tom
případě bychom postupovali tak, že by byl osloven uchazeč,
který byl ve výběrovém řízení na druhém místě.

NABÍDKA
STAVEBNÍHO
MATERIÁLU
V objektu „staré stodoly“ za obecním úřadem je
uskladněn starý stavební
materiál, který je pro činnost obce prakticky nepoužitelný. Jedná se o zbytky
z různých staveb a rekonstrukcí, které kdysi v obci probíhaly, a materiál po jejich skončení zůstal dlouhá léta
uskladněný pro případ nějakých akutních oprav. Vzhledem k jeho stáří je jeho finanční hodnota naprosto minimální, a proto jsme rozhodli, že ho nabídneme místním
občanům, kteří by potřebovali opravit nějaké staré objekty. Kdo by měl zájem, může se osobně přijít do objektu podívat a posoudit, zda by mohl tento materiál nějak
využít. Prodejní cena se bude pohybovat v desítkách, popřípadě stovkách korun, záležet bude na množství.
Nabídka platí do konce letošního května, pak bude materiál nenávratně zlikvidován.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SVÉRADICE

sobota 22. června

9:00 hodin – Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale
 tradiční nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů

sobota 8. června
14:00 hod. – VÍTÁNÍ LÉTA – PIVNÍ SLAVNOSTI
kapely: SOLOVAČKA, Vladimír Walda Nerušil a country
kapela Malevil Band
pivovary: Belveder Železná Ruda, Minipivovar Čepice,
Klatovské pivo
prezentace vína: Vinařství LAHOFER Znojmo
 Náves – Svéradice

HORAŽĎOVICE

pondělí 6. května

„ KVĚTNOVÉ OSLAVY“ – historická vozidla, kulturní program
 Mírové náměstí Horažďovice

sobota 22. června
14:00 hodin – DĚTSKÝ DEN - Cesta kolem světa
– velká zábavná akce pro děti na závěr školního roku
– pořádá spolek PACIENTI Svéradice
 Fotbalové hřiště Svéradice

pátek 10. května

19:00 hod. – ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
– Houslový koncert, Jan Mráček - housle, Lukáš Klánský - klavír
 hotel PRÁCHEŇ

CHANOVICE

pátek 17. května

17:00 hodin – PRÁCHEŇSKO NA PRÁCHNI
– tradiční kulturní akce, zahraje kapela OTAVANKA,
pohádkový les pro děti, občerstvení
 vrch Prácheň

sobota 25. května

13:00 hod. – Výročí 130 let založení SDH Chanovice
– okrsková hasičská soutěž, hudba
 Fotbalové hřiště Chanovice
čtvrtek 30. května

sobota 25. května

06:00–13:30 hodin – HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA
– 54. ročník pro pěší turisty, cykloturisty
 zámecké nádvoří
neděle 26. května

19:00 hodin – Zmizelá Šumava ve vyprávění
Šumaváka Emila Kintzla
– beseda spojená s vyprávěním
 KD Chanovice

15:00 hodin – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
– hraje kapela OTAVANKA
 KD Horažďovice

sobota 8. června

sobota 29. června

14:00 hodin – Dětský den v Holkovicích
– odpoledne her a zábavy nejen pro děti, ale i pro dospělé

SLAVNOSTI KAŠE – historické slavnosti
09:00–22:00 hodin – celodenní bohatý kulturní program,
hlavní host – zpěvačka DEBBI
 Mírové náměstí Horažďovice
21:00 hodin – RETRO PÁRTY – 80. a 90. LÉTA
 KD Horažďovice

sobota 15. června

19:00 hodin – Letní koncert Volného sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů
 zámecký areál Chanovice
neděle 16. června

Pouť v Defurových Lažanech
 sváteční víkend v Defurových Lažanech

Naše vesnice
Svéradice

neděle 30. června

15:00 hodin – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
– hraje kapela HORALKA
 KD Horažďovice
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