ROČNÍK IX.

ČÍSLO 53

Vážení spoluobčané,
dnes se Vám dostává do ruky letošní již páté vydání svéradických „Našich
novin“, ve kterém naleznete mnoho zajímavých článků, fotografií a
informací o dění v naší obci.
Koncem srpna proběhla za krásného letního počasí Bartolomějská pouť, jež
těm nejmenším a mládeži poskytla spoustu pouťových atrakcí, pro zájemce
o sport pak několik zajímavých fotbalových zápasů, a také proběhla nedělní
sváteční mše v našem kostelíku, který je zasvěcený právě svatému
Bartoloměji. Ti co mají rádi hudbu a tanec pak mohli navštívit taneční
zábavu, kterou pořádal pronájemce hospody „U Turků“ pan Silovský. Pouť
v roce 2012 se uskuteční o víkendu 25.-26. srpna a její program plánujeme
rozšířit o další kulturní akci.
Teď bych Vás chtěl informovat o přípravě další investiční akce, kterou
zastupitelstvo obce odsouhlasilo na svém posledním zasedání. Vzhledem
k tomu, že technický stav kotelny KD je hodně špatný a v nejbližších letech
může dosáhnout havarijního stavu, rozhodli jsme se využít nabídky firmy
GARANTA CZ a.s. a pokusit se získat finanční prostředky z Evropských fondů
z Operačního programu životního prostředí s cílem provést její rekonstrukci
a současně provézt zateplení celého Kulturního domu. Konkrétně by se
jednalo o výměnu současných kotlů na pevná paliva za kotle plynové s tím,
že se zefektivní vytápění jak sálu a vestibulu, tak i hospody a nájemních bytů.
S tím pak přímo souvisí zateplení celého objektu, které by přineslo úsporu
tepelné energie a také vylepšení a oživení celkového vzhledu této budovy,
která je dominantní stavbou na naší návsi. Byly osloveny dvě projekční
kanceláře s cílem zhotovení nabídky na vypracování
projektové
dokumentace a po vyhodnocení byla vybrána nabídka, kterou předložil ing.
Prášek ze Sušice. Ten byl okamžitě pověřen, aby v co nejkratším termínu
vyhotovil kompletní projektovou dokumentaci tak, abychom mohli do konce
listopadu 2011 požádat o dotaci – ta je v tomto případě až 90%.
Do finále se blíží zpracování dokumentace pro jinou investiční akci,
„rekonstrukci hráze Mlýnského rybníka a jeho odbahnění". Chybí ještě
několik podkladů pro vydání územního rozhodnutí, aby následně poté bylo
požádáno o vydání stavebního povolení. O dotaci musíme požádat
nejpozději do konce listopadu a i zde je možnost dostat až 90 % finančních
prostředků. Abychom práci na těchto projektech urychlili, byli z členů
zastupitelstva vytvořeny 3 pracovní skupiny, z nichž každá má na starosti
jednu akci (rekonstrukce hráze, odbahnění rybníka, rekonstrukce a zateplení
KD)
A co ještě chystáme do konce roku? V listopadu by mělo proběhnout vítání
občánků narozených v posledních 2-3 letech, termín bude ještě upřesněn.
V prosinci a to konkrétně v neděli 18.12. se uskuteční tradiční „Vánoční
koncert“ a na něm se svým pásmem vánočních koled a písní vystoupí
pěvecký soubor VELKOBOR. Poslední den roku se bude konat silvestrovská
zábava a tak jako v posledních letech, tak i letos bude hrát k poslechu a tanci
kapela Experiment z Horažďovic. Blížící se Vánoce nám pak připomene
vánoční strom, který bude na tradičním místě rozsvícen na začátku adventu
a to v pátek 25. listopadu.
Závěrem Vám všem přeji hezký, nádherně barevný a pokud možno příjemný
podzim a před blížící se zimou dobrou náladu. Václav Dušek – starosta
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Dnešní program:
osmdesátku oslavil V. Forejt

po stopách vojáka Švejka

cestou do Chanovic

fotbal

obrázky z poutě

Události, zajímavosti, střípky………………..
■
Letošní pouť se po sobotním odpoledním vytrvalém dešti hned ráno vybarvila slunkem. Kolotoče
provozovatele Josefa Třísky ze Strakonic „zatarasily celou náves.“ Řetízkový kolotoč, dětský zvířátkový
kolotoč, lodičkové houpačky, nafukovací skákací hrad, autodrom, ruské kolo a vagónová jízda po nerovných
kolejích. K tomu tu byla střelnice, kolo štěstí, cukrová vata, stánek cukrovinek a občerstvení. Jinak žádné
stánky, tedy asi nikomu nechyběla kolona stejných vietnamských prodejců se stejným druhem oblečení. (
Odlákala nám je výstava květin v Čimelicích a zemědělská výstava v Českých Budějovicích ). Ale nakonec
ten „hlavní“ přijel, prodejce z Rožmitálu s hračkami pro děti. Také stánek s mochitem. To je alkoholický nebo
nealkoholický drink, ve kterém je hlavní surovinou máta.
■
Nejenže o pouti byla hospoda U Turků navštěvovaná, ale povedla se i sobotní zábava. Melodion
přilákal na sál na sto dvacet převážně mladých lidí.
■
Pochvaloval si i pořadatel výstavy gladiolů ( mečíků ) ing. Pavel Novák, který zde o pouťovém
víkendu napočítal zápisem v návštěvní knize přes dvě stě obdivovatelů těchto tři sta květin v počtu sto dvacet
jedna druhů a barev.
■
Parkán, tak se jmenuje kapela, na kterou přišlo do Kulturního domu ve Svéradicích v pátek 30. září
na tři sta hostů.
■
Také byl naplněn sál i balkon při Malé muzice Nauše Pepíka 2. října. Hlavně tu bylo hodně cizích lidí
z okolních obcí i z větší dálky.
■
Posvícenská zábava, tradice několik desítek let se v naší obci nekonala, protože v sobotu 15. října
přišlo pouze třicet dva lidí. Už v loni byl počet hostů minimální, ale ještě se zábava uskutečnila. Co k tomu
dodat ? Jen, že pořadatelům Svazu žen Svéradice je to líto. Všem ženám děkují za darované hnětynky.
■
Svatováclavskou mši odsloužil v kostelíku sv. Bartoloměje ve středu 28. září pan farář Stanislav
Bušta.
■
Okleštění a pokácení stromoví je nutné provést od 1. října do 15. listopadu, tak zní žádost společnosti
ČEZ Distribuce. Podrobnosti k výzvě najdete na úřední desce Obecního úřadu Svéradice.
■
Ve společenské místnosti U Trčků ve Velkém Boru se koná od pátku 21. října do 13. listopadu v čase
7.00 až 15.00 hodin výstava věnovaná sběratelským zálibám občanů obce a okolí s názvem Sbírám, sbíráš,
sbíráme.
■
Od pondělí 21. listopadu do neděle 4. prosince 2011 se opět uskuteční pro Diakonii Broumov
humanitární sbírka nepotřebných věcí z domácností, a to opět se sběrem ve skladu v areálu mateřské školy.
Leták bude vyvěšen u obchodu ZKD.
■
Obecní úřad připravuje společně s místním Českým svazem žen vítání občánků, které se uskuteční ve
vestibulu KD v sobotu 26. listopadu 2011 ve 14.00 hodin. Rodiče šesti dětí obdrží včas pozvánky. Vítání
proběhlo naposledy 26. ledna 2008.
■
V pondělí 5. prosince se uskuteční v 16.30 hodin na sále KD se zástupci Pozemkového úřadu Klatovy
závěrečné jednání pozemkových úprav k.ú. Svéradice. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního
úřadu Svéradice od 1. listopadu 2011. Podklady k nahlédnutí pro vlastníky pozemků budou připravené
v kanceláři Obecního úřadu Svéradice.
■
Čertíky s Mikulášem prosíme nechat v den obchůzky po vsi 5. prosince dělbuchy doma. Stejně nás
vystrašíte až dost.
■
V neděli 18. prosince se koná ve vestibulu KD od 17.00 hodin vánoční koncert pěveckého souboru
z Velkého Boru VELKOBOR.
■
Obec Svéradice žádá občany i chalupáře o úhradu vodného, případně i poplatku za odpad.
jka
V měsících listopadu a prosinci oslaví několik našich spoluobčanů významná životní jubilea. Všem jmenovaným přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a dny plné radosti.
Listopad
Kábová Zdeňka
( čp. 104 ) 1.11. 66 let
Škudrna Karel
( čp. 96 ) 19.11. 85 let
Doležal Petr
( čp. 139 ) 11.11. 61 let
Krlišová Jitka
( čp. 148 ) 28.11. 68 let
Stejskalová Marie ( čp.
6 ) 14.11. 60 let
Vojtová Marie
( čp. 49 ) 28.11. 72 let
Prosinec
Červený Josef
( čp.
Hokrová Anna
( čp.
Průchová Helena ( čp.
Brožová Marie
( čp.
Korbelová Miluška ( čp.
Langrová Libuše ( čp.

70 ) 5.12. 81 let
133 ) 7.12. 61 let
15 ) 7.12. 81 let
131 ) 14.12. 68 let
29 ) 14.12. 84 let
135 ) 21.12. 76 let

Klečková Eva
Smíšek František
Větrovcová Božena
Červená Otýlie
Štěch Jaroslav
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( čp.
( čp.
( čp.
( čp.
( čp.

63 )
2)
90 )
70 )
75 )

25.12. 66 let
25.12. 85 let
27.12. 90 let
28.12. 83 let
29. 12. 70 let
jka

Žije mezi námi a na kole
narozen v září 1931, takže druhou světovou válku prožil ve škole. Spolu se dvěma bratry se narodili v Týnci u Horažďovic, v rodině, která vlastnila menší
hospodářství.
V roce 1948 se hlásil na zemědělskou technickou školu, ale tu vystudoval
i se složenou maturitou až v letech
1949-1953.( Ve čtyřicátém osmém roce
byla pro přijetí na střední školu vyžadována odborná praxe, ale práce s rodiči
v hospodářství se za praxi odbornou
nepočítala.) Proto absolvoval Jednoroční rolnickou pracovní školu v Horšově u Horšovského Týna.
Jako absolvent ZTŠ dostal
umístěnku do okresu Toužim, kam
nenastoupil, neboť budoucí zaměstnavatel neměl pro něj ubytování. To ale
pro něj měla připravena armáda, která
ho obeslala povolávacím rozkazem.
Stačil ještě nastoupit do STS Horažďovice jako střediskový agronom ve
Velkém Boru.
Základní vojenskou službu , včetně
poddůstojnické školy , absolvoval v
Mariánských Lázních, Teplé. Po skončení
vojenské služby se vrátil zpět do V. Boru,
později převelen do Střelských Hoštic.
Když v roce 1960 STS rozpouštěla
techniky do JZD, nastoupil do družstva
ve Svéradicích, aby po sloučení několika družstev bylo sídlo ve Velkém Boru.
Stále jako agronom.
V roce 1956 se Václav Forejt oženil
s paní Miroslavou z chalupy U Humenských ve Svéradicích, kde spolu
vychovali tři dcery a připravili je do
života.
Důchod od roku 1991, prožíval na
své záhumence, dokud nemusel začít
navštěvovat doktory a nemocnice. V
současnosti stále se zájmem o dění v
obci a s rodinou.
Od roku 1971 byl nucen svůj
pracovní čas v STS a v družstvech dělit s
veřejnými funkcemi. Jako předseda
MNV Svéradice, později s připojenými
obcemi Komušín, Slivonice a Slatina
koordinoval činnost obecních
zastupitelů. Byla to doba, která přála

rozvoji obcí, s podmínkou spolupráce
většiny obyvatel. Od státu byly dotace,
které částečně pokrývaly náklady
výstavby, ostatní bylo odpracováno
brigádnicky. Tak byla vybudována
veřejná kanalizace, zdroje pitné vody a
rozvod vody v obci, spolu s plynárnami
rozvod plynu, se spoji telefonizace celé
obce. To vše se konalo pod heslem
"AKCE Z". I za tuto činnost byl poctěn v
roce 1965 "Státním vyznamenáním za
vynikající práci".
A nebyly to jenom rozvody sítí.
Upravovala se škola na školku se zřízením
bytu, vystavěla se hospoda se sálem a
prodejnou Jednoty, budova hasičské

zbrojnice s pracovnami obecního úřadu.
Při všech povinnostech
pracovních se pan Václav Forejt
zúčastňoval zasedání a ostatních prací
vyplývajících z poslanectví v ONV
Klatovy jako člen zemědělské komise.
Přejme mu k jeho osmdesátým
narozeninám hodně zdraví a ať si co
nejdéle užívá své kolo!
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IV. ročník pochodu ve stopách dobrého vojáka Švejka z Volyně do Svéradic.
Ve středu 7. září jsme se opět po roce sešli, abychom si připomněli slavné putování vojáka Švejka z Tábora do Českých Budějovic
ke svému 91. regimentu v roce 1915. Během čtyřdenního pochodu navštívíme některá místa, kterými Švejk při své jihočeské anabázi
prošel. Ráno nás vlak odvezl do Volyně, kde jsme s překvapením zjistili, že nádražní hospoda, loni fungující, je letos beznadějně
zavřená. Vyrazili jsme tedy bez občerstvení do 17 km vzdáleného Bavorova. Po okresních silnicích jsme se po dvou hodinách dostali ve
vesnici Koječín pod zalesněný kopec, na kterém se nachází zřícenina hradu Helfenburk. Po namáhavém výstupu lesní cestou jsme si
koupili vstupenky na prohlídku hradu, který postavili ve 14. století páni z Rožumberka. Zřícenina je v sezoně pro turisty otevřená a z její
věže je parádní výhled po západní části jihočeského kraje. O údržbu trávy v celém areálu hradu se stará několik stádeček koz, které se
zde volně pohybují, a proto je dobré se při obdivování Helfenburku dívat do čeho šlapete. Po hodinové prohlídce pokračujeme do
Bavorova, je to asi 6 km a cesta vede pořád z kopce. V Bavorově si dáme pozdní oběd a stoupáme lesem a loukami okolo samoty
Vodňanské Svobodné Hory nad vesnici Pražák u Vodňan. Slunce se v podvečeru konečně dostalo mezi mraky, a tak je krásný výhled na
Vodňany, Temelín a v dálce je vidět i Hluboká. Po krátké přestávce scházíme do Pražáku, kde v místních fotbalových kabinách
přespíme. Druhého dne, ve čtvrtek, snídáme ve Vodňanech na náměstí, které je zaplněno pouťovými atrakcemi. Při řece Blanici jdeme
klidnou krajinou do Protivína. Na náměstí necháme stranou krokodýlí farmu a starou platanovou alejí přicházíme k místnímu pivovaru.
V pivovarské restauraci obědváme a ochutnáváme pivo Platan přímo u výrobce. Odpoledne pokračujeme stále okolo Blanice do
Maletic, kde odpočíváme pod starou lípou. V pozdním odpoledni, po druhém dni pochodu, přicházíme do vesnice Putim. Ta je nám
známá z několika důvodů. Chodský spisovatel J. Š. Baar napsal o tomto kraji román Jan Cimbura. Tento jeho románový hrdina má
dodnes pamětní desku na svém statku na putimské návsi a na místním hřbitově udržovaný hrob. Nás ale více zajímá, že byl v Putimi
zatčen četníky dobrý voják Švejk, když mašíroval do Budějovic. V místní hospodě jsme si chtěli večer dát nějakou Švejkovu specialitu,
ale odbyli nás pouze utopenci a tlačenkou. Přenocování proběhlo na terase před hospodou, a protože byla docela zima, měli jsme
možnost otestovat si naše spacáky – všechny obstály, na rozdíl od prvního roku pochodu, to někteří z nás v noci cvakali zubama.
V pátek ráno, třetí den našeho putování, jsme posnídali z vlastních zásob a pokračujeme asi 50 m k domku ,,bývalé četnické stanice‘‘.
Tady se v padesátých letech točil slavný film se Švejkem. Fotíme se, jako každý rok. Jdeme dál ranní probouzející se Putimí přes mlýnský
náhon, nad nímž vede starý kamenný most, po kterém Švejk do Putimi přišel. Přecházíme opět a naposledy Blanici a kolonií zahrádek
míříme k velkému, 80 hektarovému rybníku, Řežabinec. Okolo nás se válí mlha a po hrázi plné dubů šlapeme do Kestřan na svačinu do
místního ,,krámu‘‘. Procházíme malou upravenou vesničkou Lhota u Kestřan, za kterou přecházíme řeku Otavu, a před námi se objevují
Kestřany. Odpočíváme, popíjíme různé nápoje a okukujeme, jak pokračuje oprava rozsáhlé kestřanské tvrze. Dále jdeme po silnici na
západ, opouštíme písecký okres a vesnicí Nové Kestřany vstupujeme na Strakonicko. Před polednem jsme ve Štěkni. Obědváme,
odpočíváme a doplňujeme tekutiny, protože ze Štěkně jdeme do dlouhého kopce směrem na vesnici Slatina. Nahoře nad Štekní se ještě
jednou otáčíme k jihovýchodu a protože je dobrá viditelnost, vidíme písecký komín, Temelín, kostel v Putimi a další vesnice, kterými
jsme prošli. Po odpočinku u slatinské májky, u které jsou ještě v září židle okolo ohniště, pokračujeme polní cestou k vesnici Kbelnice.
Fotíme se v polích u božích muk a vlevo od směru naší cesty jsou vidět Strakonice. Rychle přecházíme asi 3 km po silnici na Osek a rádi
uhýbáme na lesní cestu. V dálce už na kopci vidíme kostel sv. Jana Křtitele, ten je jen kousek od Radomyšle, kam míříme. Do
Radomyšle, města pantáty Melichárka, kde se Švejk ptal na cestu do Budějovic, dorážíme před večerem. Po dobrém jídle a pití
v hospodě Na Křenovce jde V sobotu ráno, poslední den naší cesty, posnídáme před krámem v Radomyšli a pokračujeme směrem na
Leskovice. V Chrašťovicíc potkáváme Jardu Vaněčka ze Slatiny, který si tady staví domek. Dostaneme od něho pivo a ze střechy jeho
nedostavěného baráku koukáme na Šumavu. Z Chrašťovic je nádherný výhled na velkou část Šumavy, od Boubína přes sjezdovky na
Churáňově, Javorník, Svatobor až po Velký Javor. Poděkujeme za pivo a ujistíme Jardu, že se za rok opět zastavíme, ať připraví pěkně
vychlazený. Další 3 km jdeme mezi poli a nevidíme nic než kukuřici, louky, lesy a potom už Doubravici. Do vesnice přicházíme okolo
hřiště a nových kabin, a protože je pěkné teplo, tak v doubravickém krámu doplníme tekutiny. Jdeme dál po silnici přes Nahošín do
Kátovska. Tady jsme měli moc pěknou zastávku, ale letos pokračujeme dál, únava je už znát. Po vyasfaltovaných cyklostezkách se
těšíme do Čečelovic, kde máme domluvený oběd. Jako každoročně si v místní hospůdce pochutnáme na výborném guláši. Domů je to
jen pár km, ale máme toho už dost, a tak v půl čtvrté odpoledne, čtvrtého dne pochodu, přicházíme do Svéradic. Vyfotíme se u cedule a
u vlajky Svéradic a na schodech před hospodou. Uvnitř pak vypijeme ,,závěrečné‘‘ pivo a po čtyřech dnech pěkné ,,procházky‘‘ po
jižních Čechách se rozcházíme a těšíme se na
pokračování příští rok.
Účastníci pochodu: Pepík Smitka, Pavel Klas,
Karel Löffelmann st., Karel Löffelmann ml., Petr
Löffelmann
Trasa pochodu :
7.9. Volyně, Litochovice, Kakovice, Jiřetice, Koječín,
Helfenburk, Bavorov, Vodňanské , Svobodné Hory,
Pražák u Vodňan.
8.9. Pražák, Vodňany, Milenovice, Protivín, Maletice,
Kráčmer, Putim.
9.9. Putim, Lhota u Kestřan, Kestřany, Nové Kestřany,
Štěkeň, Kbelnice, Rohozná, Radomyšl.
10.9. Radomyšl, Leskovice, Chrašťovice, Doubravice, Nahošín, Kátovsko Čečelovice, Svéradice
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Petr Löffelmann

Kronika
Další stránky kroniky obsahují výkaz branců,
vojínů, padlých, zajatých,nezvěstných a legionářů v
roce 1914 – 1915 .
Celkem bylo z naší obce povoláno 67 osob. Byli
roztroušeni na různých frontách. V Itálii, Rusku,
Srbsku, Karpatech i v Rumunsku.
Někteří doma zanechali ženu i děti. Vzdát se
museli svého povolání, svého způsobu života. Byli
mezi nimi dva kováři, dva kočí, jeden řezník, dva
zedníci, dva tesaři, jeden kameník, dva truhláři, jeden
kolář, tři obuvníci, jeden malíř, jeden učitel, jeden
mlynář, jeden domkář a pět s povoláním krejčí.
Ostatní branci byli zemědělci, rolníci nebo pomocníci
při hospodářství.
mav

Památník padlým z první světové války ze Svéradic

Kde nakupujeme
Navštívila mne kamarádka, která má co do činění s obchodními řetězci. Protože tato
oblast mně velice zajímá, padlo z mé strany hodně otázek.
První supermarket otevřel v Česku v červnu 1991 holandský řetězec AHOLD.
Supermarket se jmenoval MANA a světe div se, jeho prvním místem nebyla Praha, ale Jihlava.
Ve stejném roce otevřely v tuzemsku své obchody BILLA a DELVITA. A přicházely další.
Dnes je jich téměř 1400 s různými názvy. Před tím se nakupovalo v samoobsluhách. U
nás začal samoobslužný prodej v roce 1955.Na pražském Žižkově, kde v červnu otevřeli úplně
první samoobsluhu u nás. I přes počáteční nedůvěru si zákazníci prodej z regálů do košíčků
časem oblíbili. Tam, kde dříve nebyl stálý obchod, dojížděly pojízdné prodejny. V osmdesátých
létech jich po venkově jezdilo víc jak šest set. Dřív než se nakupovalo v samoobsluhách nebo
pojízdných prodejnách patřil maloobchod hokynářům a drobným obchodníkům. V malých
obchůdkách bylo k dostání téměř vše co bylo nutné k životu.Ve velkých městech se po vzoru
evropských velkoměst začaly budovat obchodní domy. K nejznámějším u nás patřila BÍLÁ
LABUŤ v Praze, která byla otevřena již v roce 1939. Tento obchodní dům patřil proslulé
obchodní společnosti BROUK a BABKA. Velké obchodní domy začaly ve větší míře vyrůstat až
v šedesátých letech.Byly po například PRIOR a KOTVA. Objebil se také zásilkový prodej
MAGNET.
Zvláštním způsobem jak obstarat rychle
potraviny byly nákupy do tašky. Trochu
pozapomenutý způsob nákupu se dnes vrací.
Některé prodejny COOP opět nabízejí nákupy do
tašky. Oblíbené jsou i VEČERKY. Dnes je vlastní
většinou vietnamští obchodníci.
V naší obci nakupujeme v samoobsluze.
Usměvavé prodavačky pomohou i s výběrem zboží.
Prodejen máme dostatek, chce to jen více
pracovních příležitostí, aby bylo na nákupy dost
peněz !
mav
(Peníze z LAS VEGAS rovnou do KONZUMU ! )

Příští schůze zastupitelstva se bude konat 16. prosince 2011. Zveme všechny občany
Svéradic, kteří mají zájem o dění v naší obci k hojné účasti.
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Cestou do Chanovic k prohlídce závodu CHANOS.
Už 40 let chalupaříme ( manželka, dvě naše dcery a já ) ve Svéradicích, abych jakožto vlastník výučního listu
truhlářského řemesla se konečně rozhodl zúčastnit se prohlídky známého tesařského, nyní multivýrobního závodu, který jsem
měl možnost zpovzdálí pozorovat, jak se rozvíjel v sedmdesátých, osmdesátých, devadesátých letech minulého tisíciletí, i
začátkem tisíciletí a století současných.
Jelikož byla sobota s vpravdě dobrým počasím pro sklizeň brambor, bylo nasnadě pořídit první záběry na polích hned
před Slatinou.

Obnovenou cestu ze Slatiny do Chanovic jsem úmyslně minul, abych šel kolem místního rybníčku, a kolem bývalé
bramborárny, abych zachytil krajinu s pasoucím se stádečkem hovězího dobytka a náhodně objevené sestavy kamenů, abych se
dostal na chanovickou cestu. Kolem školek pro obnovu lesních porostů jsem dorazil do místa určení.

Takže výuční list jsem tiše zmuchlal v kapse, a už jsem jenom tiše zíral. Určitě by zírali i ředitel tesárny a jeho obchodní
náměstek Stanislav a František Pavlovští, se kterými jsem měl možnost se seznámit koncem šedesátých a začátkem
sedmdesátých let minulého století v jejich bývalé provozovně.
Příště budou obrázky z továrna na domy.

mot

Kultura ve Svéradicích
V poslední době měli zastupitelé obce ve spolupráci s vedením hostince U Turků snahu udělat opět
něco málo pro zpestření života obyvatel. A jak to dopadlo?
První akcí bylo dne 10. září pořádané posezení s harmonikou, kdy do místního kulturního domu
zavítala „Toulavá kapela“. Tato kapela hraje muziku podobného žánru jako z televize známá skupina
„Šlapeto“, tedy spíše takzvaně pro starší posluchače. Těch se ale bohužel z celé vesnice sešlo pouze 27.
Muzikanti hráli asi hodinu a pak se s pořadatelem dohodli na ukončení produkce.
Druhou bylo již tradiční Havelské posvícení. Na 15. října byla pozvána skupina „Asfalt“ z Přeštic, kterou
již dobře známe z minulých let. Tato skupina hraje jak klasiku, tak modernu a tak by se dalo
předpokládat,že z jejího repertoáru si vybere každý. Ale ani tentokrát se nesešel uspokojivý počet
posluchačů – 32 lidí je na zábavu opravdu málo. Vyvstává otázka – co s tím?
Pokud uvážíme, že kapela doma sbalí aparaturu, přijede sem a tady ji nainstaluje, že zástupkyně svazu
žen připraví a vyzdobí sál a další členky zdarma přinesou do tomboly velké množství hnětynek, vyjde nám
skutečnost, že na přípravě se podílí docela dost lidí. Pak se sejdou další, kteří mají zájem posedět u
muziky, zatancovat si a popovídat. Tihle všichni ale nakonec narazí na ostatní, kteří jsou pohodlní do
kulturáku dojít a nebo nemají o dění v obci zájem, což je snad ještě horší. Takže kapela odjede,
připravené květiny zvadnou aniž by někomu udělaly radost a lidé se rozejdou zklamaní. Veškerá
vynaložená práce byla zbytečná.
A když se pak zeptáte – proč? – většina lidí odpoví, že je jiná doba. Je tak moc jiná, že už lidé nemají
potřebu se scházet? A kam se poděly časy, kdy kulturák praskal ve švech? Ten kulturák, který každý druhý
obyvatel vesnice kdysi budoval v akci „Z“ pro sebe? Ano – každá doba přináší určitá úskalí a problémy,
to snad ale neznamená, že spolu lidé přestanou komunikovat. Je pak smutné jít po vsi a slyšet, že se tu
nic neděje. Každý má přeci možnost přijít a podat svůj návrh, tak proč to neudělá? Protože má doma
televizi a „dívídíčka“. Není to málo?
Blanka Vlčková
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Mistrovské soutěže svéradických fotbalistů na podzim 2011
mají za sebou dvě třetiny a spějí do svého finiše.
A tým, jehož hlavním cílem je postup do I.A třídy, svoji soutěž vede,
ale zatím jen těsně. Má 3 body náskok na Spálené Poříčí a dále je tabulka velmi
vyrovnaná. Naši muži vstoupili do soutěže velmi rázně, vyhráli 4 krát za sebou,
pak doma prohráli se silnými Žichovicemi, ale opět se vrátili na vítěznou vlnu
třemi výhrami v řadě, z nichž nejcennější je ta z Hradešic, kde naše družstvo
podporovala početná skupina fanoušků ze Svéradic. Naposledy však prohráli v
Mochtíně. A tým čekají ještě tyto duely: doma prestižní derby s Chanovicemi,
dále velké derby v Pačejově, duel doma se Strážovem a na závěr souboj v
Přešticích s tamní rezervou.
B tým zažívá asi nejhorší sezónu od svého znovu založení v roce 2003.
Klíčovým problémem je generační výměna. Mladí hráči nemají o fotbal zájem a tak
týden co týden dává béčko stěží dohromady 11 hráčů a pravidelnými účastníky
zápasů jsou mj. 55letý starosta obce Václav Dušek, 52letý matador Jaroslav
Třeštík či 51letý Viktor Brynda, kteří svádí souboje s dvacetiletými hráči
soupeřů. Béčko zatím získalo pouhých 6 bodů a zatím nejvýrazněji mu hrozí zánik,
který se vedení klubu pokusí během jara odvrátit. Ale vše záleží pouze na
přístupu mladých hráčů, který je doposud velmi zarážející.
Ve Svéradicích působí i družstvo dorostu, které má ještě méně bodů než
B muži - pouhé 3 body. I zde se velmi projevuje absolutní nezájem o fotbal
svéradických mládežníků a toto družstvo hraje své zápasy pouze za výrazné pomoci
mladíků z Horažďovic, kteří tvoří zápas co zápas polovinu týmu, který se schází
také většinou v limitním počtu 11 hráčů.
Václav Dušek ml.

První gól v zápase o první místo v tabulce se Spáleným Poříčím. Že se hrálo
tvrdě, vidíme na dalších snímcích Tomáše Straňáka a Petra Löffelmanna.

Posezení s harmonikou
dne 5. listopadu 2011 Vás srdečně zveme na poslední letošní

grilované prase !!
K poslechu zahraje svéraďák pan Podlešák, jak jinak než na harmoniku.

Přijďte ochutnat a dobře se pobavit

od 18.oo hod. do hospody U Turků.
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Naše svéradická, Bortolomějská, letní, slunečná, prostě naše pouť

kam nejdřív

pro balonek nebo na houpačku, nebo na střelbu vleže ?

bez kolotoče to opravdu nejde

a bez rozpočtu také ne
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