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Naše vesnice
Svéradice

Vážení spoluobčané,
o nejbližším víkendu se k nám opět po roce vrací tradiční Bartolomějská pouť, a proto příprava na ni asi ve většině domácností
vrcholí. Ale jsou i rodiny, které pouť berou jako každý jiný víkend
a žádné úklidy, „smejčení‟, pečení, vaření je nezajímá, a pak
jsou i tací, co radši na pouť odjedou. Je fakt, že v dnešní době
se nějaké dodržování tradic tzv. moc nenosí a mládež to považuje za „retro‟. Přesto si myslím, že většina z nás se na pouť těší
a vše připravujeme tak, jak nás to učili naši rodiče či prarodiče.
Pouťový program najdete na stránkách tohoto vydání a věřím,
že si každý nějakou akci vybere a navštíví.

V červenci provedla firma Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, středisko Klatovy, opravu silnice III. třídy č. 02015, Svéradice – Slatina, která byla opravdu ve velmi špatném stavu.
Těžké nákladní automobily, které jezdí do lomu Slatina, udělaly
v posledních letech z povrchu této komunikace těžko průjezdný
úsek, a proto jsme určitě všichni tento krok přivítali. Asi bychom
si představovali, že oprava bude provedena trochu kvalitnějším
způsobem, ale jak se říká „zaplaťpánbůh‟ alespoň za to. Pracovníci výše zmíněné firmy byli velice vstřícní a udělali několik prací i nad rámec svých povinností. Dokonce nám zde nechali auto
drobného štěrku na posypání rozteklého asfaltu, jenž nás v horkých letních dnech na několika místech obce dost trápí.
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Ještě v letošním roce chceme provést vyčištění pomníku
obětem 1. světové války na návsi a také památníku prezi
dentů T. G. Masaryka a E. Beneše a osvobození Svéradic
americkou armádou v parku. Současně budou obnoveny nápisy na obou těchto objektech, protože jejich čitelnost už
není zrovna nejlepší. Rovněž počítáme s tím, že rozrůstající se lípy u pomníku na návsi budou sestřiženy, což bude
provedeno v rámci rizikového kácení a bezpečnostních řezů
stromů, které provede firma Ing. Jan Spěváček.

Obecní zastupitelstvo schválilo na svém červnovém veřejném zasedání realizaci tvorby nového územního plánu. Ten
současný je z roku 2004 a zdaleka již neodpovídá aktuálním
požadavkům a potřebám vyplývajícím ze znění platných zákonů. Jeho realizací bude pověřená firma, která nám předloží finančně nejlepší nabídku a samotné schválení pak bude předcházet dlouhý, několik měsíců (max. 1,5 roku) trvající proces.
Na tvorbě nového ÚP se můžete podílet i vy, v případě, že podáte včas své reálné připomínky a podněty, které by se pak
mohli do připravované dokumentace zapracovat. Cena nového ÚP se pohybuje v rozmezí 150–250 tis. Kč a obec požádá o dotaci buď Plzeňský kraj anebo ministerstvo pro místní
rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. V obou
případech je možné čerpat dotaci až ve výši 90 % způsobilých výdajů.
Během prvního prázdninového měsíce probíhaly v areálu mateřské školy přípravné výkopové a betonážní práce pro
nový zahradní domek. Samotný domeček pak dodá firma
KOPKAŠ ze Sedla u Střelských Hoštic a o jeho instalaci se postará místostarosta Jarda Korbel, stejně tak jako o všechny
dosavadní už provedené práce. K ruce bude mít brigádníky
z řad zastupitelstva obce doplněné o dobrovolníky z řad svéradických občanů. Starý a v současnosti již dost značně zchátralý domek bude na náklady obce demontován a materiál
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(jedná se částečně i o nebezpečný odpad) bude zlikvidován
prostřednictvím firmy tímto problémem se zabývajícím. Ještě
je třeba připomenout jednu důležitou věc, a to, že koupi nového domku hradí ze svých finančních prostředků přímo mateřská škola, a to díky kladnému hospodářskému výsledku za
rok 2015.
Nedá mi to, abych alespoň trochu v tomto úvodním slově nezabrousil do politiky, a budu tak trochu fušovat do řemesla našemu redaktorovi Pepíkovi Smitkovi ml. Ve dnech
7. a 8. října proběhnou krajské volby a u nás ještě také, po
šesti letech, volby senátní. Brzy do nás politici začnou hustit
různá moudra; současná krajská vládnoucí garnitura nás bude
ujišťovat, jak jsou dobří a bez nich to v žádném případě fungovat nebude a od opozice se budeme dozvídat, jak je vše špatné a jak by to bylo v pořádku, kdyby oni vládli. Před každými
volbami je to stejné. I když se jedná jen o krajské volby, myslím si, že i tady letos zazní téma, které otřásá celou Evropou
a značnou částí dalšího světa, tj. migrace a s ní spojené nábožensky motivované teroristické útoky. Že nám hrozí obrovské nebezpečí, to je snad jasné každému logicky uvažujícímu
člověku. Jakákoliv migrace, která kdy v historii lidstva proběhla, vedla následně vždy k násilí, válkám a velkému krveprolití. Jestliže si to dnešní politici neuvědomí včas, pak už bude
na nápravu pozdě a z dnešních západních zemí se stanou
země muslimské. Většina normálně smýšlejících politiků, a to
i těch krajských, to dobře ví a určitě se na nás občany a voliče s touto problematikou v nadcházejícím předvolebním klání
obrátí. Zdánlivě to nemá s regionální politikou nic společného, ale když sledujeme vývoj v sousedním Německu, musíme
konstatovat, že opak je pravdou. Volme proto lidi, kteří chtějí
zachovat kulturu naší země takovou, jakou nám předali naši
předkové a která je typická pro náš národ.
Ještě bych Vás chtěl informovat o změnách v našem kalendáři akcí pro podzimní měsíce. Přejezd lávky plánovaný na
3. září se neuskuteční, místo něj již proběhl 9. července „Hasičský den‟ (viz článek uvnitř novin). „Drakiáda‟ původně plánovaná na sobotu 8. října proběhne z důvodu voleb o týden
později, tj. 15. 10. A teď to nejhlavnější – na sobotu 1. října
se nám podařilo zajistit velmi zajímavou osobnost na besedu
(přednášku) s občany – naše pozvání přijal český režisér, scénárista, televizní redaktor a publicista pan Václav Chaloupek.
Je známý především svými Večerníčky se živými zvířaty. Jeho
životní zážitky a zejména zážitky s natáčení budou určitě zajímat nás všechny – je určitě na co se těšit!
Hezké prožití pouťového víkendu a užijte si podzimního sluníčka.
Václav Dušek, starosta
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Pracovní doba obecního úřadu
PONDĚLÍ

07.00–14.00 17.00–18.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.00–14.00 17.00–18.00

STŘEDA

07.00–16.00

ÚTERÝ–PÁTEK

07.00–14.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

PÁTEK

07.00–14.00
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Zajímavosti, události, střípky…
 Celé dva měsíce letošních prázdnin si děti postupně opět užívají na koňské farmě rodiny Eliášů. V červenci proběhly čtyři turnusy příměstského, tedy
denního tábora po deseti dětech. Od začátku srpna následoval klasický tábor se spaním v plátěných stanech
s podsadou, kde se vystřídalo dvakrát šestnáct dětí. Další volné dny až do nástupu do školy ho opět využívají na
příměstský. Obědy i večeře si nechávají vozit z veřejné

a dalším dvěma dospělým synům doma, a jak budou dál
žít bez rodičů.
 11. srpna ráno v 6.00 hodin ukazoval teploměr
pouhé 4 stupně C, ale „kulilo‟ se sluníčko, přes den i pršelo (ještěže nepadal sníh) a k večeru bylo 13 °C. Tak tohle
je to léto, na které vždy netrpělivě čekáme, naštěstí si ale
jen zazlobilo a ostatní dny jsou teplé a slunné.
 Eliášů nabízejí dětem o pouťové neděli projížďku na poníkovi. Stanoviště je plánované u nohejbalového hřiště v čase od 10.00 do 17.00 hodin.
 Z internetové exekuční dražby o rodinný dům
č. p. 47 ve Svéradicích (prodejna Catrin na návsi), kterou se pokoušela tímto způsobem získat i obec Svéradice,
vyplynulo rozhodnutí, že novým vlastníkem se stala soukromá osoba z Prahy.
 Před konáním svéradické pouti se na návsi z důvodu
bezpečnosti porazí májka.

vývařovny z Grameru Horažďovice do své jídelny. V areálu farmy děti pečují o koně i se na nich projíždějí a provozují různé společenské hry. Také pořádají výlety, při nichž
navštěvují v sousedním Kadově poníky majitelky paní
Lucie Kočovské. O děti na táboře se vzorně stará celá rodina Eliášů i jejich kamarádka s pedagogickým vzděláním
paní Lucie Malečková. Dětem se také líbí, což svědčí o jeho
naplněnosti.

 Snad už skončí nouzový provoz prodejny ZKD
Sušice ve Svéradicích. Co paní Jarka Jiřincová před rokem odešla do důchodu, jde to s prodejnou z kopce. Jedna prodavačka střídá druhou, prý málo platí. Zastupující
vedoucí má otevřeno v úterý, středu, pátek a sobotu, a to
ještě na omezenou dobu. Snad se už od letošního září na
nakupující usměje štěstí a prodejnu povede jako vedoucí
mladá paní z Holkovic a s ní paní žijící zde ve mlýně.

 Každá dopravní nehoda menší či tragická zasáhne vždy do života samotných účastníků i ostatních
lidí. Což teprve ta na konci července v nedělní podvečer.
Stala za obcí Velký Bor, kdy rodiče z Rokycanska odevzdali
svého syna na dětský tábor a jeli s malou dcerou domů.
Smykem, zřejmě vlivem deště a velké rychlosti „přilétlo‟
auto z protisměru a oba rodiče ve věku přes čtyřicet let
zabilo a holčičku zranilo. Nepatří se soudit viníka nebo souhru nešťastných okolností. Jen to pomyšlení, jak to říct jejich synovi na táboře, když se s nimi před chvilkou viděl,

 Kdy se jinak zjistí, že se provaz na zvonění umíráčku v kapličce sv. Anny přetrhne – jedině tehdy,
když se zvoní zemřelému. To se také stalo při posledním
zvonění. Musela se zavolat společnost, která osadila nový.
Proto se zvonilo až odpoledne znovu.
 ČEZ Distribuce informuje o přerušení dodávky
elektřiny v obci Svéradice dne 5. 9. 2016. Lokalita
dotčená touto odstávkou bude zveřejněna nejdříve 15 dnů
před termínem.
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AKCE V OBCI

Nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 16. července se na pískovém hřišti ve Svéradicích
uskutečnil další ročník „nohejbalového turnaje trojic‟, který
už tradičně pořádá obec ve spolupráci s fotbalovým klubem.
Přestože se zúčastnilo pouze šest týmů, kvantitu nahradila
kvalita a diváci viděli velmi kvalitní a napínavé souboje. Hrálo se systémem každý s každým, což obnášelo 15 zápasů,
a poté proběhly duely o celkové umístění. Nejhorší dvě mužstva v základní části si zahrála o páté místo a nejlepší čtyři pak
hrála semifinále. Následně proběhl boj o třetí místo a vítěze
semifinálových bojů čekalo finále. Celý program tedy obnášel
20 zápasů, takže bylo určitě na co se dívat.
Vítězem a vlastně i obhájcem loňského prvenství se stal rodinný tým pana Radka Hokra z Horažďovic, který se tentokrát
přihlásil do turnaje pod názvem AMATÉŘI. V napínavém finále
porazili domácí tým INVALIDI, jenž hrál ve složení Vlasta Beránek, Michal Jiřinec a Pepík Smitka ml. Třetí místo pak v třísetovém zápase vybojovali ŠMOULÍCI ve složení V. a M. Bartheldyové a Kuba Vlček. Bramborovou medaili pak získali TŘI
VETERÁNI – P. Löffelmann, Martin Heimlich a Martin Klas.
Počasí vyšlo, sportovní klání bylo zajímavé, diváci se bavili,
jídla i pití dostatek. véradice opět prožili jeden z vydařených
prázdninových dnů.

O 5. místo:
1. semifinále:
2. semifinále:
O 3. místo:
Finále:

BÉČKA – BÍLÁ HORA
INVALIDI – TŘI VETERÁNI
AMATÉŘI – ŠMOULÍCI
TŘI VETERÁNI – ŠMOULÍCI
AMATÉŘI – INVALIDI

0:2 (2:10, 7:10)
2:1 (10:4, 9:10, 10:8)
2:0 (10:1, 10:9)
1:2 (10:8, 5:10, 3:10)
2:0 (10:7, 10:8)

Finále poskytlo pěknou sportovní úroveň a hezkou podívanou. Nejen vítězové se radovali s pěkných cen, zvláštní
cenou pak byla odměněna i jediná žena turnaje, Pavlína
Heinová z vítězného týmu.

Hasičský den – 9. 7. 2016
Původně jsme plánovali tradiční přejezd lávky, ale protože celá
nádrž je zarostlá vodními rostlinami a voda je znečištěná, rozhodli jsme se pro náhradní variantu – uspořádat zábavné odpoledne na nohejbalovém hřišti. Postavili jsme dvě trasy, jednu pro děti, druhou pro dospělé tak, aby se všichni pobavili, ale
také trochu zapotili. Pro závodníky jsme vymysleli pestré disciplíny – jízdu po vodní skluzavce, válení pivního sudu, děti lovily
míčky v bazénku a skákaly v pytli. Dospělí potom přenášeli soudek, kutáleli pneumatiku z traktoru nebo řezali dřevěný hranol.
Počasí bylo ideální, a tak se nad naše očekávání do soutěže
přihlásilo téměř 30 dětí od těch nejmenších až po velké školáky.
A závodilo se s velkou vervou! Děti se na trati vyřádily a nakonec si ještě vyzkoušely práci hasiče. Do řady jsme jim vyskládali plechovky, které budoucí hasiči sráželi proudem vody. Na
všechny malé účastníky čekaly hezké ceny a hromadná koupel
v malém bazénku.
Na startu štafetového závodu jsme měli 20 dospělých, mezi
nimi dokonce i jednu ženu. A boj to byl také napínavý až do samého konce! První závodník Jarda Korbel nasadil laťku vysoko
a dlouho měl nejlepší čas. Ti mladší sice běhali rychleji, ale náskok získaný na trati ztráceli při řezání dřevěného hranolu. Po
zajímavém boji a po sečtení dosažených časů zvítězil Ondra
Prokopius, druhý se umístil Lukáš Korbel a třetí Pavel Klas.
Pobavili se nejenom ti, kteří se bojů zúčastnili, ale i početné
obecenstvo. Velké díky patří zejména těm, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci této akce, také všem těm, kteří nám darovali hodnotné ceny do soutěže, ale samozřejmě i těm, kteří
závodili nebo se jen přišli podívat. Shodli jsme se, že příští rok
bychom rádi celou akci zopakovali. Fotografie z té letošní si můžete prohlédnout na facebookových stránkách SDH Svéradice.
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FOTBALOVÝ KLUB

Fotbalové léto
Přípravu na sezónu 2016/2017 a na svoje pokračování
v nejvyšší krajské soutěži začalo naše „áčko‟ pod vedením trenéra Míry Rambouska již ve druhém červencovém týdnu. Současně také začal boj o stabilizaci kádru, protože v důsledku nového přestupního řádu již neexistují hostování, junior
starty, střídavé starty a ani
není možné uzavírat „farmy‟. Vedení klubu tedy čekal nelehký úkol přeměnit všechny hostovačky
na přestupy a pokud možno získat ještě další posily.
Prvním krokem bylo zajistit souhlas hráčů, aby dále
působili v našem klubu
jako kmenoví hráči, a následným krokem pak zajištění finančních prostředků potřebných k úhradě těchto přestupů. Nakonec se vše podařilo a v těchto dnech je k dispozici 15 hráčů + 2 brankáři. Hostování na přestup změnili gólman Karel Soukup z TJ
HAAS Chanovice, obránce Jirka Sova z 1. FC Písek, záložníci Miloš Heřman ze Sokola Blovice a Standa Krejčík z TJ
Starého Smolivce, dále se do mužstva vrací nestárnoucí
Míra Mikeš ze Sokola Lom. Mužstvo opustili hráči TJ Sokola Kasejovice Martin Škyrta a Tomáš Klíma, kteří zde působili v rámci uzavřené farmy; zpět do mateřského klubu,
Sokola Sedlice, se pak vrací Kuba Lávička. Realizační tým
pak pokračuje ve stejném složení jako v minulých sezónách: Míra Rambousek – trenér, Jarda Soukup – vedoucí
mužstva, administrátor – Jindřiška Doláková.
Letní příprava s sebou nese samozřejmě také velké
problémy, protože je to čas dovolených a různých kulturních akcí, a proto je velice složité odehrát větší množství přípravných zápasů. Právě z těchto důvodů byl zrušen jeden přípravný zápas, který jsme měli odehrát
v sobotu 30. července s jihočeskou Volyní. V přípravě se tedy odehrály pouze dva zápasy. Ten
první byl sehrán v rámci Memoriálu Františka
Pavlovského a Josefa Smitky a celkem jednoznačně jsme porazili Chanovice v poměru

5:0. Další zápas se pak uskutečnil v sobotu 6. srpna
v Blatné a skončil výsledkem skoro opačným – prohráli
jsme 0:4. To, že nám chybělo 5 hráčů, asi vliv mělo, ale
přesto jsme si v tomto zápase vypracovali dost šancí na
to, aby skóre nebylo tak ostudné. Bohužel žádná z nich
nebyla dotažena do konce.
V sobotu 13. srpna nás už čekal první mistrovský zápas
a v 1. kole jsme na domácí půdě přivítali plzeňský klub
SK RAPID. Zápas jsme původně měli odehrát na hřišti
soupeře, ale na jeho žádost se duely odehrají v obráceném pořadí. Kádr pro tento zápas byl vlivem zranění a dovolených opět velmi oslabený a do základní sestavy musel
naskočit i mladý hráč „B‟ mužstva Jarda Makovec a vedl si
neskutečně dobře. Na střídání
byli připraveni patnáctiletý Jarda Korbel a nestárnoucí Míra
Mikeš, který na lavici usedl s
nedoléčeným zraněním. Díky
obrovské bojovnosti se podařilo neskutečné a 3 body po vítězství 3:0 zůstaly doma!
„Béčko‟ se tradičně na novou sezónu připravuje spíše
individuelně a na oficiální tréninky chodí hráči jen zřídka, protože přes léto upřednostňují jiné aktivity a fotbal je až na druhé koleji.
Z toho důvodu jsme se letos ani nezúčastnili Memoriálu
Karla Hlavatého ve Velkém Boru, jehož jsme jinak každoročním účastníkem. Nakonec byl hrající trenér Martin Heimlich rád, že se podařilo sehrát alespoň jedno
přátelské utkání, a to v neděli 7. srpna na Malém Boru.
Výsledek nakonec odpovídal odvedené letní přípravě
a skóre 0:6 vzhledem k tomu nebylo zas tak moc překvapivé. S obavou jsme očekávali první mistrovský zápas, který se odehrál v neděli 14. 8. a do Svéradic přijel
velmi kvalitní soupeř, Sokol Chudenice, jeden z kandidátů na postup. O to více jsme se radovali po
zápase, hráči naší rezervy napodobili „áčko‟
a po nadšeném výkonu porazili favorita v poměru 3:1 – nečekané a o to krásnější vykročení do soutěže.
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Co možná nevíte
Při sledování XXXI. letních olympijských her 2016 v brazilském Rio de Janeiru jste si jistě povšimli, že téměř při každém záběru kamery na horu Corcovado (v překladu Hrbáč) si komentátor neodpustil poznamenat: „a zde na vše dohlíží Kristus Spasitel‟. Jedná se totiž o jedno
z nejvíce navštěvovaných míst Ria a socha je v novodobé historii připsána k Sedmi divům světa.
Údaje o této soše a místu samém jsou samozřejmě přístupné na internetu, jsou ale ještě mnozí, kteří si „Naše noviny‟ rádi prolistují a internet není jejich zálibou. Takže fakta jsem sbírala
právě pro ně a rovněž pro sebe.

„Zde na všechno dohlíží Kristus
Spasitel″ aneb od Ria až do Svéradic
Socha Krista Spasitele (portugalsky Cristo Redentor) je socha na kopci Corcovado (710 m
n. m.), tyčící se nad brazilským
městem Rio de Janeiro. Nachází se v národním parku Tijuca
a od roku 2012 je společně
s dalšími přírodními památkami
Ria zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Jedná se o symbol města a světoznámou turistickou atrakci.
Poprvé myšlenku na postavení sochy představil roku 1859
kněz Pedro Maria Boss brazilské
princezně Isabele. Na dlouhou
dobu však zapadla a vynořila se
znovu se stým výročím vyhlášení nezávislosti země. Nahrávalo
jí i vybudování železnice k vrcholu hory. Tuto sochu si
roku 1921 objednala arcidiecéze v Riu de Janeiru. Socha má doširoka rozpřažené ruce a tímto gestem objímá
a chrání město. Vzdálenost mezi oběma rukama je 23 m.
Socha je dílem francouzského sochaře polského původu Maximiliena Paula Landowského. Slavnostně odhalená
byla 12. října 1931 jako památník brazilské nezávislosti na
Portugalsku. Ta byla vyhlášena roku 1822. Stavba sochy
stála 250 000 USD, přičemž většina peněz byla vybrána
mezi věřícími. Socha byla posvěcena a otevřena pro veřejnost dne 12. října 1931. Velká slavnost k 50. výročí sochy

se konala za přítomnosti papeže
Jana Pavla II. 12. října 1981.
7. července roku 2007 byla zařazena do novodobého seznamu
Sedmi divů světa. Několik technických parametrů. Socha je 30 m
vysoká a stojí na sedmimetrovém podstavci. Hlava váží 35,6 t,
jedna ruka 9,6 t. Celkem socha
váží 700 t. Socha je ze železobetonu a povrch je vytvarován
z mastku, který se dobře opracovává. Do roku 1994 byla tato
socha Krista Vykupitele nejvyšší sochou Ježíše na světě,
poté byla překonána monumentem Krista Svornosti v bolivijské Cacachambě. Na vrchol hory
vede ozubená dráha, vystavěná
v roce 1882. Končí 40 m pod vrcholem a pak pokračuje
220 schody nebo si turisté či poutníci mohou zvolit místo schodů eskalátory a výtahy až k vyhlídkové terase.
V podstavci sochy je od roku 2006 umístěna kaplička
Panny Marie. Konají se zde svatby a křty.
Rio – to je přístav obklopený svěží přírodou, vysokými horami, nádhernými vodami Atlantského oceánu
a světoznámými plážemi s bílým pískem, např. Copacabanou a Ipanemou. V severní části města je proslulý stadion Maracaná. Právě na pláži Copacabana se v červenci
r. 2013 konala slavnostní bohoslužba při světovém
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Co možná nevíte
setkání mládeže za účasti současného papeže Františka
Nesmíme zapomenout na brazilský veletok Amazonku,
a zúčastnilo se jí 3,7 milionů mladých lidí z celého světa.
která postupně po přítocích dalších řek rozšiřuje svoje
Rio de Janeiro je druhé největší město Brasilie, hned po
koryto od 4 km až k 80 km šířky. To už my neznalí suSao Paulu. Hlavním městem státu Brazílie je město Brachozemci myslíme, že se díváme na oceán. Její délka
silia vystavěné až v roce 1960. Brazílie byla do roku 1882
7062 km je také úctyhodná. Překrásné jsou amazonské
portugalskou kolonií. Před evropskou kolonizací zde žilo
deštné pralesy.
několik set domorodých kmenů hovořících řadou jazyků.
Většina území je pod vlivem tropického, vlhkého a tepČást z nich se připojila k Portugalcům. Ti byli postupně
lého podnebí, které se vyznačuje vysokými teplotami
asimilováni. Zbytek se přidal k Francouzům a ten byl vya značnými srážkami. V Brazílii trvá zima od června do
hlazen. Nálezy zlata a diamantů mezi 17. a 18. stoletím
srpna, na jihu s teplotami mezi 13–18 °C. Léto je zde od
prosince do února, kdy se teplota v Rio de Janeiru dostápřispělo k přesídlení několik set tisíc Portugalců. Byla tím
vá často i k 40 °C a nespadá pod 30 °C.
silně ovlivněna kultura a architektura města. Zdejší čerJeště je mnoho zajímavostí, které by stály za zmínnošská komunita vznikla z angolských a mosambických
ku, ale pro naši představu tyto stačí. Určitě vás napadotroků. Tanec samba má původ právě v černošské kultune myšlenka, proč byla tato socha Krista Spasitele poře, která silně ovlivnila i zdejší tradiční karneval.
stavena. Jistě ji věřící křesťané budovali z úcty a lásky
Portugalská koloniální správa přesunula 27. ledna 1763
ke Kristu. Ale jistě oprávněně se ptá jedna mladá křeshlavní město ze Salvadoru do Rio de Janeira. V roce 1808
ťanka, která toto místo navštívila: „Musím uznat, že je
se sem po napoleonské invazi do Portugalska uchýlila
to opravdu velká socha...
i královská rodina a město se
Člověk si vedle ní musí
oficiálně stalo do roku 1821
Hlavní
město
Brasília
dal
vystavět
připadat malinký a nicothlavním městem Portugalska.
ný... Líbí se mi, že tato
Stalo se tak jediným mimoevbrazilský prezident českého původu
socha jakoby „shlíží‟ na
ropským hlavním městem evJuscelino Kubitschek.
celé město Rio de Janeiropské země. 21. dubna 1960
ro, hlídá všechny a dohlíse novým hlavním městem staží na jejich dobrý život... Jenže uvědomují si to vůbec
la nově vybudovaná Brasília vzdálená 930 km severozátamní obyvatelé? Toť otázka, na kterou se asi nikdy nepadně ve vnitrozemí. Zajímavé je, že město dal vystadovím odpověď. Uvědomují si vůbec, kdo to byl Ježíš
vět brazilský prezident českého původu Juscelino KubitKristus, uvědomují si vůbec, proč tam stojí?‟
schek. Státním jazykem je portugalština, hodně se mluví
Věřím, že si to těch 80 % zde žijících křesťanů uvědošpanělsky. V Riu žije asi 6,5 mil. obyvatel. Polovinu tvoří
muje a že mají Krista nejen „na očích‟, ale i živého ve
běloši, třetinu míšenci, desetinu černoši a zbytek kolem
svém srdci. On totiž Kristus na vše dohlíží nejen v Riu,
jednoho procenta Asiati a indiáni.
ale všude na světě a stále ještě trpělivě čeká, kdy zjistíRio má dlouhodobé problémy s kriminalitou a násilím,
které souvisí především s existencí tzv. favel – chudinme, že bez něj nedokážeme udělat nic dobrého. On nás
ských čtvrtí, ve kterých bydlí téměř čtvrtina populace
totiž všechny miluje a dokázal to na kříži. Nikdo nemá
a které jsou mimo přímou kontrolu města a státu. Tyto
větší lásku než ten, který za přátele položí svůj život.
městské čtvrti, zasazené především do kopců, jsou ovláSvým utrpením kříže se Ježíš sjednocuje s rodinami,
dány drogovými gangy nebo polovojenskými milicemi.
které prožívají těžké chvíle či oplakávají tragickou ztráV celé Brazílii žije 201 mil. obyvatel (ČR 11 mil.) na rozlotu svých dětí. V kříži se Ježíš sjednocuje se všemi lidmi,
ze 8,512 mil. km2 (ČR 79 tis. km2). Na 1 km2 připadá 23,6
kteří trpí hladem, ve světě, který si na druhé straně dovoluje přepych každodenního vyhazování tun jídla. Krisobyvatel (ČR 133 obyv./1 km²).
tus se křížem spojuje s těmi, kdo jsou pronásledováni
V roce 2011 se 64,6 % obyvatel hlásilo k římskokatopro náboženské přesvědčení, pro svůj názor nebo jedlické církvi, 20,1 % k jiným křesťanským církvím a 8 %
noduše pro svou barvu pleti. Ježíš přijímá toto všechno
bylo ateistů. Pro zajímavost v České republice se hlásí
s otevřenou náručí, nese na svých ramenou naše kříže
k víře v Boha asi jen 20 % obyvatel.
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Pověsti z našeho kraje
a říká nám: Odvahu! Svůj kříž neneseš sám! Já ho nesu
s tebou. Já jsem zvítězil nad smrtí a přišel jsem proto,
abych ti dal naději a život.
Blíží se svéradická Bartolomějská pouť. Při každé pouti
se putuje do kostela zasvěcenému určitému světci. Mše
svatá v kostelíku zasvěceném svatému Bartoloměji je
hlavní událostí pouťové neděle. Zde je přítomný živý Ježíš ve svatém přijímání. Bartoloměj není jmenován mezi
12 Ježíšovými učedníky, ale byl apoštolem jeho evangelia (radostné zvěsti, že Ježíš vstal z mrtvých) a zemřel za

svou víru mučednickou smrtí. Je svatý, a je proto v nebi
a přimlouvá se za nás. Všichni bychom se rádi do nebe
dostali a setkali se svými drahými zemřelými. Všichni bychom chtěli změnit dnešní svět k lepšímu, aby měly naše
děti lepší budoucnost. Jak vypadá dnešní svět bez Boha,
to je bez pravé lásky, už víme. A proto nenechme Ježíše
stále jen čekat a žebrat u zavřených dveří našich srdcí.
On nám nic nevnucuje, dal nám svobodnou vůli a zatím
ještě stále čeká.
Marie Šulcová

Pověst o Záhorovi (velkoborská pověst)
Z doby kolem r. 1350, kdy spravoval velkoborské panství rytíř Racek Záhora, který vedl nezřízený život, se dochovala tato pověst.

Tehdejší velkoborský farář Benedikt mu jeho neřesti neohroženě vytýkal a byl za to uvržen rytířem do vězení
v hradním sklepení velkoborského hradu. Tam farář onemocněl a po propuštění se odebral k církevní vrchnosti
do Prahy, kde zmíněného rytíře obžaloval. Záhora se poté
měl dostavit k zodpovědnosti před církevní konzistoř, ale
vyhýbal se tomu pod různými záminkami. Farář Benedikt
se vrátil zpět do Boru a pokračoval ve své práci. Rozhněvaný Záhora jej však nechal opět uvěznit a ze msty poručil svému správci Vaňkovi, aby knězi vyloupl obě oči. Nebohého a ztýraného kněze našel vesnický pastýř a postaral se o něho. Po uzdravení se vydal s osleplým knězem
na cestu do Prahy, aby tam vymohl spravedlivý trest za
neslýchanou krutost rytíře Záhory a jeho správce Vaňka.
Císař Karel IV. rozhodl, že Záhora musí osobně poskytnout slepému faráři trvalou péči, obydlí a průvodce. Také
Vaněk musel hrad opustit. Zpočátku se zdál uvedený trest
mírný a rytíř se mu snažil uniknout, byl ale střežen vojáky.
Posléze se Záhora pokusil faráře Benedikta zaškrtit, aby
se zbavil nesnesitelného břemene, ale strážci mu jeho násilný čin překazili a uvrhli rytíře do vězení.
Po čase byl nad ním vynesen rozsudek, že musí rovněž
ztratit obě oči. Trest se odbýval na Staroměstském náměstí v Praze. Když byl odsouzený rytíř Záhora přivázán
ke sloupu, s hrůzou zjistil, že mu oči vyloupne jeho bývalý

správce Vaněk, který se právě živil jako katův pacholek.
Zesláblý, osleplý a zhroucený rytíř si ve vězení nechal zavolat kněze, aby jej připravil na smrt. Přišel slepý farář Benedikt! Rytíř Záhora druhý den skonal.
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Naše příroda

Kolibřík, nebo motýl?
V průběhu letních měsíců si mnozí z nás jistě všimnou,
nejčastěji v blízkosti truhlíků s kvetoucími muškáty, petunie
mi, ale i poblíž jiných kvetoucích květin, zajímavého živočicha, který za neustálého, velmi rychlého letu saje nektar
z kvetoucích květů. Svým způsobem letu může někomu
opravdu připomínat kolibříka, ale je to omyl. Tímto „kolibří-

létat i pozpátku. Neustálý spěch dlouhozobky klade extrémně velké nároky na její spotřebu energie. Denně proto musí spotřebovat přibližně 0,5 ml nektaru. To se rovná
v závislosti na kvalitě nektaru vysát například 1200–5000
květů náprstníku červeného nebo alespoň 500–2200 květů
vrbovky úzkolisté. Za jednu minutu dokáží tito motýli navštívit až 100 květů. Dlouhozobky k nám obvykle přitahují
každoročně přes Alpy z jižní Evropy nebo až severní Afriky
od dubna do června. Cestu dlouhou 3000 km dokáží zvládnout za méně než 14 dní a někdy mohou mírnou zimu pře-

Dlouhozobky k nám obvykle přitahují
každoročně přes Alpy z jižní Evropy nebo
až severní Afriky od dubna do června.
Cestu dlouhou 3000 km dokáží zvládnout
za méně než 14 dní...
Dlouhozobka svizelová

kem‟ je nejčastěji motýl dlouhozobka svízelová, patřící do
čeledi lišajovití. Podobně jako má kolibřík zobák, má tento motýl velmi dlouhý sosák, díky kterému nemusí usedat
na květy a předvádí tak úžasný kolibří let, kdy stojí v letu
na místě u květu a velmi rychle třepotá křídly, která naším
nedokonalým okem nejsou téměř vidět. Rychle se pomocí
dlouhého sosáku napije nektaru a bleskurychle zase mizí
za další sladkou pochoutkou. Dokonce ani při kopulaci, která trvá asi hodinu, dlouhozobky nepřestávají aktivně létat.
Zatímco velcí denní motýli zvládnou mávnout křídly pouze
10× za sekundu a mnohem menší soumračníci 20×, dlouhozobka stihne až 80 úderů křídel. U nás se vyskytuje nejběžněji zmiňovaná dlouhozobka svízelová se žlutými zadními křídly a bíločerným, zploštělým zadečkem. Další zástupci jsou dlouhozobka zimolezová s hnědými zadními křídly
a medovo-bílým zadečkem nebo dlouhozobka chrastavcová, která se podobá čmelákovi. Společným znakem dlouhozobek je, že mají stále naspěch. Právě zástupci lišajovitých
jsou označováni za nejlepší motýlí letce, kteří létají rychlostí až 55 km/h. V krátkých výpadech dokáží vyvinout rychlost až 87 km/h a jako jeden z mála druhů hmyzu dokážou

čkat výjimečně i u nás. Během léta samičky kladou na živné
rostliny různých druhů svízelů vajíčka, z nich se líhnou zelené housenky s podélným bílým pruhem a růžkem na konci těla. Vývoj housenky trvá obvykle 20 dní a dospělí motýli se líhnou z kukly v poledních hodinách. Během léta se
u nás vyvinou jedna až dvě generace těchto zajímavých
motýlů a od srpna do října se stahují zpět k jihu. Podobně
jako dlouhozobky k nám přilétají počátkem léta z jihu též
lišaj svlačcový, vinný, oleandrový, kovolesklec gama, babočka admirál, babočka bodláková a žluťásek čilimníkový.

Kolibřík
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historie

Olympijské hry

s termínem olympismus, když prohlašuje: „Olympismus je životní filozofií, povznášející a vyváženě spojující v jeden celek zdatnost těla, vůle
Vzhledem k tomu, že aktuální vydání svéradických novin
a ducha. Spojením sportu, kultury
je načasováno na pouťové veselí, je jistě záhodno zabýa výchovy usiluje olympismus o vyvat se událostí, která má s tradičním pojetím pouti společtvoření způsobu života, založeného
né znaky a cíle. V tomto případě padla volba na olympijna radosti z vynaloženého úsilí, na
ské hry, konající se letos v brazilském Riu de Janeiru. Tento
výchovné hodnotě dobrého příklasportovní svátek je totiž určen nejen k poměření sil nejdu, sociální odpovědnosti a na relepších sportovců světa, ale, rovněž jako pouť, k setkávání
spektování základních universálních
a zejména spojování lidí a utužování společenských vazeb.
etických principů. Cílem olympismu
Na rozdíl od pouti olympijské hry takto činí v celosvětovém
Pierre de Coubertin
je zapojit sport do služby harmonicměřítku, a snaží se tak propojit rozličné kultury a národy
kého rozvoje lidstva s cílem vytvořit
pod jednou sportovní střechou.
mírovou společnost, která dbá o zaLetošní hry byly provázeny velkými obavami, co se bezchování lidské důstojnosti.‟
pečnosti týče, neboť Brazílie je v současnosti postižena viZ těchto hodnot můžeme vyčíst, že účelem pořádání
rem zika, a tak nebylo jisté, zda se olympiáda vůbec uskuolympijských her není pouze sportovní soutěžení, nýbrž
teční. Mezinárodní olympijský výbor rozhodl kladně, a prodůraz je kladen také na hlediska výchovy, kultury, morálky
to jsme mohli sledovat klání fyzicky nejzdatnějších obyvatel
a mírového soužití s cílem podpořit celkový způsob života,
planety. Samotný Mezinárodní olympijský výbor vznikl
který je v souladu s výše uvedenými zásadami. Charta též
v roce 1894 na popud barona, jenž se rovněž největší městanoví, že provozování sportu je lidským právem a jakákorou přičinil o znovuzavedení olympijských her jako takoliv diskriminace není přípustná.
vých (původní řecké olympijské hry se konaly přes tisíc let
To, že Češi můžou být hrdí na svoji reprezentaci pod
každé čtyři roky v Olympii). Můžeme být právem pyšní na
olympijskými kruhy, dokládají úžasné výkony našich sporčeské zastoupení v prvním ustaveném Výboru, jelikož mezi
tovců při každých hrách. Například světový rekord Jarmiprvní členy patřil taktéž J. S. Guth-Jarkovský. Výbor naplly Kratochvílové v běhu na 800 metrů z roku 1983 je monil svůj účel, když se podařilo uspořádat první novodobé
mentálně nejdéle trvajícím
atletickým světovým re... světový rekord Jarmily Kratochvílové kordem. Zmínit lze i oštěv běhu na 800 metrů z roku 1983
pařskou výjimečnost Jana
je momentálně nejdéle trvajícím
Železného, který svým výkonem 98,48 metru stanoatletickým světovým rekordem.
vil prozatím zdaleka nedosažitelnou hranici světového rekordu. Železný byl taktéž jako jediný český zástupce
olympijské hry dva roky po jeho založení, a to v řeckých
zvolen Atletem světa v roce 2000. Nemůžeme zapomenout
Athénách. První zimní olympijské hry se pak uskutečnily
ani na neúspěšnější českou olympioničku Věru Čáslavskou,
v roce 1924 ve francouzském Chamonix.
která je patnáctým nejúspěšnějším olympionikem všech
Hned první hry se staly co do počtu účastníků nejrozdob a v roce 1968 byla zvolena nejlepší sportovkyní svěsáhlejší sportovní událostí, a tak mohl být zahájen progreta. Výčet by mohl pokračovat dále na mnoha stránkách –
sivní vývoj až do dnešní podoby megalomanského kultura právě kvůli této radosti a hrdosti z podobných výkonů
ního zážitku. Až do roku 1992 se zimní i letní OH konaly
sportovců byly olympijské hry založeny, úspěšně se jim daří
ve stejný rok, od té doby jsou rozhozeny tak, abychom se
společnost spojovat a dokazují, že lidé po celém světě spoz nich mohli těšit každé dva roky. Základní principy a pralu umějí vycházet v přátelském duchu.
vidla jsou uvedeny v Olympijské chartě. Ta nás seznamuje
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události v regionu

pátek 26. 8., 18.00 hod.

sobota 27. 8., 21.00 hod.

Vzpomínka na dvě osobnosti

Taneční pouťová zábava – hraje kapela

sportovní areál
ČALOUN TEAM – HEROUT TEAM

pořádá Hospoda U Turků

neděle 28. 8., 09.30 hod.
Fotbalový zápas na počest nedávno zemřelých velikánů
svéradické kopané

pátek 26. 8., 18.00 hod.

Sdružení pootavských muzikantů

Mše svatá – kostelík sv. Bartoloměje
celebruje páter Stanislav Bušta

neděle 28. 8., 10:00–17:00 hod.

Výstava: modely v lahvích
EMANUEL HODA – modelář

Pro dobrou zábavu zahraje kapela z Horažďovic pod vedením Jirky Kučery.
sportovní areál

sobota 27. 8., 14.00 hod.
prostor za Obecním úřadem

Otavanka z Horažďovic

vestibul Obecního úřadu

neděle 28. 8., 16.00 hod.

FK SVÉRADICE „B‟ – TJ Tatran V. HYDČICE
Mistrovský zápas 1. kola okresní III. třídy
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Aktuálně

KOTLÍKOVÉ DOTACE – 2. výzva
Na podzim letošního roku Krajský úřad Plzeňského kraje připravuje vyhlášení druhé výzvy
kotlíkových dotací pro fyzické osoby. Předmětem podpory je opět výměna zdrojů tepla na
pevná paliva s ručním přikládáním na kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel,
tepelné čerpadlo, instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé
vody a „mikro‟ energetická opatření. Výše podpory na jeden dílčí projekt konkrétního
žadatele se bude pohybovat mezi 70–85 % v závislosti na typu pořizovaného zdroje a dle
jeho umístění. Zbylých 15–30 % bude spolufinancováno žadatelem. Maximální výše
způsobilých nákladů na jeden projekt je 150 tis. Kč.
V této souvislosti dne 7. září 2016 krajský úřad pořádá ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v
Horažďovicích pro občany bezplatný seminář.
Vzhledem k tomu, že legislativa v ochraně ovzduší
zpřísňuje provoz kotlů na tuhá paliva a zavádí nové
povinnosti pro jejich provozovatele, upozorňujeme občany na možnost prostřednictvím kotlíkových
dotací nevyhovující spalovací zdroje s předstihem
z provozu vyřadit.
Je třeba zdůraznit, že žádný právní předpis nestanoví povinnost využít dotační podporu, je-li k dispozici. Tímto pouze upozorňujeme občany na tuto
dotační možnost v návaznosti na povinnosti, které
plynou ze zákona o ochraně ovzduší.
Jedná se o tyto povinnosti:
Dle § 17 zákona o ochraně ovzduší ti, kteří provozují kotel na tuhá paliva se jmenovitým tepelným
příkonem nad 10 kW (horní hranice je 300 kW), mají
povinnost poprvé do konce roku 2016 a následně

v dvouletých intervalech provádět prostřednictvím
odborně způsobilé osoby kontrolu instalace, technického stavu a provozu kotle. Toto se týká kotlů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní systém ústředního vytápění (týká se též kamen a krbů
s teplovodními výměníky). Splnění této povinnosti
provozovatel prokazuje na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dokladem, který
mu vystaví odborně způsobilá osoba. Doklad by měl
potvrzovat, že spalovací zdroj (tedy ten kotel) je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Pokud
kotel nebude splňovat zákonem stanovené požadavky, nesmí být dále provozován.
Zákaz provozu se bude týkat zejména kotlů 1. a 2.
emisní třídy dle ČSN 303-5, a to po 1. září 2022. Tyto
kotle totiž požadavkům zákona o ochraně ovzduší (konkrétně požadavkům přílohy 11) nebudou vyhovovat.
Ing. Anna Vachušková
odbor životního prostředí při MěÚ Horažďovice
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INFORMACE Z OBCE / OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSTAVA

PRÁCE PRO OBEC

Více než po roce byla z vestibulu obecního úřadu
odstraněna výstavka „Zaniklé a zničené vesnice na
Šumavě po roce 1945‟. Původně byla plánovaná jen
do konce loňského roku, ale nakonec o ni byl zájem
i mimo naši obec, a proto jsme ji nechali až do současného předpouťového období. Tyto prostory budou teď o pouti využity pro velmi zajímavou výstavu
„modely v lahvích‟, kterou bude prezentovat p. Emanuel Hoda ze Strakonic.

Delší dobu jsme neměli nikoho, kdo by v obci prováděl postřik plevelů na obecních plochách chemickým
postřikem – Roundup. Potřebu brigádníka na tuto práci jsme vyhlásili jak obecním rozhlasem, tak ji zveřejnili na úřední desce a výzva byla vyvěšena i na webových obecních stránkách. Když už to vypadalo, že se
budeme muset obrátit na Úřad práce, přihlásil se na
tuto práci bývalý pracovník obce Jarda Pučil ml., který
svoji činnost začal 10. 8. a kromě postřiku bude mít
na starosti i další potřebné práce.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
V pondělí 25. 7. proběhlo vyhodnocení veřejné výzvy
na místo „referent společné státní správy a samosprávy, účetní‟ Obecního úřadu Svéradice. Výběrová komise ve složení: předseda – Václav Dušek, členové –
Jaroslav Korbel a Blanka Vlčková jednomyslně vybrala
paní Jindřišku Dolákovou, Svéradice čp. 44, která tak
na toto místo v nejbližší době nastoupí, a to zatím na
zkrácený pracovní úvazek – 30 hodin týdně.

KAPLE SVATÉ ANNY – zvonění
V posledních měsících jsme řešili problém zvonění „umíráčku‟ v naší kapli sv. Anny na návsi. Protože z různých důvodů skončili s ručním zvoněním jak
pan Červený, tak o něco později i paní Kopáčková, vyvstal obrovský problém, kdo to převezme. Nakonec se
nám podařilo přemluvit paní Marii Löffelmannovou, ale
pouze s tím, že to bude jen dočasně. Mezitím jsme se
snažili vyřešit tento problém tím, že bychom nainstalovali k stávajícímu zvonu elektrický pohon. To skončilo, jakmile nám odborná firma sdělila, že by se jednalo
pouze o klasické zvonění, protože „umíráček‟ pomocí
el. pohonu prostě napodobit nejde. Doslova trn z paty
nám posléze vytáhl pan Jiří Brouček se svojí manželkou, kteří budou v následujících letech v ručním zvonění pokračovat, a převezmou tak pomyslnou štafetu
od našich starších spoluobčanů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Ve středu 29. června jsme se zúčastnili elektronické dražby týkající se stavby na návsi, domu čp. 47
(bývalý MNV, později prodejna CATRIN) a pozemku
p. č. St. 50, jehož je předmětná stavba součástí. Kromě nás se zúčastnili (přihazovali) ještě další dva uchazeči a jeden z nich byl nakonec úspěšný, když nabídl
částku, na kterou už obec nedosáhla. Zatím jméno vydražitele neznáme, ale jakmile budeme jeho identitu
znát, vstoupíme s ním do jednání, abychom se dozvěděli jaké má s tímto objektem úmysly.

TŘÍDĚNÝ PLAST – PAPÍR
I přesto, že máme v obci tři kontejnery na papír, jsou
neustále plné a lidé pak ukládají papír kolem nich, což
zrovna není hezký pohled. Samozřejmě že v létě, když
se netopí, odkládá se do kontejnerů daleko více papíru
než v zimě, a to je jeden z důvodů jejich „přetékání‟.
Ale bohužel ne jediný. Stačí se do kontejnerů podívat
a zjistíte, že jsou tam krabice různých velikostí házené vcelku, a to pak stačí jen několik takových krabic
a kontejner je plný. Již několikrát jsem v obecních novinách upozorňoval, aby se veškerý kartónový materiál
roztrhal nebo sešlapal na co nejmenší rozměr, a tím
pak vznikne daleko větší prostor pro ukládání dalšího
papíru. Prosím, zkuste to dodržovat.

Naše vesnice svéradice

ročník XIV / srpen 2016

15

USNESENÍ Zastupitelstva

Usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 17. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Svéradice:

1.
2.
3.
4.
5.

schvaluje program 15. zasedání ZO;
volí NK: Vlčková Blanka, Šimánková Hana;
určuje OZ: Haasová Růžena, Korbel Jaroslav;
schvaluje zápis a plnění usnesení z 14. zasedání
ZO ze dne 30. 6. 2016;

schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice
č. 3 roku 2016;
6. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. A.0407-00901 mezi firmou ČEPS, a. s.,
se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10,
a obcí Svéradice a pověřuje starostu obce podpisem;
7. na základě žádosti projektanta ing. arch. Veroniky Soukupové, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, souhlasí se stavbou plynovodní přípojky
pro „Soubor staveb pro ubytování s hospodářským využitím‟ (stavebníci manželé Bednarikovi), která povede po pozemku p. č. 4020/1 ve
vlastnictví obce k. ú. Svéradice, a souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s tím, že věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu 30 Kč/bm,
a pověřuje starostu obce podpisem;
8. schvaluje navýšení dotace z rozpočtu obce Svéradice pro FK Svéradice, z. s., a současně schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřenou mezi Obcí Svéradice a fotbalovým klubem
dne 29. 2. 2016;
9. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 ze
dne 6. 2. 2016;

10. schvaluje „Provozní řád sálu a přilehlých prostor
v budově KD Svéradice‟ s účinností 1. 10. 2016;
11. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky firmy
Design M.A.A.T., s. r. o, Převrátilská 330, 390 01
Tábor, na zhotovitele nového Územního plánu
obce Svéradice, souhlasí s nabídkovou celkovou
cenou ve výši 148 000 Kč a schvaluje příslušnou
smlouvu o dílo;
12. na žádost ředitelky Mateřské školy Svéradice:
a) povoluje výjimku v max. počtu dětí z 25 na 26
z důvodu vysokého počtu zájemců,
b) souhlasí s uvolněním částky 39 000 Kč z fondu
rezerv Mateřské školy na zakoupení a instalování
nového zahradního domku;
13. bere na vědomí „Protokol o zkoušce‟ od firmy
LABTECH s. r. o., Hygienická laboratoř Klatovy:
č. 10188/2016 (místo odběru Svéradice – voda
odpadní);
14. 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. 2017 a pověřuje starostu obce podpisem;
15. 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. 2017–31. 12. 2017 ve výši 525 Kč/MWh,
a pověřuje starostu podpisem;
16. schvaluje uzavření smlouvy s paní Alenou
Červenou, Svéradice 102, „o právu provést
stavební úpravy‟ na části obecního pozemku
p. č. 499/1 – napojení dlažby a drenáží na pruhu
o šíři 1 m u vjezdu na pozemek patřící k nemovitosti
č. p. 102 v k. ú. Svéradice;
17. promíjí paní Haně Kvasničkové pronájem sálu za
pouťovou zábavu, která se bude konat v sobotu
27. 8. 2016.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SVÉRADICE
sobota – 1. října
18.00 hodin
BESEDA s p. Václavem
Chaloupkem
- Známý režisér, scénárista, televizní
redaktor a publicista bude vyprávět svoje životní zážitky a zejména zajímavosti z natáčení známých

Večerníčků se živými zvířátky.
- Kulturní dům Svéradice

- Fotbalový areál – tréninkové
hřiště

sobota – 15. října
14.00 hod
DRAKIÁDA
- další ročník soutěžního klání
v pouštění draků

sobota – 15. října
20.00 hod.
POSVÍCENECKÁ ZÁBAVA
- hraje Prácheňská heligónka
- pořádá Hospoda U Turků

neděle 4. září
HORAŽĎOVICKÉ KOLO 2016
- pro děti 0–12 let;
prezentace: 09.00 hodin
- Horažďovice, Okružní ul.

- pěší turistika: 10, 15, 20, 35, 50 km
- cykloturistika: 30–70 km

HORAŽĎOVICE
sobota – 3. září
10.00–17.00 hod.
MODRÝ DEN – CHARITATIVNÍ
AKCE – BOJ S RAKOVINOU
- Po celý den se na jevišti budou
střídat různá vystoupení
pro všechny věkové skupiny.
- Výtěžek z této akce bude věnován onkologickému oddělení
v Plzni-Lochotíně.
- KD Horažďovice

neděle 24. září
07.00 hodin
ŽELEZNIČÁŘSKÁ
PADESÁTKA
- 42. ročník

pátek – 7. října
19.00 hodin
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
- Mezinárodní komorní soubor Zeiher
Quartett (složená z hráčů Philharmonisches Orchester Würzburg
a PKF – Prague Philharmonia)
- hotel PRÁCHEŇ Horažďovice

CHANOVICE
neděle – 18. září
- Chanovická pouť – tradiční církevní
a společenská akce, taneční zábava,
sportovní utkání, výstavy a další.
sobota – 1. října
10.00 hodin – Den místní potra
viny – Ječmen, chmel, pivo a pivo-

varnictví – desátý ročník potravinářského dne ve skanzenu
pátek – 1. října
13.00 hodin
MALÍŘÁK
- vernisáž spojená s módní přehlídkou, výtvarné práce

studentek ISŽS v Plzni – výstava
bude otevřená do 31. 12. 2016.
ROZHLEDNA
září, říjen
- otevřeno v sobotu, neděli
a svátky
- 10.00–16.00 hod.

strakonice
sobota – 3. září
16.30 hodin
ROCKOVÝ FEST STRAKONICE

Naše vesnice
Svéradice

pátek 23. 9. 14.00 hodin
neděle 25. 9. 23.59 hodin
VÁCLAVSKÁ POUŤ

kompletní program:
http://www.strakonice.eu/content/vaclavska-pout-0
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