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Naše vesNice
Svéradice

vážení spoluobčané,

zima se pomalu chýlí ke konci a my všichni se už těšíme na nastávající 
jarní období. Po velmi chladném prosinci přišly Vánoce na blátě, na novo-
roční pochod jsme pak vyrazili jen v lehkém oblečení, i první dva měsíce 
tohoto roku byly teplotně nadprůměrné, ale nepřinesly nám téměř žádné 
sluníčko. A tak po mnoha týdnech velmi krátkých dní s nedostatkem slu-
nečního svitu se asi všichni cítíme vyčerpaní a nedočkavě vyhlížíme slu-
nečné jarní dny, abychom dobili baterky a doplnili energii. 

Odehnat a zkrátit zimu a přivolat slunce mají za úkol masopustní zvyk-
losti. Masopustní průvod, který procházel vesnicí v sobotu 18. února, za-
vršil období hodování a veselí a až do Velikonoc nastává období čtyřiceti-
denního půstu. V původním smyslu masopust znamenal „opuštění masa“. 
V naší obci má pořádání průvodu dlouhou tradici a ta byla dochována ne-
přetržitě do dnešních dnů jen díky vám všem, kteří se každoročně průvo-
du zúčastňujete. Důležité je však také vřelé přivítání, kterého se maška-
rám téměř ve všech staveních dostává, a proto i všichni ostatní svéradičtí 
občané jsou nedílnou součástí tradice. Ta nám také říká, že je to dar, když 
se průvod u vás zastaví – prý přináší štěstí, zdraví, prosperitu, hojnost, 
ale i zdraví a štěstí. 

V letošním roce průvod vycházel poněkolikáté už ve 13 hodin a měl před 
sebou dlouhé putování vesnicí. Zpátky do hospody U Turků se navrátil ko-
lem osmé hodiny večer. Napočítali jsme v něm asi 44 maškar (počet se 
průběžně měnil) a podle údajů z „chytrých hodinek“ měli účastníci maso-
pustního průvodu v nohách jedenáct kilometrů. Tak to je pořádná porce!

A nyní informace k plánovaným stavebním akcím na následující rok. 
Již několik let se uvažuje o výstavbě chodníků v obci a před čtyřmi lety 
bylo vydáno stavební povolení na projekt na dva úseky chodníků. Na le-
tošní rok plánujeme výstavbu chodníku od č. p. 93 podél sinice II. třídy 
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směrem na Blatnou, končit by měl před č. p. 95. Hustota silnič-
ní dopravy tady neustále narůstá a zejména pro malé děti, které 
tudy každý den chodí samotné na autobus, bude cesta jistě mno-
hem bezpečnější. K bezpečnému pohybu chodců kolem silnice 
samozřejmě chodník přispěje i všem ostatním občanům. Na fi-
nancování akce připravujeme žádost o dotaci z Integrovaného re-
gionálního operačního programu a v případě úspěšnosti bychom 
výstavbu zahájili zřejmě na podzim letošního roku. Druhým plá-
novaným úsekem je chodník, který by měl vést od autobusové 
čekárny na návsi až k odbočce ke Kostelíku, ten jsme se rozhodli 
zatím nerealizovat.

Z každoročně vypisovaného dotačního titulu Plzeňského kraje 
na podporu malých obcí jsme požádali o dotaci na opravu vnitř-
ních prostorů kulturního domu. V suterénu se při déle trvajícím 
dešti stahuje podzemní voda a pak se v pekle brodíme velkou 
louží. Bude potřeba provést takové opatření, aby voda byla odve-
dena do kanalizace a nezdržovala se tam. Dalším velkým problé-
mem jsou toalety, které jsou ve špatném stavu. Bude provedena 
výměna sanitární techniky, položeny budou nové obklady a dojde 
i k opravě odpadního vedení, ze kterého se šíří nepříjemný zá-
pach. Zrenovovat bychom chtěli také šatnu a parkety v sále. 

Začátek roku byl tedy především ve znamení plánování a teď už 
nás čeká jen práce, aby se nám plány podařilo zrealizovat. Pro-
vozní záležitosti obce ale běží dál. U Rybníčka pod Radinou, kam 
jste byli zvyklí odvážet větve, byla celá velká hromada seštěp-
kována. Protože se plánuje rekultivace prostoru kolem Rybníčku, 
žádné křoviny ani větve sem již nenavážejte. Na Kostelíku jste si 
při svých procházkách jistě všimli, že zmizel šanystr (odborně zva-
ný janovec metlatý), který se rozrostl na jižním svahu. Rybáři ho 
vyřezali při své brigádě koncem ledna a uklidili poválené větve. 

V plném proudu jsou přípravy na oslavu Mezinárodního dne žen, 
který se uskuteční v kulturním domě v sobotu 11. března. Hudeb-
ní doprovod zajistí stejně jako v minulých letech kapela Obšuka 
(Oblíbená šumavská kapela) se svým frontmanem panem Františ-
kem Strnadem. Ten se postará i o doprovod slovní a má pro vás 
připraveno malé překvapení. Na nás je zajistit pohoštění a dáreč-
ky. Na oslavu MDŽ jsou srdečně zvány všechny ženy i slečny, pá-
nové jsou samozřejmě také vítáni. 

Tak se těším na setkání s vámi a se začátkem nového roku přeji 
vám všem, ať se vám vydaří a neopouští vás veselá mysl.

Jindřiška Doláková – starostka
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Březen 2023:
CHALOUPKOVÁ Anna 2. března 76 let
VĚTROVCOVÁ Anna 6. března 78 let
BAŠTÝŘOVÁ Alena 9. března 76 let
KLEČKA Karel 10. března 81 let
FIŠER Josef 19. března 67 let

DUBen 2023:
KOLLÁROVÁ Milada 3. dubna 85 let
DUHAN Milan 5. dubna 66 let
KORBEL Jaroslav 6. dubna 60 let
PODLEŠÁK Jan 10. dubna 76 let
BUKOVAN Jiří 14. dubna 64 let
KORBELOVÁ Anna 14. dubna 78 let
ŠIMÁNKOVÁ Hana 16. dubna 67 let
AUGUSTIN Jaroslav 21. dubna 83 let
PODLEŠÁKOVÁ Božena 22. dubna 77 let
PLEYEROVÁ Zdeňka 27. dubna 78 let
SOUKUP Václav 27. dubna 62 let
SMITKA Vladimír 28. dubna 66 let
KALABZA František 29. dubna 68 let

Společenská rubrika



3ročník XXI / únor 2023

Na závěr uplynulého roku v předvá-
nočním čase jsme pro vás připravi-
li v sále kulturního domu vánoční 
koncert. Ten zahájily svým milým 
vystoupením děti z mateřské školy, 
na které pak navázalo Volné sdru-
žení horažďovických zpěváků a mu-
zikantů. Účast v obecenstvu byla 
ucházející, všichni přítomní si jistě 
odnesli hezký kulturní zážitek.

Myslivecký bál byl pořádán jako 
tradičně 25. prosince, ale účast ne-
byla moc velká. Na trasu letošního 
ročníku Novoročního pochodu 
1. 1. 2023 se vydalo něco přes 100 
účastníků, ve Slatině bylo opět při-
praveno malé občerstvení. V cíli pak 
ještě novoroční turisté mohli navští-
vit hospodu U Turků.

tříkrálová sbírka proběhla ten-
tokrát v neděli 8. ledna. Se zape-
četěnými kasičkami obcházeli ko-
ledníci ve třech skupinkách domo-
vy po celé obci. Celkový výtěžek 
činil v naší obci 18 049 Kč. Pořada-
tel sbírky Charita Horažďovice posí-
lá všem dárcům velké poděkování. 

sbor dobrovolných hasičů pořá-
dal v sobotu 14. ledna tradiční ha-
sičský bál, kde velmi pěkně zahrá-
la skupina TROLING STONES. Boha-
tá tombola byla včasně vyprodána. 
Za velké účasti zejména mladých lidí 
se akce velice vydařila. Hasiči děku-
jí občanům za příspěvky do tomboly 
i všem, kteří se plesu zúčastnili.

spolek pacienti uspořádal 11. úno- 
ra dětský maškarní bál, tentokrát 
na téma „Doba kamenná“. Tento 
dětský maškarní bál přilákal spoustu 
dětí, ale i dospělých. Akce se velice 
vydařila, děti si ji velice užily.

Dne 18. února pořádala obec Své-
radice s místním fotbalovým klubem 
za hojné účasti masek tradiční ma-
sopustní průvod, který procházel 
celou obcí.

poplatek za odpad musí být 
uhrazen do konce dubna, jeho 
výše se pro letošní rok stanovuje 
na 500 Kč za osobu s trvalým po-
bytem nebo za nemovitost trva-
le neobydlenou. Ve stejném termí-
nu je splatný i poplatek ze psů. Oba 
dva poplatky můžete hradit hotově 

v kanceláři obecního úřadu nebo bez-
hotovostním převodem na účet obce  
č. 27522351/0100, jako variabilní 
symbol uveďte číslo popisné nebo 
evidenční. Všechny informace jsou 
k dispozici také na stránkách obce.

V nejbližší době je pro vás připrave-
no několik akcí: v sobotu 4. břez- 
na bude pořádán sportovní bál,  
11. března připravujeme v kulturním 
domě oslavu Mezinárodního dne žen. 
Pozvánky s podrobným programem 
naleznete uvnitř tohoto vydání.

svoz velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu je napláno-
ván na sobotu 6. května 2023 v pro-
storu za obecním úřadem, velkoob-
jemový odpad je možné za obecní 
úřad navozit již v pátek. Zbytky che-
mických látek, olejů a ostatní ne-
bezpečné odpady ukládají pracov-
níci svozové firmy přímo do nádob 
k tomu určených, proto je přivážejte 
až v den odvozu od 8.00 hodin. Žá-
dáme všechny občany, aby uvedené 
pokyny dodržovali.

Jana Macháčková

zaJíMavOsti, uDÁlOsti...
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Naše KRONiKa

v tomto čísle se v našem putování obecní kronikou 
vydáme do roku 1948, tedy do roku, kdy se v naší re-
publice otočilo kormidlo dějin o 180° a náš politic-
ký vývoj začal směřovat k totalitě. podívejme se, jak 
tento rok popisuje náš tehdejší kronikář. 

Rok 1948 – před 75 lety 
22. února podali někteří ministři demisi, kterou president Be-
neš přijal a na základě toho byla dne 25. února ustanovena 
nová vláda. 

10. března zemřel ministr Jan Masaryk. Muž ryzího charak-
teru, nezmar v jeho práci politické jako zahraniční ministr, za-
sloužil se o vybudování milé naší československé republiky, 
a proto je zapsán do srdcí všech Čechoslováků. Neméně než 
30 tisíc věrných občanů všech vrstev a zaměstnání přišlo vzdát 
poslední sbohem Honzovi Masarykovi.

24. března – Den ústavy.
Do každé obce přišel učitel vysvětlit státní ústavu. Volby budou 
svobodné, tajné a rovné: jednotná kandidátka. Kdo odevzdá 
lístek prázdný, jde proti nám!

9. května schválena nová ústava. Odhlasován zákon, že ka-
ždý 65letý občan dostane pravidelný důchod nár. pojištění 
ve výši asi 700 Kč měsíčně. Práce neschopní, nemající žádný 
důchod, dále vdovy bez penze a sirotci. 

30. května volby do Národního shromáždění.

14. června zvolen presidentem Klement Gottwald všemi  
hlasy.

Od 1. července vstupuje v platnost sloučení strany sociálně 
demokratické se stranou komunistickou. 

3. září zemřel druhý president ČSR Dr. Edvard Beneš. S úz-
kostí očekávaná smutná zvěst přišla. President Beneš, který 
pro svou těžkou chorobu se vzdal 7. 6. svého úřadu; léčení již 
ovšem nepomohlo. Věčným mírem se uzavírá jeho boj, v němž 

lidské tělo nikdy není vítězem. Zemřel muž vzácných vlastností 
v plnosti úcty celého národa československého i zahraničních 
států. Celý národ truchlí nad odchodem svého velikého syna! 

a nyní několik slov, jak se příroda v roce 1948 chovala.
• Do 20. ledna teplé počasí, po 21. 1. napadlo trochu sněhu, 
mrazy do -17 °C, v závěru měsíce pak deštivo. Do 15. února 
teplo, později až do konce měsíce slabé mrazíky. Duben stude-
ný a suchý. Do 15. 5. sucho, teplo, pak do konce května chlad-
no a deštivo. První dny červnové chladné, pak do polovičky 
vedra a teplo; druhá polovina června trochu deštivo. Červe-
nec byl poněkud deštivý, zato chladno skoro na zimní oblek. 
V srpnu slunečno a střídavě chladno, v září a říjnu nestálé po-
časí, většinou sucho. Do konce roku vůbec bez sněhu, a to až 
do Vánoc.

• V roce 1948 přišla na program pozemková reforma. Zde 
v naší obci přišel podle dekretu presidenta republiky do par-
celace dvůr K. Polanky (majetek to bývalého majitele hraběte 
Kinského). Do programu přišlo asi 60 ha půdy. Tato půda se 
dostala do rukou zdejších malých zemědělců, kteří na ní praco-
vali asi pouze jeden rok, neboť půdu tuto převzala státní sprá-
va, a sice od poloviny roku 1949. 

• V roce 1948 pořídil zdejší bývalý majitel statku K. Polanka 
štěrkovnu, která dobře prosperuje, kámen na štěrk je velice 
tvrdý.                                                                             vd

stalO se přeD letY

Vražda, nebo sebevražda?

Pohřeb Edvarda Beneše
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Po celý rok probíhala 
ve školce angličtina s paní 
Smithovou a logopedie 
s paní Filipčíkovou.

Měsíc leden 2022, nazva-
ný Paní Zima jede, jsme 
zahájili 5. ledna plavec-
kým kurzem v Horažďovi-
cích. Zaměřovali jsme se 
na kresbu podle slovní in-
strukce, vytleskávání sla-
bik, děti měly vyžití v no-
vých hračkách od Ježíška. 
17.ledna probíhalo testo-

vání zaměstnanců na covid 
a kvůli pozitivním testům 
byla MŠ uzavřena do kon-
ce ledna.

     V únoru při tématu 
Jsme zdraví a veselí jsme 
rozvíjeli slovní zásobu ná-
cvikem básniček a písni-
ček, při výtvarné chvilce 

jsme se věnovali například 
kresbě klauna a karneva-
lových omalovánek a díky 
masopustu jsme zavítali 
do tématu zvyky a tradice 
s ukázkami masopustního 
průvodu. Nechyběl maš-
karní bál v tělocvičně škol-
ky a zhlédli jsme pohád-
ku „O ježibabě“, s kterou 
přijelo karlovarské divadlo 
Z bedny.

V březnu jsme již s dět-
mi volali po jarním probu-
zení, a to písničkami o jaru 
a hrou na doprovodné ná-
stroje. Uplatnili jsme vý-
tvarnou techniku koláže, 
procvičili jsme dny v týd-
nu, měsíce, období, uspo-
řádali jsme keramickou díl-
nu s rodiči pod vedením 
p. Kahounové a kvůli válce 
na Ukrajině se k nám za-
psala ukrajinská holčička.

Měsíc duben a Den Země 
nás zavedly do živé a ne-
živé přírody, putovali jsme 
vesmírem, a to i za pomo-
ci vytvořené rakety. Infor-
mace jsme získávali pro-
střednictvím odborné li-
teratury či encyklopedie. 
Zavítalo k nám divadlo 
Sedmiklásek se Šípkovou 
Růženkou a s příchodem 
Velikonoc jsme si zase-
li osení a nabarvili vajíčka. 

Na Rákosníčka nás zavezl 
autobus do KD v Horažďo-
vicích. Při hezkém počasí 
jsme si prodloužili vycház-
ku s opékáním špekáčků. 
Předškoláky čekaly zápi-
sy do 1. tříd ZŠ a k nám 

do školky nastoupily další 
3 děti z Ukrajiny.

Květen a jeho Barevný 
svět nám sliboval hezké 
slunečné vycházky a hry 
na školní zahradě. S rodi-
či jsme zorganizovali jar-
ní odpolední tvoření a pro 
maminky jsme vyráběli dá-
rečky a nacvičili besídku 
k jejich svátku. Třídili jsme 
odpad a zapojili jsme vyu-
žití všech smyslů. V tom-
to měsíci se konaly zápisy 
k předškolnímu vzdělává-
ní. Výlet si děti užily v Pří-
rodovědné stanici v Horaž-
ďovicích.

Měsíc červen, jak už na-
povídá samotné téma Ahoj 
školko, je měsíc loučení. 
S dětmi nás čekaly hrátky 
v přírodě, šipkovaná, malby 
křídami a k hraní nám slou-
žila školní zahrada. Při říze-

né činnosti jsme si vyhráli 
s barvou při různých tech-
nikách, dbali jsme o správ-
né používání pracovních 
pomůcek a proběhla ko-
munikace bezpečnost bě-
hem prázdnin. V tomto 
měsíci se konal zápis dětí 
z Ukrajiny a v jeho závě-
ru došlo k loučení s před-
školáky a jejich pasování. 
Do základní školy byla při-
jata Izabelka a Sofinka.

Během letních prázdnin 
proběhl mezi dovolenými 
úklid venkovních i vnitřních 
prostorů. Došlo na opravu 
zdí v jídelně, poté k jejímu 

tento článek jsem pojala jako ukázku celého roku předškolního vzdělávání, zmínkou o různých 
akcích pořádaných školou anebo mimo ni. Každý kalendářní měsíc i týden má své vlastní téma.

Ohlednutí za kalendářním rokem 2022
v Mateřské škole svéradice
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vymalování a zrovna tak 
i kuchyně. Byla zakoupena 
a instalována nová kuchyň-
ská linka. Od září 2022 do-

šlo k navýšení cen stravné-
ho i školného.

Září – Vítáme vás. Stav 
dětí k 1. 9. 2022 byl šest-
náct, 2 děti s odloženou 
školní docházkou, 1 dítě 
dvouleté a 1 dítě z Ukraji-
ny. Zaměstnanci, děti i ro-
diče byli seznámeni s řády 
školy a s bezpečností. Pro-
bíhaly adaptační hry na za-
členění nových dětí a také 
se uskutečnila informativ-
ní schůzka s rodiči. Důleži-
tou věcí bylo domluvení se 
na společných pravidlech, 
znát svoji značku a sezna-
movali jsme se jak s pro-
story školky, tak při vy-
cházkách s blízkým okolím.

Říjen a Sladká sklizeň si 
říkal o tvoření z plodů ze 
zahrádek, procvičovali jsme 
ruku při kresbě, grafomoto-
rice, sbírání brambor, dbali 
jsme o správnou artikulaci, 
tvořili z papíru vlaštovičky 
a školku rozvoněli pečením 

posvícenských hnětynek. 
Nenechali jsme si ujít po-
hádku v KD Horažďovice 
O vodníkovi.

Listopad – Malíř a jeho 
barvy nám dával vyniknout 
v barevné tvořivosti a fan-
tazii. Listy, které jsme na-
sbírali, jsme barvili, obtis-
kovali a z kaštanů tvořili 

postavičky nebo obrázky. 
Při vycházkách za větrné-
ho počasí jsme pouštěli 
draka a svačinku jsme si 
zpestřili opékáním špe-
káčků s delší vycházkou 
do přírody a plněním úko-
lů. Procvičování motoriky 
při skládání dýně a o ži-
votě v mraveništi jsme si 

povídali při skupinové prá-
ci s vytvořením mraveniš-
tě. Ve školce se konala po-
hádka O Červené Karkulce. 

Ve dnech 8. a 9. 11. 2022 
se v MŠ po 6 letech usku-
tečnila pravidelná inspekč-
ní činnost ČŠI. Děti vy-
stupovaly u rozsvícení vá-
nočního stromu na návsi 

a individuálně jsme se vě-
novali předškolákům a od-
kladovým dětem.

Prosinec – Vánoční přá-
ní. Jeden z nejhezčích mě-
síců byl i pro nás ve škol-
ce samým překvapením 
se spoustou hezkého tvo-
ření. Patřilo k němu na-
příklad pečení vánočních 

perníčků, mikulášská na-
dílka, rozhovory a tvoření 
na téma advent, čert, Mi-
kuláš a anděl nebo vánoční 
zvyky. Ve školce děti obo-
hatila pohádka Betlémský 
příběh a v Horažďovicích 
zase Pohádky na Váno-
ce. Za to, že jsme Ježíško-
vi nakreslili naše přání, nás 
navštívil ve školce a nadě-
lil nám plno krásných her, 
hraček i učebních pomů-
cek. Děti se zúčastnily vá-
noční besídky a nastal čas 
vánočních prázdnin.

Akce si fotíme a fotogra-
fie umisťujeme na facebook 
– Mateřská škola Svéradice 
nebo na našem webu www.
obecsveradice.cz/koralek. 
Děti se od ledna tohoto 
roku mohly těšit z robotic-
kých hraček a tabletů.

Stav dětí k 1. 2. 2023 je 
21 a od 3. dubna 2023 bu-

deme každé pondělí jezdit 
na plavání do Horažďovic. 
Děkujeme rodičům za pří-
zeň, za sponzorské dary 
a těšíme se na další spo-
lečnou spolupráci. 

hezké dny 
přeje za kolektiv 

Mš svéradice 
Naďa Klasová
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Naše „A“ mužstvo vstupova-
lo do roku 2022 ještě jako účast-
ník 1. A třídy a v tabulce před za-
hájením jarních bojů mu patřilo 11. 
místo se ziskem 14 bodů a skórem 
33:50. Úvodní zápas jsme odehrá-
li na umělém hřišti v Žihly a soupe-
ře ze dna tabulky jsme porazili di-
vokým skórem 8:0. Radost z této 
výhry však netrvala dlouho, proto-
že po druhém kole Žihle ze soutěže 
odstoupila a její výsledky byly anu-
lovány. V dalším průběhu soutěže 
se nám vůbec nedařilo a k podzim-
ním jedenácti bodům jsme na jaře 
přidali pouze dalších devět bodů. 
Doma jsme dokázali porazit Košut-
ku 1:0, sestupující rezervu Mýta 6:4 
a další tři body pak byly za remízo-
vé zápasy, které jsme vesměs pro-
hráli na penaltové rozstřely. Zname-
nalo to pro nás konečné patnácté 
– předposlední – místo a o udržení 
v soutěži jsme museli bojovat v ba-
rážovém utkání se Sokolem Malesi-
ce. Na venkovním hřišti jsme prohrá-
li 1:3 a v domácí odvetě jsme tedy 
museli dohánět dvougólové man-
ko. V utkání jsme dlouho vedli 1:0 
a měli i další šance, ale potřebný gól 
jsme už bohužel nepřidali. V závěru 
jsme pak vsadili vše na útok a Ma-
lesice pak do naší odkryté obra-
ny využily rychlé brejky k otočení 
výsledku na 1:2. To znamenalo, že 
po dlouhých letech, které jsme strá-
vili ve vyšších krajských soutěžích,  
tj. v krajském přeboru a v 1. A třídě, 
jsme se museli smířit s tím, že další 
ročník si zahrajeme nižší, 1. B třídu.
V letní pauze jsme odehráli ně-

kolik přátelských zápasů, z nichž 

jeden jsme sehráli v rámci Memori-
álu Františka Pavlovského a Josefa 
Smitky. Ten se konal v roce 2022 
u nás ve Svéradicích a v hlavním 
zápase mužů jsme porazili TJ Pfei-

fer Chanovice poměrem 4:2.
Do sezóny jsme vstoupili v sobo-

tu 20. srpna a v domácím zápase 
jsme pouze remizovali ze Strážo-
vem 3:3. Hned za týden nás čekal 
domácí derby zápas s Chanovice-
mi a ještě k tomu to bylo o naší 
bartolomějské pouti. Podle očeká-
vání přišla velká návštěva a před 
kulisou téměř 300 lidí jsme doká-
zali zvítězit 4:1. Další výsledky už 
tak slavné nebyly a přišly i poráž-
ky. V neděli 18. září nás čekalo 
další derby, tentokrát to slavněj-
ší, v Horažďovicích. Náš tým prv-
ně vedl nový trenér, Míra Mikeš, 
který v této funkci vystřídal Marti-
na Heimlicha. Debut v roli trenéra 
úspěšný nebyl, protože tento duel 
skončil naší porážkou 1:4. Do kon-
ce podzimu jsme ve zbývajících zá-
pasech dosáhli na výhru už pou-
ze dvakrát a k tomu přidali 3 body 

za remízy. V polovině soutěže tak 
patří „áčku“ 10. místo se ziskem 16 
bodů a na jaře bude určitě co zlep-
šovat.  

„B“ tým zahájil jarní mistrovské 
zápasy v neděli 10. dubna domá-
cím zápasem s Hartmanicemi, kte-
ré porazil poměrem 3:2. Pak násle-
dovalo dalších dvanáct zápasů, ze 
kterých naše rezerva vytěžila 20 
bodů za šest výher v základním čase 
a dvě prohry po penaltách. Koneč-
né šesté místo v ročníku 2021/2022 
bylo solidním úspěchem a hráči i ve-
dení s ním byli určitě spokojeni. 
Po krátké letní pauze a prakticky 

bez přípravných zápasů vstoupilo 
„béčko“ do sezóny 2022/2023 v so-
botu 13. srpna. A nebylo to zrovna 
vykročení povedené, protože do-
mácí zápas s béčkem Měcholup se 
moc nepovedl a skončil prohrou 0:1. 
A protože se nepovedl ani násled-
ný duel v Hartmanicích, byl „B“ tým 

před pouťovým zápasem s Buděti-
cemi bez bodu. O pouti však přišlo 
nevídané „béčkovské znovuzrození“ 
a první to odnesli Budětice, které si 
odvezly drtivou prohru 1:8.           

co přinesl rok 2022 
a vykročení do roku 2023
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vyložené šance. My jsme sice dokáza-
li 3x skórovat, ale kdybychom těch gólů 
dali osm, nikdo by se nemohl divit. Na 
šance jsme sice vysoko zvítězili, ale ko-
nečný výsledek zněl 3:4 ve prospěch vel-
kého favorita. Znovu musíme ocenit vy-
sokou morálku našeho mužstva, ale bo-
hužel v tabulce stále zůstáváme na šesti 
bodech.

V dalším kole jsme hráli na hřišti v Žá-
kavé, a to, dle nařízení vlády ČR, bez di-
váků. K tomu ještě nastaly další problé-
my se sestavou, když na marodku přibyl 
Fanda Nováček a s lehkým zraněním již 
delší dobu hraje Michal Petrášek. Domá-
cí tým potvrdil roli favorita hned v prv-
ním poločase, který vyhrál 3:0. Ve druhé 
půli však už další branku nepřidal a my 
naopak jednu vstřelili, což stanovilo ko-
nečný výsledek 3:1. Vzhledem k našim 
problémům to bylo skóre pro nás určitě 
přijatelné.

Další zápasy jsme už v říjnu nepřida-
li, protože na základě vládního opatře-
ní byly veškeré sportovní akce počínaje 
dnem 12. 10. zrušeny.

B-tým začal sezónu dvěma zápasy po 
sobě na domácím hřišti, a tak se čekalo, 
že na úvod bychom nějaké body mohli 
získat. V prvním duelu jsme přivítali loň-
ského lídra (v době ukončení soutěže), 
tým Sokola Kolinec. Zápas se překvapivě 
v prvním dějství vyvíjel v náš prospěch, 
když se trefil Chládek z přímého kopu. Ve 
druhé půli však úřadovali fotbalově lep-
ší hosté a čtyřmi góly během půlhodiny 
skóre otočili ve svůj prospěch. Konečný 
výsledek: 1:4.

O pouťovém víkendu, přesně v sobo-
tu 29. 8., čekal naši rezervu soupeř ze 
Sušicka, Svatobor Hrádek B. Tento zá-
pas rozhodla 1. půle, kdy jsme se prak-
ticky nedostali do hry a hrádečtí fotbalis-
té potrestali naše chyby dvěma góly. Po 

pauze sice přišlo z naší strany zlepšení, 
ale výsledkem naší snahy byl pouze je-
den gól v síti hostujícího gólmana. A když 
nepřesný sudí neodpískal v náš prospěch 
jasný pokutový kop, skončilo utkání naší 
těsnou prohrou 1:2. Škoda promarněné-
ho prvního poločasu.

O týden později čekal záložní tým vý-
jezd do Bolešin, kde proti domácímu 
„béčku“ nebyl určitě v roli favorita. Uká-
zalo se opět stokrát potvrzené, že fot-
bal nemá logiku. Ve všelijak poskládané 
sestavě a za výrazného přispění našeho 
gólmana Karla Soukupa jsme překvapi-
vě odvezli domů plný počet bodů. Do-
mácí měli po celý zápas výrazně navrch, 
ale Karel se v bráně překonával a za svá 
záda pustil pouze jedinou střelu. My jsme 
na branku soupeře vystřelili pouze dva-
krát, ale přesné rány Petříka a Chládka 
vždy našly cestu do sítě. Bylo to šťast-
né vítězství, ale na to se nikdo neptá  
a v análech bude zapsán výsledek 1:2.

V den, kdy se u nás ve Svéradicích 
odehrávala akce „Loučení s létem – pivní 
slavnosti“, sehrálo „béčko“ domácí mis-
trovský zápas s Hartmanicemi. Tento 
duel nepřinesl žádný velký fotbal, ale vý-
sledkově se nám povedl. Díky brankám, 
které jsme vstřelili během druhé půle, 

zrodilo se krásné a dost nečekané vítěz-
ství ve výši 3:0.

Další utkání pak čekalo naši rezervu  
v Sušici a tam je pro nás vždy horké pro-
středí. To se potvrdilo i teď. I když jsme 
měli pro tento zápas v kádru dva hrá-
če A-týmu, domácí potvrdili roli favorita 
a zaslouženě zvítězili v poměru 3:0. Vět-
ší nepříjemností však bylo pro nás vy-
loučení Petra Chládka za kritiku rozhod-
čího, což v konečném důsledku zname-
nalo problém zejména pro naše „áčko“. 
Petr je stabilním členem širšího kádru  
a za tento prohřešek obdržel trest na 
4 zápasy „natvrdo“, což je za současné 
hráčské krize tvrdá rána.

Následný víkend přijeli do Svéradic De-
šenice a čekalo se, že by „béčko“ mohlo 
zabodovat. Tato naděje však zhasla bě-
hem prvních třiceti minut, kdy hosté 3x 
skórovali a o osudu zápasu bylo prakticky 
rozhodnuto. Ve druhé půli sice naši hráči 
přidali, ale to stačilo pouze na kosmetic-
kou úpravu skóre na konečných 1:3.

Následující sobotu se hrálo na hřišti na-
šeho nejvzdálenějšího soupeře, Železné 
Rudy. Soupeř byl sice před tímto zápa-
sem na posledním místě tabulky, ale na-
stupoval hodně posílen první podzimní 
výhrou z minulého kola, když zvítězil ve 
Veřechově. Naše rezerva však toto těž-
ké utkání zvládla a dva góly z poslední 
čtvrthodiny znamenaly naši výhru v po-
měru 2:1 a důležité 3 body do tabulky.

Poslední zápas před nucenou „covido-
vou“ přestávkou sehrál B-tým v neděli 
11. října na domácím hřišti proti rezervě 
Janovické Dukly a bylo to utkání z obou 
stran velice pohledné. A co víc, jedna-
lo se o duel vítězný. Náš tým předvedl 
nejlepší výkon podzimu a naprosto za-
slouženě vyhrál 4:1, když se 3x trefil Filip 
Prokopius a jednou Jirka Netušil, nejlepší 
hráč zápasu.

Svéradice 117.indd   6 26.10.2020   9:30:22
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Myslivecký rok 
2022/2023
Opět máme za sebou další mysli-

vecký rok, rok 2022/2023, a je čas 
bilancovat, jaký byl jeho průběh, co 
se podařilo a co naopak ne. Na rozdíl 
od předešlého, který se nesl ve stínu 
probíhající pandemie Covid-19, která 
více či méně ovlivnila chod našeho 
Mysliveckého spolku, podobně, jako 
jí byly ovlivněny životy nás všech, jak 
v soukromé, tak i v pracovní rovině, 

byl loňský rok o něco klidnější. Pro-
to bylo jednodušší naplánovat a rea-
lizovat různé akce snáze než v přede-
šlých, „kovidových“ letech.

Činnost spolku v mysli-
veckém roce 2022/2023
V minulém roce jsme měli opět 

naplánováno mnoho mysliveckých 
akcí a naštěstí po uklidnění situace 

jsme nemuseli nic rušit. Přede-
šlý myslivecký rok jsme zhodnotili 
na výroční členské schůzi, která se 
konala 2. 4. 2022 za hojné účasti 
většiny členů MS. Výborové a člen-
ské schůze plánujeme podle po-
třeby tak, abychom zajistili hladký 
chod mysliveckého spolku. V červ-
nu jsme uspořádali také naše tra-
diční střelby na střelnici Korbel 
v Malém Boru, kterých se zúčast-
nila většina našich členů a pro ka-
ždého střelce byla připravena malá 

pozornost. Na jaře jsme se také 
zúčastnili brigády pro místní země-
dělskou společnost VOD Svéradice 
na sběr kamene na polích osetých 
lusko-obilnou směskou s podse-
vem jetelovin. Na podzim jsme měli 
tři naháňky na škodnou a černou 
zvěř, které byly relativně úspěš-
né. Druhou naháňku jsme uspo-
řádali v kombinaci s honem na ba-
žantí zvěř, kterou odchováváme 

Myslivecký spolek 
svéradice

Pak následovala šňůra povedených 
zápasů, a když jsme se podívali po-
sledního října na tabulku, objevi-
li jsme naše mužstvo na vedoucím 
místě. K tomuto postavení bylo tře-
ba docílit 25 bodů, které hráči získali 
za osm výher a jednu remízu.  Celko-
vě můžeme říci, že rok 2022 byl pro 
naši rezervu velice úspěšný.

Stručně se zmíníme i o našem do-
rostu, který jaro odehrál ještě jako 
účastník okresního přeboru OFS 
Strakonice. Pod názvem Svéradi-
ce/Pačejov se v šestičlenné tabulce 
umístil na 7. místě s 21 body a s bi-
lancí 7 výher a 3 prohry.
Do nového soutěžního ročníku, 

tj. 2022/2023, byl dorost přihlášen 
do krajské soutěže Plzeňského fot-
balového svazu a tentokrát pod ná-
zvem Svéradice/Chanovice. Ve dva-
náctičlenné skupině plné kvalitních 
mužstev se naši mladíci dlouho roz-
koukávali a mnoho zápasů ztrati-
li kvůli malým zkušenostem. V prů-
běhu soutěže se jejich výkony lep-
šily, což nakonec po půlce soutěže 
stačilo na 9. místo se ziskem osmi 
bodů. Lze očekávat, že jaro bude 
lepší podzimu a bodový zisk všichni 
očekáváme určitě vyšší.  

Jarní mistrovské zápasy začnou 
v mužské kategorii o víkendu 18.–
19. března a u dorostu to bude o 14 
dnů později. „A“ tým čeká první zá-
pas v neděli 19. 3. ve Strážově, naproti 
tomu „B“ tým se představí o den dří-
ve doma, kdy bude hostit Hartmanice. 
Dorost zahájí jarní sezónu na „apríla“, 
tj. v sobotu 1. 4., kdy přivítá na do-
mácím hřišti silný celek Sušice. Všem 
našim mužstvům přejeme šťastné 
vykročení do druhé poloviny soutěží 
a věříme, že jejich kvalitní výkony bu-
dou dobrou pozvánkou pro naše fa-
noušky. vd



ve vypouštědlech ve Svéradicích 
a ve Slatině. Stavy divoké bažan-
tí zvěře jsou bohužel v naší honit-
bě nízké, a proto divokou popula-
ci nelovíme. Bohužel vypouštění 
odchované bažantí zvěře do vol-
né honitby nevede k zazvěření 
honitby, protože během odchovu 
tato zvěř ztrácí plachost a po vy-
puštění do volné přírody se vel-
mi rychle stane snadným cílem pro 
predátory. V posledních letech se 
v naší honitbě usídlila také jelení 
zvěř, kterou máme dovoleno lovit. 
V minulém roce se podařilo ulo-
vit několik kusů této zvěře, a to 
jak individuálním lovem, tak i na  
naháňce.
Myslivost samozřejmě není jen 

lov, ale především péče o zvěř. 
Během podzimního a zimního ob-
dobí je hlavní činností členů spol-
ku starost o zvěř a její přikrmová-
ní jádrem a senem. Měsíce leden 
a únor jsou dobou, kdy především 
spárkatá zvěř potřebuje speciál-
ní péči. Dbáme na to, aby spárka-
tá zvěř měla v krmelcích vždy do-
statek čerstvého a kvalitního sena. 
Jistě víme, že zažívací trakt pře-
žvýkavců je v lednu již v období 
„odpočinku“, proto jej nemůžeme 
zatěžovat velkým množstvím ener-
geticky bohatého jadrného krmiva. 
Samozřejmě, že zvěři předkládáme 
jádro, avšak menší množství než 
v předcházejících měsících, ale ve-
lice důležitá je pravidelnost. Ide-
ální je oves, speciálně vyrobené 
granule, popřípadě obiloviny smí-
chané s plevami nebo seno roz-
šrotované s jádrem. Neopomíjíme 
ani drobnou zvěř, i když její stavy 
jsou stále nižší, zajíců ubývá a ba-
žant obecný z přírodní populace je 
mnohde již vzácností. Nerovnová-
ha mezi predátory a jejich kořis-
tí je markantnější, proto věnujeme 

úsilí snížení stavů těch predá-
torů, jejichž lov nám legislativa  
umožňuje.
Po dvouleté přestávce jsme ko-

nečně také mohli uspořádat náš 
tradiční myslivecký ples v již tra-

dičním termínu 25. 12. Účast 
splnila naše očekávání, i když 
byla nižší než v minulých letech. 
Na ples se nám opět podařilo při-
pravit velmi bohatou zvěřinovou 
tombolu, celkem 60 cen, bažantí 
zvěř, zvěřinové balíčky a 6 kusů 
zvěřiny v kůži. Tombola byla loso-
vána v průběhu večera a násled-
ně ještě proběhla dražba divo-
čáka. Myslím, že myslivecký ples 
se vydařil a podařilo se navázat 
na tradici, která je zde po deseti-
letí. Tímto bych chtěl jménem My-
sliveckého spolku Svéradice podě-
kovat všem, kteří se našeho plesu  
zúčastnili.
V letošním roce končí pronájem 

honitby od Honebního společen-
stva Svéradice, proto jsme již bě-
hem podzimu oslovili majitele ho-
nebních pozemků o udělení plných 
mocí pro zástupce MS Svéradice 

pro nadcházející valnou hromadu 
Honebního společenstva Svéradi-
ce. Tato valná hromada proběhla 
začátkem roku a odsouhlasila pro-
dloužení pronájmu pro Myslivec-
ký spolek Svéradice na dalších de-

set let. Tímto se Myslivecký spolek 
Svéradice a jeho členové zavazují 
k užívání pronajaté honitby s péčí 
řádného hospodáře.
   

co říct závěrem?
Příroda je tu pro nás všechny, pro 

relaxaci, sport, myslivost a spous-
tu dalších činností, a pokud ji chce-
me dál společně využívat, je po-
třeba velké tolerance mezi všemi 
lidmi, kteří se v přírodě pohybují. 
Pokud se budeme navzájem více 
tolerovat, budeme si sebe navzá-
jem i více vážit. A nakonec bych rád 
jménem MS Svéradice popřál všem, 
ať je nadcházející rok lepší než ty 
předcházející, s lepšími vyhlídkami 
do budoucnosti.

Myslivosti zdar.
za Myslivecký spolek svéradice –

petr pleyer
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Činnost sDh svéradice v roce 2022
V tomto roce čítá náš sbor 76 čle-

nů, z toho 17 žen a 59 mužů. Letos 
přibyli 2 noví členové – Luděk So-
pek a Radka Petříková.
Dne 14. května jsme se zúčastni-

li okrskové soutěže v Jetenovicích, 
kde místní SDH slavil 110 let od své-
ho založení. Za náš sbor soutěžilo 
družstvo žen a mužů, poctivě se tré-
novalo čtyři víkendy po sobě. Ženy 
zaběhly útok za 47 vteřin, přesto 
skončily ze čtyř družstev na posled-
ním místě. První byl Velký Bor, dru-
hé Jetenovice a třetí jen o vteřinu 
rychlejší Slatina. Muži zaběhli útok 
za 57 vteřin a štafetu za 71 vteřin. 
Z osmi družstev se umístili na sed-
mém místě. První byl Velký Bor A, 
druhé Defurovy Lažany, třetí Slati-
na, čtvrté Jetenovice A, páté Jete-
novice B, šestý Velký Bor B, sedmé 
naše družstvo a osmé Holkovice. 
V sobotu 11. 6. na obecní akci 

„Vítání léta – pivní slavností“ jsme 
pomáhali s organizací a stavěním 

stanů a jako každý rok jsme provo-
zovali náš stánek s občerstvením.
V sobotu 9. července se na návsi 

konaly oslavy 130. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů ve Své-
radicích. Hosté se sjeli z celého 
okrsku, svojí návštěvou nás pocti-
li také zástupci krajského i okres-
ního sdružení hasičů. Celá oslava 
byla zahájena slavnostním nástu-
pem všech zúčastněných na návsi. 
Starosta sboru Jaroslav Korbel při-
vítal všechny přítomné a v krátkos-
ti připomněl bohatou historii sboru 
dobrovolných hasičů naší obce.  Po-
děkování hasičům za jejich dlouho-
letou a z historického hlediska vý-
znamnou činnost poté vyjádřil sta-
rosta obce Václav Dušek. Náměstek 
starosty Krajského sdružení hasičů 
Plzeňského kraje Josef Veith pak 
předal do rukou starosty a velite-
le sboru čestné uznání a medaili sv. 
Floriána za obětavou činnost našich 
hasičů. Na závěr oficiální části byly 

předány všem praporečníkům stu-
hy připomínající 130. výročí založe-
ní SDH Svéradice.
Poté všichni přítomní mohli zhléd-

nout požární útok veteránů s histo-
rickou technikou. Hasiči z Kvášňovic 
předvedli svoji potahovou stříkač-
ku z roku 1896, která je zachová-
na ještě v původní barvě. Oseleč-
tí veteráni poté opět (tak jako před 
pěti lety na okrskové soutěži) před-
vedli koňskou potahovou stříkačku 
z roku 1881. A jako poslední ukáza-
li požární útok hasiči z Polánky, je-
jichž stříkačka pochází z roku 1892. 
Všechna tři mužstva sklidila velký 
a zasloužený potlesk. Poté se pro-
gram přesunul do sálu kulturního 
domu, kde k dobré pohodě a tanci 
vyhrávala kapela Otavanka.
Akce se povedla a uznání za její 

bezchybné uspořádání bylo sly-
šet jak od zástupců krajského, tak 
i okresního sdružení.

za sDh svéradice Jaroslav Korbel



Po covidové době, když jsme se 
mohli začít opět svobodně schá-
zet, se Pacienti opět zhostili pořá-
dání dětského maškarního plesu 
v sále hospody U Turků, který se ko-
nal 16. března. Jak je již u nás zvy-
kem, každá naše akce se nese v ně-
jakém duchu. Tentokrát jsme zvolili 
téma pohádek a dětský ples byl tedy 
Pohádkovým maškarním bálem, 
na kterém se sešly desítky nejrůz-
nějších pohádkových i nepohádko-
vých postav a postaviček. Nechyběli 

vodníci, princezny, princové, ale ani 
masky z modernějších pohádek. 
Také my, Pacienti, jsme byli převle-
čeni za různé pohádkové postavy. 
Tradičně jsme vyzdobili sál kulisa-
mi, nechyběl drak chrlící ze své tla-
my kouř a ani pec s hloupím Hon-
zou. Pro děti zahráli Pacienti divadlo 
– Baladu o princezně a o hradu.

Další námi pořádanou akcí byla 
čertovská nadílka pro místní 
děti, která se konala již podruhé 

v hospodě u Turků. Byli jsme pře-
kvapeni velkou účastí – pro nadílku 
si přišlo více jak 20 dětí. 

Toto vše by se nedalo pořádat 
bez velké pomoci všech Pacien-
tů a v nemalé míře i „nepacientů“, 
kteří obětovali nejedno odpoledne 
na přípravu kulis a organizace akcí. 
Zde je to pravé místo všem za je-
jich pomoc a podporu poděkovat.

pavel Boček – 
předseda spolku
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svÉRaDicKÁ RYBa a ROK 2022
hned z počátku roku 
jsme si odpracovali vel-
kou brigádu, kterou jako 
každý rok děláme pro 
obec.
Tentokrát jsme se se sta-

rostou dohodli, že nejvíce by 
bylo třeba pracovat na Koste-

líku. Vyřezali a vyklidili jsme 
jižní část vrchu. Náletů, trní 
a bezů tam bylo opravdu dost 

– 12 lidí pracovalo téměř ce-
lou sobotu.
V loni bylo trávy hodně, 

a tak jsme sekali travnatou 
část Kostelíku před kaplí dva-
krát. V polovině června jsme 
sekali sena a v srpnu otavy. 
Jak se přiblížil podzim, už 

jsme se všichni těšili na výlov 
našeho Mlýňáku. Výlov jsme 
plánovali na 1. října, ale asi 

7 rybářů se omluvilo, že jim 
tento termín z různých důvo-
dů nevyhovuje. 8. října vše 
již klaplo na 100 procent. Po-
časí se povedlo, ryb bylo dost 
a my jsme měli radost z vel-
kých přírůstků. Začátkem lis-
topadu jsme „slovili“ násadu 
z nádrže a Čekance. V polovi-
ně listopadu jako poslední při-
šel na řadu Rybníček a to už 
bylo opravdu pravé sychravé 

zimní počasí. Diváci i kupující 
měli opět možnost se občer-
stvit a dát si u stánku i něco 
ostřejšího na zahřátí. 
Závěrem bych chtěl podě-

kovat jménem všech rybářů 
děvčatům ve stánku a všem 
pomocníkům při výlovech.

za spolek 
svéradická ryba 

pavel Klas

pacieNtsKÉ OhlÉDNutí za ROKeM 2022
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Osobnost Waltra Palečka 
je jistě známa všem lesní-
kům a myslivcům staré Šu-
mavy. Pocházel ze šumav-
ské rodiny, jejíž příslušní-
ci byli tradičně zaměstnáni 
ve schwarzenbergských 
službách, protože téměř 
celá Šumava tomuto pan-
skému rodu patřila. Na-
rodil se jako jeden z pěti 
synů schwarzenbergské-
ho hajného a dětství prožil 
v Udraši na Písecku, neboť 
i tam měl Schwarzenberg 
své lesy. Jako mladý muž 
sloužil v posledním roce I. 
světové války na balkánské 
frontě a tam se také dočkal 
porážky Rakouska.
Po skončení I. světové vál-

ky se rodina přestěhovala 
do Sedla (Mitterberg) po-
blíž Horní Vltavice, kde se 
podobně jako jeho předko-
vé začal učit lesnictví a my-

slivosti. Po vyučení místo 
hajného z důvodu probíha-
jící pozemkové reformy ne-
bylo, a dosavadní majitel 

nepřijímal nové zaměstnan-
ce, odešel tedy Walter Pa-
leček do Tyrol na zkuše-

nou a dva roky. Tam působil 
jako výpomocný hajný.
Když na Šumavě padly po-

lomy, byl přijat od 1. 1. 1928 

jako hajný na Borovou Ladu 
a později na Filipovu Huť. 
Dne 1. října 1930 byl spo-
lu s lesy převzat podnikem 
Státní lesy. To již byl žena-
tý a měl dvě malé děti. V té 
době nebyla volná žádná 
hájovna, a tak musel byd-
let v podnájmu. V roce 1932 
se přestěho¨val na uvol-
něnou hájenku „Roklan-
ská chata“ na samé hrani-
ci s Bavorskem. Služba tam 
nebyla jednoduchá a na-
prostá odloučenost od civi-
lizovaného světa byla důvo-
dem, že v té době bavorští 
pytláci pořádali lovecké vý-
pravy do šumavských lesů 

a docházelo k velice častým 
střetům s lesním personá-
lem, kdy přestřelky neby-
ly vzácností. Za šest týdnů 
po nastěhování došlo k jed-
nomu z mnohých takových 
střetů. Při přestřelce byl je-
den bavorský pytlák smrtel-
ně raněn a pod ochrannou 
palbou jej komplicové od-
táhli zpět do Bavor. Bylo ne-
bezpečí, že se pytláci vrá-
tí s posilou a vykonají po-
mstu.
Paleček se již domů ne-

vrátil, a druhý den se rodina 
z důvodu zajištění bezpeč-
nosti přestěhovala na Tře-
boňsko. Šumava však byla 
vlastním domovem Palečků, 
a tak se v roce 1935 rodi-
na stěhuje zpět na Filipovu 
Huť. Po uvolnění hájenky 
na Březníku (Pürstling – há-
jovna byla v budově bývalé 
lesovny) se stěhuje do ma-
lebného kouta Šumavy.
Walter Paleček byl znám 

jako důsledný, poctivý 
a věrný služebník a nesmiři-
telný odpůrce pytláků. Tato 
pověst jej provázela nejen 
po Šumavě, ale i přes hrani-
ce do Bavor. Staré hříchy se 
mezi lidmi ale neodpouštějí.
Druhý den po nastěhování 

na Březník, dne 24. listopa-
du 1937, šel Walter Paleček 
na obchůzku do revíru a byl 
střelen ze zálohy do zad 
brokovou ranou. Přes 20 
hrubých broků mu po tomto 

Kdo byl Walter paleček ze šumavy 
(1. 2. 1900 – 14. 7. 1967)

...v té době bavorští pytláci pořádali  
lovecké výpravy do šumavských lesů 
a docházelo k velice častým střetům 
s lesním personálem, kdy přestřelky  

nebyly vzácností. 
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incidentu zůstalo v plicích 
navždy. Jeho manželka sly-
šela výstřel, ale nevěnovala 
tomu pozornost. Avšak rány 
se opakovaly, a proto zdě-
šená požádala dřevaře by-
dlícího poblíž hájovny, aby 
se tam šel podívat. Paleček 
totiž sám střílel, pokud měl 
náboje, aby přivolal pomoc. 

Z lesa byl přivezen na sa-
ních a odvezen do nemoc-
nice v Sušici, kde jej lékaři 
dali dohromady.
Paleček službu na Břez-

níku svědomitě konal až 
do mnichovského diktátu, 
kdy byla Šumava zabrána 
a Palečkovi se museli vy-
stěhovat. Válečnou dobu II. 
světové války přežila rodi-
na na Netolicku v hájovně 
Doubrava. Po skončení vál-
ky se rodina opět stěhuje 
zpět na Šumavu, tentokrát 
do polesí Včelná k lesnímu 
závodu Boubín na odlehlou 
hájenku Brentenberg, umís-
těnou na okraji boubínské-
ho komplexu lesů. Na jeho 
lesnickém úseku se nachá-
zela část staré boubínské 
obory, založené okolo roku 
1900.
Přes jeho kladný poměr 

k lesu byla myslivost Pa-
lečkovým druhým životem 
a jeho dokonalé znalosti 

královské jelení zvěře jej 
pasovaly okolo roku 1948 
do role oborníka. V té době 
byl snad jediný z personá-
lu lesního závodu, kdo uměl 
věrně napodobit hlas říjící-
ho jelena. Troubil výhradně 
na tritonku (mořská mušle), 
kterou nepůjčoval a oprav-
du ji opečovával, vlastně 

jako vše, co k myslivosti 
ve výzbroji patřilo.
 Já jsem měl to štěstí, že 

jako student lesnické školy 
jsem v roce 1960 měl mož-
nost tohoto výjimečného 
člověka poznat, a to právě 
v době jelení říje, a prožít 
tak společně s ním celý mě-
síc po dobu třech loveckých 
sezon na lovecké chatě „So-
vorajt“. Byly to moje vůbec 
první jelení říje v životě, kdy 
jsem plně poznával a nasá-
val atmosféru lovu a dění 
kolem jelenů.
Walter Paleček mi byl oprav- 

dovým učitelem. Vyprávění 
o loveckých setkáních a lo-
veckých zážitcích s jelení zvě-
ří při jeho výkonu služby mi 
daly daleko více než kteráko-
liv učebnice myslivosti. Jeho 
popularita jakožto vynikající-
ho lesníka a hlavně mysliv-
ce byla rozšířená snad po ce-
lých Čechách a Moravě, pro-
tože kterýkoliv host umístěný 

na lesní závod Boubín chtěl, 
aby mu loveckého průvod-
ce dělal právě Walter Pale-
ček. O výši společenského 
a politického postavení těch-
to hostů v té době netřeba 
nic dodávat. Kolikrát nebylo 
možné požadavku vyhovět, 
Walter byl v každém obdo-
bí říje permanentně vytížen 
na sto procent. 
Vzhledem ke svému věku 

a životnímu stylu při poby-
tu společně s hosty na lo-
vecké chatě by si rád odpo-
činul, ale neměl klid. Host 
střídal hosta a já si opravdu 
nepamatuji, že by kterýko-
li host, kterého doprovázel, 
nebyl úspěšný a odjížděl by 
bez jelena.
Pro usnadnění získávání 

poznatků o průběhu jelení 
říje jsem mu byl plně k dis-
pozici. Hosty jsem nikdy ne-

doprovázel. Podle jeho dis-
pozic bylo mou povinnos-
tí obeznávat lokality, které 
mi určil, a podávat mu hlá-
šení o průběhu říje. To byly 
zkušenosti k nezaplacení, 
které jsem mohl plně vyu-
žívat při své pozdější mys-
livecké praxi. Tehdy neza-
tížen povinností doprovo-
du jsem si mohl dovolit při 
sledování zvěře to, co nikdy 

s hostem. Ověřování a vy-
lepšování kvality napodobo-
vání hlasů troubících jelenů 
bylo pro mne vynikající zku-
šeností, protože jsem nic 
nemohl pokazit, a i kdyby, 
nic se nedělo. Získal jsem 
nedocenitelnou praxi, kam 
až člověk se může dostat 
s vábením, aby zvěř neby-
la zrazena. Opravdu vděčím 
Walterovi Palečkovi za jeho 
školu při svých prvních zku-
šenostech a seznamová-
ních se s jelení zvěří.
Samozřejmě jeho život byl 

velmi pestrý, naplněn dob-
rým i špatným, a co já vím, 
nebyl jednoduchý. To ovliv-
ňuje celkově styl života 
a zdravotní stav. Po těžkém 
úrazu prožil ještě poslední 
jelení říji na Boubíně a pak 
odešel do penze. Z Bren-
tenbergu se odstěhoval 

do osady Veselka u Vimper-
ka, kde také ve věku 67 let 
zemřel. Pochován je, na své 
přání, na hřbitově v obci 
Horní Vltavice tak, aby viděl 
na „básum“, západní část 
boubínského masivu.

Článek 
huberta Fabera 

z časopisu Myslivost 
zpracoval 

václav strolený

Jeho dokonalé znalosti královské  
jelení zvěře jej pasovaly okolo  
roku 1948 do role oborníka. 

...kterýkoliv host umístěný na lesní  
závod Boubín chtěl, aby mu loveckého 
průvodce dělal právě Walter Paleček.



svOz velKOOBJeMOvÉhO 
a NeBezpeČNÉhO ODpaDu

V tuto chvíli máme již zajištěn 
svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu na sobotu 6. květ- 

na. Pravidla pro navážení velkoob-
jemového odpadu zůstávají stejná 
jako v minulých letech, je možné 
jej za obecní úřad ukládat již v týd-
nu. Prosíme vás, abyste sem neu-
kládali drobné věci, které se vám 
vejdou do popelnice. Také zbytky 
barev, laků, ředidel a ostatní dru-
hy nebezpečného odpadu je kvůli 
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kulturní a spoleČenské akce

 čtvrtek 17. listopadu

09:00 hod. výlov „rybníČka“
Pořádá: spolek Svéradická ryba

 sobota 19. listopadu

20:00 hod. brutus – 
rocková zábava
vystoupení populární rockové kapely
 KD Svéradice, 
pořádá hospoda U Turků

 pátek 26. listopadu

18:00 hod. rozsvícení 
vánoČního stroMu
- Pěvecký a chrámový sbor
 VELKOBOR
- Vystoupení dětí z místní MŠ
  od 16:00 hod. ve vestibulu KD 
  doprovodný program
- ukázky výroby a prodej vánočních
  vazeb – paní Janečková
- zdobení napečených vánočních 
  perníčků

svéraDice

horaŽĎovice
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Naše VesNice
Svéradice

 pátek 1. ledna  
13:00 – 13:30 hod. – NOVOrOčNí POchOD 
 prezence ve vestibulu obecního úřadu
 klasická trasa: Svéradice – „topol“ – Slatina – Svéradice 
   s občerstvením ve Slatině 

 sobota 6. února
20:00 hod. – hasičskÝ bÁl 
 hraje kapela MILD-BAND (Lnáře)
 KD Svéradice

 sobota 13. února
13:00 hod. – MasOPustNí PrŮVOD
 tradiční staročeský průvod masek
 zadní vchod KD Svéradice

 sobota 27. února
20:00 hod. – sPOrtOVNí bÁl 
 hraje kapela CROSS (Strakonice)
 KD Svéradice

 neděle 10. ledna  
19:00 hod.  – VelkÉ lÁsky V MalÉM hOtelu
 Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen 
   vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. 
 Divadelní společnost HÁTA
 KD Horažďovice 

 středa 13. ledna
19:00 hod. – FaNtastickÁ ŽeNa  
 Současná komedie úspěšného kanadského autora Norma Fostera, 
   jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla 
   mít ideální partnerka.
 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
 KD Horažďovice

 pátek 1. ledna  
NOVOrOčNí VyhlíDka z chaNOVickÉ rOzhleDNy 
 Obec Chanovice 

 sobota 9. ledna
09:00 hod. – Pěší POchOD k uctěNí a zachOVÁNí 
PřírODy a ŽiVOta V POšuMaVí 
 prezence na zámku Chanovice

hOraŽĎOVice

sVÉraDice

chaNOVice

 úterý 18. února
19:00 hod.  – bOss babiš
 Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších knih snad 
   nejznámějšího současného českého novináře Jaroslava Kmenty. 
 Divadlo RePublika
 KD Horažďovice

 úterý 23. února
19:00 hod.  – caVeMaN  
 Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
   ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
   utajených kvalitách obou pohlaví. 
 hrají Jan Holík / Jakub Slach
 KD Horažďovice
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 sobota 12. listopadu

09:00 - 12:00 hod. 
svatoMartinský JarMark
- řemeslný a farmářský jarmark 
  s kulturním programem
 Mírové náměstí

 sobota 27. listopadu

18:00 hod. 
rozsvícení vánoČního 
stroMu
- Adventní písně, kulturní program
 Mírové náměstí

 sobota 10. prosince

09:00 – 12:00 hod. 
svatoMartinský JarMark
- řemeslný a farmářský jarmark 
  s kulturním programem
 Mírové náměstí

 sobota 10. prosince

09:00 – 12:00 hod. 
aDventní koncert
- Martina Kociánová 
  a Kateřina Englichová
 Kostel sv. Petra a Pavla

 čtvrtek 29. prosince

vánoČní koncert 
Pěveckého souboru PRÁCHEŇ
 Kostel sv. Petra a Pavla

- taneční vystoupení tanečního kroužku 
  Cooličky (spolek Pacienti)
 náves, předsálí a sál kulturního domu

 sobota 17. prosince

15:00 hod. vánoČní koncert – 
Volné sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů
 KD Svéradice

 neděle 25. prosince

20:00 hod. Myslivecký bál – 
hraje kapela Fortuna
 KD Svéradice, pořádá místní 
   Myslivecké sdružení

HOSPODA U TURKů
oznamuje všem svým zákazníkům, že páteční vaření potrvá až do 16. prosince 2022.
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Naše vesNice
Svéradice

kulturní a spoleČenské akce

 čtvrtek 17. listopadu

09:00 hod. výlov „rybníČka“
Pořádá: spolek Svéradická ryba

 sobota 19. listopadu

20:00 hod. brutus – 
rocková zábava
vystoupení populární rockové kapely
 KD Svéradice, 
pořádá hospoda U Turků

 pátek 26. listopadu

18:00 hod. rozsvícení 
vánoČního stroMu
- Pěvecký a chrámový sbor
 VELKOBOR
- Vystoupení dětí z místní MŠ
  od 16:00 hod. ve vestibulu KD 
  doprovodný program
- ukázky výroby a prodej vánočních
  vazeb – paní Janečková
- zdobení napečených vánočních 
  perníčků

svéraDice

horaŽĎovice
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oznamuje všem svým zákazní kům, že v pátek 
10. března 2023 zahajuje pravidelné páteční vaření.

případné kontaminaci půdy zaká-
záno ukládat přímo na zem, je po-
třeba je navážet až v sobotu ráno 
po 8. hodině.

Ještě připomínám, že vyřazené 
elektrospotřebiče je možné ode-
vzdávat po celý rok, ve stodole 
máme pro zpětný odběr vyhraze-
né místo. Žádám všechny obča-
ny, aby této možnosti využívali zá-
sadně v pracovní době obecního 
úřadu, případně se budeme sna-
žit po telefonické domluvě najít 
vhodné řešení k oboustranné spo-
kojenosti tak, aby se pak vyslou-
žilé spotřebiče nepovalovaly různě 
v trávě.

pRONÁJeM KultuRNíhO 
DOMu

V souvislosti s vysokými cena-
mi energií jsme byli nuceni pře-
hodnotit výši nájemného kulturní-
ho domu. Rozhodli jsme se tedy 
oddělit základní cenu nájemné-
ho, která zůstane stejná po celý 
rok, a částku za vytopení kultur-
ního domu, která bude určena vý-
počtem podle skutečně spotřebo-
vaného plynu. Obci skončila fixace 
ceny za plyn ke konci uplynulého 
roku a nyní je nám účtována cena 
3,025 Kč za kWh, tedy ve výši vlá-
dou určeného stropu. Po tom-
to cenovém skoku tak náklady 

na vytopení sálu a přilehlých pro-
stor na jednu akci dosahují něko-
lika tisíc Kč. 

Nájemné kulturního domu pro 
místní občany bylo určeno ve výši 
1500 Kč, pro ostatní 3000 Kč, ná-
jemné vestibulu je pak pro míst-
ní za 300 Kč. K uvedeným cenám 
budou pronajímateli připočteny 
v topné sezóně skutečné nákla-
dy na vytápění. Svéradické spol-
ky jsou od placení nájemného pro 
pořádání svých kulturních akcí 
osvobozeny a platit nebudou ani 
vytápění sálu na jedné akci ročně.

KaleNDÁře
Obec Svéradice pro rok 2023 vy-

dala stolní kalendáře, jejichž té-
matem je tentokrát činnost všech 
spolků. Máme jich tu pět – fotba-
lový klub, sbor dobrovolných ha-
sičů, myslivce, rybáře a Pacienty, 
všechny jsou aktivní, a tak jsme 
měli k dispozici dostatek foto-
grafií a bylo z čeho vybírat. Kon-
cem roku zastupitelé kalendáře 
doručovali do každé domácnosti 
i všem chalupářům. Mohlo se stát, 
že někoho z vás nezastihli doma 
a nebylo ani možné kalendář vho-
dit do schránky. Jestliže tedy ka-
lendář ještě nemáte, zastavte se 
na obecním úřadě, předáme vám 
jej dodatečně.



15ročník XXI / únor 2023

usNeseNí

1. schvaluje program 3. zasedání;
2. určuje zapisovatelku Janu Macháčkovou;
3. určuje návrhovou komisi: Václav Dušek a Růžena 

Haasová;
4. určuje ověřovateli zápisu Blanku Vlčkovou a Tomáše 

Valacha;
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 2. zasedání ZO  

ze dne 22. 11. 2022;
6. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 roku 2022  

a č. 1 roku 2023;
7. schvaluje poskytnutí darů a dotací z rozpočtu obce  

pro místní spolky:
a) pro Svaz dobrovolných hasičů Svéradice dar ve výši 

10 000 Kč a současně schvaluje uzavření příslušné 
darovací smlouvy,

b) pro spolek Pacienti Svéradice, z. s., dar ve výši 
20 000 Kč a současně schvaluje uzavření příslušné 
darovací smlouvy,

c) pro FK Svéradice, z. s., dotaci ve výši  
130 000 Kč a současně schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy;

8. bere na vědomí schválený rozpočet DSO RADINA na rok 
2023, příjmy ve výši 60 300 Kč, výdaje ve výši 13 300 Kč;

9. schvaluje přijetí účelové dotace v rámci dotačního 
programu Národní sportovní agentury Rozvoj místních 
sportovišť a zázemí – kabina ve výši 275 332 Kč na akci 
Vrtaná studna a nádrž pro automatické zavlažování;

10. schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Ondřeje Bláhy 
na vypracování koncepční dokumentace pro revitalizaci 
návsi v obci Svéradice za cenu 115 000 Kč;

11. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o pachtu 
provozně souvisejícího vodovodu a kanalizace  
mezi obcí Svéradice a firmou ČEVAK, a. s., se sídlem  
Severní 2264/8, České Budějovice; platnost smlouvy  
se tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2024;

12. schvaluje podání následujících žádostí o dotace 
z programů vyhlášených PK v r. 2023:

a) PSOV PK 2023 – Oprava vnitřních prostor kult. domu,
b) Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení 

kulturních a uměleckých aktivit – Vítání léta – pivní 
slavnosti;

13. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt Dětské 
hřiště Svéradice a zároveň schvaluje nabídku na služby 
spojené s podáním žádosti s firmou ARTENDR, s. r. o.,  
se sídlem Nádražní 67, Velký Osek;

14. schvaluje odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: předseda 
výboru 1200 Kč, člen výboru 900 Kč, člen zastupitelstva 
bez dalších funkcí 700 Kč, a to s platností od 1. 3. 2023;

15. stanovuje výši nájemného v kulturním domě 
dvousložkově, a to: 
I. základní nájemné kulturního domu – pro místní 

občany a spolky ve výši 1500 Kč, pro ostatní 3000 Kč; 
základní nájemné vestibulu kulturního domu – pro 
místní občany a spolky ve výši 300 Kč,

II. skutečné náklady na vytápění dle platných ceníků 
dodavatele plynu;

16. schvaluje osvobození od placení pronájmu kulturního 
domu pro místní spolky, a to v případě, že bude proveden 
úklid, v případě předání neuklizeného sálu bude účtován 
poplatek 1000 Kč; zároveň schvaluje osvobození místních 
spolků od placení skutečných nákladů na vytápění 
na jednu akci ročně;

17. bere na vědomí inventarizační zprávu obce Svéradice 
za rok 2022;

18. projednalo žádost manželů Brabcových o vydání 
stanoviska k záměru výstavby čistírny odpadních vod 
a souhlasí s výstavbou kanalizace vedoucí místní 
komunikací na poz. p. č. 518/4 v k. ú. Svéradice 
s podmínkou, že po ukončení výkopových prací uvede 
stavebník asfaltový povrch komunikace do původního 
stavu na vlastní náklady;

19. schvaluje dodatek k „Nájemní smlouvě na prostor 
sloužící k podnikání“ uzavřené mezi obcí Svéradice 
a panem Josefem Heimlichem na prostory hospody 
U Turků a stanovuje minimální otevírací dobu;

20. schvaluje zakoupení licence k užití komunikačního 
systému MUNIPOLIS, a to za cenu 693 Kč měsíčně.

Jindřiška Doláková – starostka

usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce svéradice
konaného dne 3. 2. 2023 v 19:00 hod. v salonku hostince ve svéradicích
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Naše vesNice
Svéradice

 sobota 4. března
20:00 hod. – spORtOvNí BÁl 
hraje kapela FORTUNA
tradiční akce fotbalového klubu, bohatá tombola
 KD Svéradice
 sobota 11. března
sobota 11. března
18:00 hod. – Oslava MDŽ
Hraje kapela OBŠUKA pod vedením Františka 
Strnada, který bude celým večerem provázet 
a má připraveno překvapení.
Pro každou místní ženu bude připravena květina, 
drobný dárek a malé občerstvení.
 KD Svéradice
 neděle 30. dubna
neděle 30. dubna
stavĚNí MÁJKY, laMpiÓNOvý pRŮvOD, 
pÁleNí ČaRODĚJNic
 náves, Vzácný vršek, občerstvení na hřišti

 sobota 1. dubna
09:00 – 12:00 hod. – veliKONOČNí JaRMaRK
farmářský a řemeslnický jarmark s kulturním pro-
gramem
 Mírové náměstí Horažďovice

pOzvÁNKa Na Další KultuRNí aKce
stRaKONice
 neděle 5. března
19:00 hod. – NeuMíM JiNaK NeŽ s lÁsKOu
divadlo (napsala Božena Němcová)
martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro 
tři herce 
Hrají: Tatiana Dyková (Vilhelmová), Tomáš Pavelka 
a Aleš Procházka
 Kulturní dům Strakonice

KlatOvY
 středa 15. března
19:30 hod.– svatBa Bez OBřaDu 
francouzská situační divadelní komedie
Divadelní společnost HÁTA
Hrají: Alžběta Stanková, Pavel Nečas, Filip Tomsa, 
Roman Štolpa, Ivana Andrlová, Adéla Gondíková, 
Mahulena Bočanová, Marcel Vašinka a další.
 Divadlo Klatovy

 neděle 26. března
19:30 hod. – NiKDY NeNí pOzDĚ 
divadelní komedie kanadského dramatika Norma 
Fostera
Divadlo Kalich
Hrají: Jana Paulová a Václav Vydra se v tomto 
příběhu představí dohromady v šesti rolích.
 Divadlo Klatovy

 sobota 11. března
13:00 hod. – tuRNaJ ve stOlNíM teNise 
pro neregistrované hráče
 KD Chanovice 

 sobota 18. března
16:00 hod. – KOšt slivOvice
soutěž a degustace o nejlepší domácí pálenku
 hasičárna v Újezdu u Chanovic 

hORaŽĎOvicesvÉRaDice

chaNOvice


