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Naše vesnice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

č. 109

Z OBSAHU

„čas letí jako zběsilý“ a než jsme se stačili v novém roce rozkoukat, už je tady konec února a podle kalendáře také i konec zimy.
Vstupujeme tedy do prvního jarního měsíce, a to i přesto, že astronomické jaro začne až skoro za tři týdny. Ale to nám nebrání
v tom, abychom nemohli už teď letošní zimu pár větami zhodno-

SDH SVÉRADICE – činnost v roce 2020

tit. Zima 2020/2021, alespoň v porovnání s těmi několika minulými,
připomínala tu klasickou zimu se sněhem a mrazy. Po dlouhé době
napadlo více sněhu a tím pádem si mohly děti, a nakonec i dospělí,
užívat zimní sportování. Mohlo se v těsné blízkosti obce sáňkovat,
bobovat, lyžovat, a protože i dost mrzlo, bylo možné i nazout brusle
a vyrazit na rybníky. Vždyť jsme skoro zapomněli, že jsme kdysi
tyto zimní radovánky provozovali každý rok úplně běžně, protože
v zimních měsících normálně sněžilo a mrzlo. V posledních letech
jsme byli rádi, i když asi ne každý, že alespoň nějaký sníh napadl
a po nějaký čas neroztál. Když vidíte zasněžený Kostelík, Mlýnský
rybník, náves, ale i další části naší obce, je to nádherný pohled
a člověk si připadá jako v pohádce. Některé z nás teď asi trochu
mrzí, že podobně „pohádkově“ nebylo o Vánocích, ale to už bychom asi chtěli moc. Ale co nebylo teď, může být za rok.
A co se událo v uplynulých dnech v naší vesnici? Vzhledem k zimnímu počasí nemohly být zatím zahájeny práce na úpravně vody
a čeká se na příznivější počasí. S prováděcí firmou VODASERVIS
Žďár nad Sázavou jsme v kontaktu, a jakmile se začnou objevovat záblesky jarního počasí, stavba se opět rozjede. Jinak se v naší
obci žádné další stavební práce v 1. čtvrtletí nerozjedou a nejbližším projektem pak bude další etapa postupné rekonstrukce objektu č. p. 47 na návsi. Tam počítáme s tím, že budova dostane letos
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novou fasádu, provedou se sanační práce a budou nainstalována nová vrata, která už jsou ve výrobě. Abychom vše finančně zvládli, požádali jsme o dotaci Krajský úřad Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova. Výši nákladů na tyto práce odhadujeme v maximální výši 400 000 Kč
a případná dotace by činila až 70 % z celkových nákladů. To
by znamenalo, že z vlastních prostředků bychom vynaložili
120 000 Kč, což jsou přibližně stejné výdaje, jako dáváme na
tuto budovu každý rok.
První lednovou sobotu uspořádal spolek Svéradická ryba brigádu, jejímž účelem bylo prořezání a vyčištění cesty vedoucí

kolem rybníka Stašín směrem na Žabín. Tato cesta je vlastně
jedinou přístupovou k lesním pozemkům v této oblasti a v poslední době byla tak zarostlá, že bylo velice obtížné tudy projít,
natož projet. Rybářský spolek má smluvní vztah s obcí a jedna s klauzulí té smlouvy je provedení jedné brigády za rok pro
obec zdarma. A můžu potvrdit, že spolek si tuto svoji povinnost
plní opravdu vzorně. I letošní práci odvedli kvalitně, cesta je
opět průchodná i průjezdná, což jistě majitelé sousedních pozemků ocení. A určitě to ocení i ti z vás, kdo si do těchto míst
naplánují pěší procházku.
V lednu nás navštívili pracovníci z klatovské pobočky Státního pozemkového úřadu a předali nám informaci, že konečně
v letošním roce budou finance na vybudování páteřní cesty
HPC 4. Jen pro připomenutí: Při komplexní pozemkové úpravě,
která v naší obci probíhala po roce 2010, vznikly v k. ú. Svéradice čtyři páteřní cesty a obec si měla sama vybrat jednu
z nich, jež bude vybudována nově a opatřena asfaltovým povrchem. Tehdejší zastupitelstvo určilo cestu, která leží na pozemku p. č. 4039 a bude se na ni najíždět z křižovatky na návsi. Bude začínat u objektu ev. č. 4 (Ing. Davidová) a č. p. 58
(paní Straňáková) a povede směrem k rybníku Čekanec, kolem něj pak bude pokračovat dále až na hranice našeho katastrálního území. Měla by sloužit k lepšímu přístupu k zemědělským pozemkům a také by měla být využívána jako cyklostezka. Stavba by měla začít v květnu a do konce roku 2021 by
měla být hotová a zkolaudovaná.
V závěru loňského roku jsme měli na obecním úřadě „vzácnou návštěvu“, když k nám po dlouhé době zavítal pan Zarič,

vlastník mnoha pozemků a nemovitostí v našem regionu. Informoval nás, že po dlouhém soudním sporu se konečně vyřešil odkup pozemků od firmy FARM, s. r. o., a jeho firma
NIKA, a. s., je jejich definitivním vlastníkem. Sdělil nám, že
jeho nejbližším cílem je zbourání ruiny bývalého „teletníku“
a oprava střechy na statku. Dále má v plánu zasíťovat stavební pozemky p. č. 497/9 a 513/13 tak, aby byly připraveny pro
výstavbu rodinných domů. Pak budou zřejmě nabídnuty k prodeji. Zda se jedná pouze o sliby, nebo to bude realita, to ukážou nejbližší týdny a měsíce. V případě, že se to opravdu uskuteční, znamenalo by to pro obec hned několik dobrých zpráv.
Jednak zmizí ruina, která dlouho hyzdí vzhled obce, a jednak
by se konečně mohla rozběhnout bytová výstavba a mladí by
nemuseli odcházet za bydlením jinam.
Další odstavec bych chtěl věnovat současnosti, a to očkování proti neustále trvající čínské hrozbě, covidu-19. Očkování si
vzal celostátně na starosti sám velký „krizový manažer“ Babiš
a dopadlo to podobně jako se vším, co řídí, absolutní propadák. Systém elektronické registrace pro seniory nad 80 let je
naprosto nesmyslný a hlavně pro starší lidi není moc použitelný. A když se náhodou někomu do něj přece jenom podaří přihlásit, dostane nějaký termín a také určené místo k očkování,
někdy třeba hodně vzdálené od jeho bydliště. Proto jsme se
rozhodli, že se našim seniorům pokusíme zajistit očkování na
jednom místě, a to přímo ve Svéradicích, v prostorech kulturního domu. V této záležitosti byl zaslán dopis přímo hejtmance Plzeňského kraje, paní Iloně Mauritzové, s prosbou o výpomoc a radu, jak by bylo možné vše zařídit. Její odpověď nás
však nepotěšila. Bylo nám oznámeno, že nelze očkovat nikoho
mimo registrační systém a nelze prý povolovat žádné výjimky.
Tuto logiku naprosto nechápu, ale co v této nešťastné době
vůbec nějakou logiku má? Starší lidé si prostě musí pomoci
sami, a to i ti, kteří jsou sami a nemůžou se o sebe postarat.
Je to smutné, a jen to potvrzuje chaotický a nekompetentní
přístup našich vládních představitelů. Naše snaha, jak se postarat o naše starší spoluobčany, tak bohužel narazila na úřednického šimla.
Kdo máte doma obecní kalendář, mohli jste pod datem
6. března najít akci „oslava MDŽ“. Bohužel vzhledem k trvající pandemii a platným nařízením vlády musím s lítostí všem
ženám a dívkám oznámit, že tato akce byla bez náhrady zrušena. Program měl proběhnout v podobném duchu jako loni.
Byla opět domluvena účast oblíbeného herce pana Pavla Nového, který byl připraven vyprávět veselé historky z divadla,
z filmu anebo prostě ze života. Odřeknout jsme museli i kapelu OBŠUKA, která se v minulém roce starala o dobrou náladu
a velice se líbila. V tuto chvíli nemůžeme dělat nic jiného než
se omluvit a s předstihem vás již teď pozvat na oslavu MDŽ
v roce 2022.
Závěrem bych nám všem v této složité době popřál sílu,
odvahu, rozhodnost a v této souvislosti je dobré si připomenout slova významného německého filosofa, skladatele a básníka Friedricha Nietzscheho (1844–1900),
který řekl: „TO, CO NÁS NEZABIJE, TO NÁS POSÍLÍ.“
Václav Dušek – starosta
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2. března

74 let

6. března
4. dubna
9. března
5. dubna
10. března
6. dubna
17. března
7. dubna
19. března

76 let
74 let
74 let
84 let
79 let
70 let
61 let
75 let
65 let

HAMBÁLKOVÁ Vratislava

13. dubna

71 let

KOPÁČKOVÁ Anna
KOLLÁROVÁ Milada
KALABZOVÁ Jindřiška
DUHAN Milan

20. dubna
3. dubna
28. dubna
5. dubna

81 let
83 let
65 let
64 let

PODLEŠÁK Jan

10. dubna

74 let

BUKOVAN Jiří

14. dubna

62 let

ŠILHAN
VáclavAnna
KORBELOVÁ

2.14.
června
dubna

71
76 let
let

ZEMANOVÁ
ŠIMÁNKOVÁMarta
Hana

3.16.
června
dubna

76
65 let
let

DIVIŠ
Pavel Jaroslav
AUGUSTIN

5.21.
června
dubna

65
81 let

PODLEŠÁKOVÁ
Božena
KANDROVÁ
Marie

dubna
11.22.
června

75 let
82

PLEYEROVÁJaroslava
Zdeňka
KREJČOVÁ

dubna
12.27.
června

76 let
let
64

SOUKUP Václav
27. dubna
DE GROOT Jan Hendrik W. 12. června
SMITKA Vladimír
28. dubna
HLÍNA Ladislav
19. června
KALABZA František
29. dubna
JIŘINEC Josef
26. června

60 let
63 let
64 let
68 let
66 let
67 let

duben 2021:

červen 2020:

Pracovní doba
doba obecního
obecního úřadu:
úřadu:
Pracovní
PONDĚLÍ

07.00–17.00 17.00–18.00
07.00–14.00

Úřední hodiny pro veřejnost:

ÚTERÝ

07.00–15.00

PONDĚLÍ

07.30–11.30
07.00–13.00

STŘEDA

07.00–15.00
07.00–16.00

středa
ÚTERÝ–PÁTEK

07.30–13.00
07.00–14.00

ČTVRTEK

07.00–15.00

pátek

07.30–11.00

PÁTEK

07.00–13.00
07.00–14.00

13.00–17.00
17.00–18.00
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Zajímavosti, události, střípky…
Tříkrálová sbírka se letos uskutečnila netradičně, koledníci jednotlivé domácnosti nenavštěvovali, ale
Oblastní charita Horažďovice umístila zapečetěné tříkrálové pokladničky na veřejně přístupná místa. V naší

obci byla kasička umístěna v kanceláři
obecního úřadu téměř celý měsíc leden, případně jste sbírku mohli podpořit převodem přímo na účet charity. Kasička byla rozpečetěna na obecním úřadě a její obsah činil 5 955 Kč.
Pořadatel sbírky děkuje všem dárcům,
že i v těchto složitých časech myslí na
druhé.
Letošní zima s bohatou sněhovou
nadílkou přímo vybízí k provozování zimních sportů. Na zasněžených
kopcích mají děti dostatek příležitostí
k sáňkování a bobování, silné mrazy
připravily na rybnících pěkné kluziště
na bruslení. Na hory za lyžováním se
letos nevypravíme, ale běžkaři si mohli vyrazit i do okolí obce, kde byla vyšlápnutá hustá síť běžeckých tras.
Na jaře proběhne opět po deseti letech sčítání lidu, domů a bytů.
Rozhodným okamžikem je půlnoc
z 26. na 27. března. Od tohoto data až
do 9. dubna budou lidé moci vyplňovat

online sčítací formuláře na www.scitani.cz. Pro přihlášení bude potřeba zadat číslo platného osobního dokladu
a datum narození. Kdo se nezapojí elektronicky, bude mít čas na vyplnění papírového formuláře mezi

17. dubnem a 11. květnem. Vyplněné formuláře potom bude možné vhodit do poštovní schránky v odpovědní
obálce, která bude dodána současně
s formuláři, nebo jej můžete odevzdat
na vybraných pobočkách České pošty.
Obálka bude mít předtištěnou adresu
a její odeslání bude zdarma.
Sčítání lidu bylo na českém území provedeno poprvé již v roce 1869. Vývoj
počtu obyvatelv naší obci podle výsledků sčítání vidíte v grafu ČSÚ:

650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Poplatek za odpad musí být uhrazen do konce dubna, jeho výše zůstává na 400,- Kč za osobu s trvalým pobytem nebo za chalupu trvale neobydlenou. Ve stejném termínu je splatný
i poplatek ze psů (100,- Kč, za každého
dalšího psa téhož majitele 150,- Kč).
Oba dva poplatky můžete hradit hotově v kanceláři OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet obce
č. 27522351/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční. Známky na popelnice na rok 2021
si potom vyzvedněte v kanceláři obecního úřadu, při nejbližším svozu komunálního odpadu už musí být vylepeny.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 6. března 2021 v prostoru
za obecním úřadem, velkoobjemový
odpad je možné za obecní úřad navozit již v pátek. Zbytky chemických
látek, olejů a ostatní nebezpečné odpady přivezte až v den svozu od 8.00
hodin.
Očkování psů proti vzteklině by
se mělo uskutečnit v pátek 7. května
od 17 hodin, očkovat se bude opět
vakcínou s účinností 2 roky. Termín
je zatím předběžný a bude včas potvrzen.

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
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akce v obci

Novoroční
pochod
I přes složitou situaci jsme se rozhodli tradiční „novoroční pochod“ nerušit a uspořádat ho s tím, že budou,
pokud možno, co nejvíce dodržována
platná protiepidemiologická nařízení. Bylo doporučeno, aby lidé chodili buď v rodinných skupinách, anebo
v dvojčlenných skupinkách. Prezentace účastníků proběhla opět ve vestibulu obecního úřadu a opět se jí
zkušeně ujal Vláďa Smitka. Poté se
vyrazilo na tradiční trasu „topol“ →
Slatina a druhou stranou zpět. Letos
však ve Slatině na pochodníky nečekala oblíbená občerstvovací zastávka, protože náš každoroční pomocník Míla Soukup se pro tento ročník
omluvil. Takže se tentokrát naší sousední obcí jen prošlo a bez zdržování se pokračovalo k cíli. Ale úplně bez
občerstvení pochod nebyl. Po příchodu do Svéradic čekal na vyprahlé účastníky improvizovaný „stánek“,
který nabízel plechovková piva a k za-
kousnutí tlačenku s pečivem. A že
to přišlo všem k duhu, svědčí to, že
veškerá nabídka, a to jak tekutá, tak
pevná, byla brzy spotřebována.
Ukázalo se, že i přes některé záporné předpovědi a prognózy bylo uspořádání novoročního pochodu správný
krok, což dosvědčuje početná účast.
Náš předpoklad byl, že vzhledem
k všem opatřením a zákazům přijde
tak max. 80 lidí. Prezenční listina obsahovala nakonec 120 podpisů, a to
odhadem nejméně 20 lidí absolvovalo tento okruh bez zaregistrování.
To znamená, že se této první letošní
akce zúčastnil přibližně stejný počet
lidí jako v roce loňském.
Takže za rok a určitě už v lepších
časech na shledanou.
vd

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I v letošním roce proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka. Ale neproběhla tak, jak jsme léta zvyklí, ale vzhledem k probíhající covidové pandemii bylo vše úplně jinak. Organizátoři této sbírky rozhodli, že v zájmu
ochrany zdraví nebudou koledníci navštěvovat domácnosti osobně a vše
se nechá na rozhodnutí domácností

způsob příspěvku volili zejména ti
mladší a dá se předpokládat, že jejich příspěvky by výslednou částku
o dost navýšily.
Jako každý rok, tak i letos byly vybrané peníze zaslané na celorepublikové konto, odkud bude Oblastní
charitě Horažďovice vrácena poměrná část (65 %) za účelem podpořit

či jednotlivců, zda chtějí přispět a jakým způsobem.
První možnost, jak přispět do tříkrálové kasičky, byla osobní návštěva obecního úřadu, kde byla po dobu
12 dnů (od 6. 1. do 17. 1.) umístěna
kasa a peníze se do ní ukládaly v hotovosti. Dále šlo podpořit sbírku bezhotovostně na bankovní účet tříkrálové sbírky. A využít se rovněž mohla
platba přes elektronické bankovnictví
prostřednictvím platebního QR kódu.
Po vyprázdnění kasičky bylo spočítáno, že přímo na úřadě přispěli lidé
částkou 5 955 Kč. Tato suma je, když
to srovnáme s loňským rokem, kdy
bylo vybráno 16 850 Kč, skoro 3x
nižší. A když porovnáme částky, které byly vybrány v okolních vesnicích,
tak tady jsme se tentokrát umístili až
na 8. místě. Je však třeba podotknout, že v této částce nejsou započítány příspěvky, které lidé odeslali přímo na účet tříkrálové sbírky. Tento

charitní práci se seniory a zdravotně
postiženými na Horažďovicku a projekt Občanská poradna. Část peněz
bude poskytnuta na vybavení pro
sportovní a volnočasové aktivity dětí
v dětském domově v Chanovicích
a část na krizový fond pro lidi z Horažďovicka postižené přírodními živly.
Dalších 35 % výnosu sbírky bude
rozděleno dle tohoto klíče:
 15 % projekty Diecézní charity
České Budějovice
 10 % humanitární pomoc v ČR
i zahraničí
 5 % projekty pomoci organizované
Sekretariátem Charity Česká republika
 5 % režijní náklady na pořádání
sbírky v celé České republice
Všem dárcům je třeba za jejich
štědrost vyslovit poděkování.
Údaje poskytla Mgr. Šárka Čáňová –
ředitelka Oblastní charity Horažďovice.
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SDH SVÉRADICE – činnost v roce 2020
Loňský rok 2020 jsme zahájili výroční valnou hromadou našeho sboru dobrovolných hasičů v hospodě U Turků. Konala
se 18. 1. a hlavním bodem „výročky“ byly volby do nového
výboru SDH na volební období 2020–2025.

V sobotu 8. 2. jsme pořádali náš
tradiční hasičský ples. V dopoledních
hodinách proběhla příprava tomboly, pro kterou se podařilo připravit
177 cen. Za tyto pěkné ceny patří poděkování jak členům sboru, tak
místním občanům a dalším sponzorům. Jako každý rok nechyběly balíčky vepřového masa a zabíjačkové speciality. Loňský ples se pochlubil velkou návštěvností, a to rovnou
stovkou. K tanci a poslechu nám zahrála kapela MILDBAND.
Se stavěním májky, jak všichni víte,
jsme měli koncem dubna více práce
než jindy. S nečekanou událostí jsme
se dovedli vypořádat a společně se zastupiteli a dalšími dobrovolníky „druhou“ májku postavili. Také na zdobení smrkové špičky mají velkou zásluhu
maminky s dětmi. I přes špatné počasí
jsme májku jako vždy uhlídali.
V květnu, přesně 9. 5., měla v sousední Slatině proběhnout okrsková

soutěž a oslavy 115 let založení místního SDH. Tato akce musela být, bohužel, zrušena v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. Takže loňský rok proběhl bez
soutěže a obávám se, že situace nebude letos lepší.
Celorepublikově bylo rovněž zrušeno konání shromáždění delegátů SDH (volby do OSH) v jednotlivých okresech do odvolání. Nakonec
shromáždění proběhlo 12. 9. v Hlavňovicích u Sušice. Za náš sbor se zúčastnili dva delegáti: zástupce velitele František Marc a za ženy Hana
Korbelová.
Na tento den, tj. 12. 9., byla také
přesunuta obecní akce, tentokrát
Loučení s létem a pivní slavnosti, kde
samozřejmě nechyběl náš stánek
s občerstvením. Podílíme se na přípravách této akce od pátečního odpoledne, celou sobotu až po samotný
úklid v neděli. Na zářijový víkend vyšlo krásné počasí, což svědčilo velké
návštěvnosti.

Stavění vánočního stromu připadlo na neděli 15. listopadu. Společně
se zastupiteli obce jsme smrk káceli na dvoře u Divišů, kteří jej darovali
naší obci. Následné práce měly hladký průběh, cirka během hodiny stál
stromek na svém místě u kapličky.
Doufejme, že se situace v naší zemi
opět zlepší a budeme se moci scházet i soutěžit tak, jak jsme zvyklí. Na

závěr bych chtěl poděkovat hlavně
členům SDH za strávený čas a obětavou práci, ať už je to ve prospěch
sboru, či obce.
Za SDH Svéradice přeji vám
všem v této těžké době hodně
zdraví a úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Jaroslav Korbel

Nové složení výboru SDH:
starosta – Jaroslav Korbel
místostarosta – Martin Bláha
velitel – Jaroslav Korbel (č. p. 150)
zást. velitele – František Marc
jednatel – Petr Löffelmann

hospodář – Vladimír Smitka
preventista – Pavel Klas
strojník – Václav Šilhan
člen výboru – Tomáš Valach
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SVÉRADICKÁ RYBA –

shrnutí „divného“ roku 2020
Je vlastně otázka, jestli máme u takhle divného a bláznivého roku na co vzpomínat. Protože jsme pracovali a fungovali v rámci opatření, jako že se nic neděje, pokusím se loňský
rok trochu zrekapitulovat.
Hned začátkem března jsme museli nakoupit násadu amura a tolstolobika, protože ten v našich podmínkách nejde rozmnožovat. Všichni rybáři kupují plůdek z umělého vytření
a ten si pak vychovávají sami. Bez
amura a tolstolobika to v našich podmínkách malých a mělkých rybníků
dost dobře nejde, jelikož tito trávožrouti zlikvidují spoustu sinic a vodních rostlin.
Začátkem dubna byla vylovena nádrž a ryby nasazeny do Rybníčku
a Mlýňáku. S Čekancem se moc počítat nedá, protože pokud jsou poslední roky suché a horké, přítok tam
není žádný a ještě navíc nás tam pravidelně navštěvuje vydra. Tam poslední dobou odchováváme z plůdku
násadu a to docela funguje.

Z důvodu loňské mírné a suché
zimy nám nateklo velmi málo vody
do Rybníčku. Nemohli jsme si dovolit jej upustit dolů do nádrže,
a proto jsme se rozhodli ponechat
nádrž prázdnou a z Rybníčku nepustit ani kapku. Jenže vznikl další
veliký problém. Nahlásit tuto situaci na HSZ Plzeňského kraje. Tato
situace nastala snad poprvé za téměř padesátiletou historii nádrže. Situace dokonce došla tak daleko, že jsme si na jaře byli nuceni udělat dvě brigády na prokopání
a znovuzprovoznění potůčku vytékajícího z Radiny přes oplocenku u obecních vrtů pod vrchem
Radinou.
V loňském roce jsme také přijali nového mladého člena, vnuka

Josefa Hokra, jednoho z dlouholetých svéradických rybářů – Vojtu.
Začátkem července jsme vyžínali
rákosí v Čekanci, který nám zarůstá pro nás neuvěřitelnou rychlostí.
Koncem července jsme si splnili naši
povinnost vůči OÚ, kterou jsme před
několika lety slíbili, posekali a uklidili Kostelík.
V září jsme slovili Mlýňák a ryby převezli do nádrže, která přes léto natekla. V té se nám z nějakého důvodu rozmnožila choroba nebo bakterie a ryby nám tam začaly hynout,
takže jsme opět museli nádrž vylovit
a rybu převézt do již nateklého Mlýňáku. V listopadu došlo na výlov Čekance i Rybníčka a vše muselo také
do Mlýňáku. Všechny ryby nyní zimujeme v Mlýňáku, a proto budeme letos zcela mimořádně lovit tento rybník už na jaře. Datum se včas dozvíte
z obecního hlášení a vývěsky před
konzumem. Musíme se totiž podřídit
datu, kdy bude lovit Stašín pan Zdeněk Tichý, aby nám pustil vodu a rybník znovu natekl. Takže tímto bych
vás pozval na výlov Mlýňáku, který se
bude konat někdy v průběhu března.
Za rybářský spolek
Pavel Klas
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fotbalový klub

Co je nového v našem klubu a kdy se začne hrát

Naše „A“ mužstvo vstoupilo do nového roku 2021 pravidelnými sobotními tréninky
a příjemným zjištěním je, že
zájem hráčů o zimní přípravu je na naše poměry až neskutečný. Pravidelně se scházelo 10–15 fotbalistů a až
na některé výjimky (nemoc,

zranění) trénoval prakticky
celý kádr. Po operaci kolene a následné dlouhé rekonvalescenci se vrací Aleš Vachuška a kádr rozšířil také
Petr Mičkal, který ukončil své
působení v rakouském mužstvu Union Polling (2. Klasse
West). Jedná se o dva kvalitní
hráče, u nichž se dá předpokládat, že budou pro náš tým
velkým přínosem. V jednání
je ještě příchod dalšího hráče.
Dlouhou pauzu měl také Ondra Šustr, který se nepříjemně zranil v neděli 6. září 2020
v zápase 3. kola s TJ Žihle.
Celý podzim se pak léčil, ale
v současnosti již vypadá velice dobře a znovu má velkou

chuť do fotbalu. Do tréninků
se zatím nezapojil Franta Nováček, který se údajně odstěhoval do Č. Budějovic a s nikým v klubu zatím nekomunikuje.
A kdy se rozběhne sezóna?
Termín zahájení se neustále
mění a v současnosti zatím
platí, že by se mělo začít poslední březnový víkend, tj. ve
dnech 27.–28. března 2021.
Zahajovat by se mělo 9. (podzimním) kolem, ve kterém bychom měli doma hostit plzeňskou Košutku. Zda tomu tak
bude opravdu, bude záležet
na neustále se měnících opatřeních vlády ČR k současné epidemiologické situaci.

Z logiky věci by snad venkovní sportování nemělo nikomu
vadit, ale rozhoduje názor lidí,
kteří o všem rozhodují a již
několik měsíců drží veškerý
amatérský sport v izolaci.
Okresní soutěže, a tedy i náš
„B“ tým, by měly začít v totožném termínu jako soutěže krajské, ale zda tomu tak
bude opravdu, je v tuto dobu
ve hvězdách. Jisté je, že první
zápas se odehraje na hřišti ve
Velharticích.
Starší žáci mají svůj start naplánovaný na sobotu 3. dubna
a v tomto případě se dá předpokládat, že tento termín asi
bude dodržený. Jarní premiéra
je čeká v Dlouhé Vsi.

PROCHÁZKY HISTORIÍ FOTBALOVÉHO KLUBU
Rok 1961 – před 60 lety
(výpis z obecní kroniky)

Rok 1981 – před 40 lety
(výpis z obecní kroniky)

Na novém fotbalovém hřišti byla provedena půdní úprava
s přesunem zeminy do roviny. 14 dnů pracovaly velké stroje,
několikrát byly odstřeleny kameny, které rovnání překážely,
a nový obdélník hrací plochy dostával novou tvář. Úprava stála
15 000 Kčs a mnoho občanů pracovalo zdarma.

Tělovýchovná jednota Sokol provedla v roce 1981 oplocení
hřiště, vybudovalo se tréninkové hřiště, závlahy pro hlavní hřiště, provedla se oprava zelené plochy, položilo se přes 400 m²
nového drnu, dobudovalo se zastřešené hlediště, natřel se plot
a udělaly se další drobné úpravy. Členové TJ uspořádali sportovní odpoledne, masopustní průvod, připravili pro hráče soustředění a uspořádali velký počet tanečních zábav.

Rok 1976 – před 45 lety
(z archivu fotbalového klubu)

Práce na hřišti

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století,
v době hluboké normalizace, musela mít každá Tělovýchovná jednota vypracovaný tzv. plán činnosti. Ten se z největší části týkal různých politicko-společenských témat
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a samotného sportu (v našem případě fotbalu) se dotýkal
jen okrajově.
Jen pro zajímavost a pro ilustraci, jak se v tehdejší době musely kluby angažovat, uvádíme ve
zkratce některé body Plánu činnosti TJ Sokol Svéradice pro rok 1976:
A) Hlavní úkoly plánu – Zde se mimo jiné uvádí, že
rok 1976 bude prvním rokem pětiletého plánu, že se
bude konat XV. sjezd KSČ, že bude 50. výročí vzniku
Federace proletářské tělovýchovy. Dále že se společnost
bude připravovat na „volby“ do zastupitelských orgánů
a závěrem tohoto bodu se připomíná, že naše tělovýchovná jednota je pevnou součástí Národní fronty.
B) Masový rozvoj tělovýchovy – V něm se můžeme dočíst, že budeme důsledně realizovat závěry 3. plenárního zasedání ÚV ČSTV, a také, že budeme upevňovat spolupráci s MNV, JZD a složkami NF v obci. A zde
pak je konečně i konkrétní zmínka o fotbale: „…cílem je,
aby si družstvo mužů zajistilo setrvání v krajské I. B třídě
a mládežnická mužstva zlepšila svoje dosavadní umístění.“
Rovněž najdeme zmínku o zpracování tréninkových plánů na 1. a 2. pololetí pro všechna mužstva a další cíl, získat jednoho nového trenéra IV. třídy.
Dalším bodem je politicko-výchovná práce. Tam se nachází závazek rozpracovat závěry XV. sjezdu KSČ do podmínek naší TJ, pokračovat v politicko-výchovném vzdělávání členů – uskutečnit 2 politická školení. A také aktivně
spolupracovat s MNV při kampani k volbám do zastupitelských orgánů. Uplatňovat vhodně formy společenského oceňování práce trenérů, funkcionářů a dlouholetých
výkonných sportovců.
Kádrové zabezpečení – věnovat pozornost školení a doškolování kádrů těl. výchovy, ve spolupráci s VO KSČ
a MNV řešit kádrové problémy těl. jednoty s cílem zajistit
stabilizaci funkcí ve výboru TJ.
C) Rozvoj mezinárodních vztahů – projednat s orgány OV ČSTV obnovení družby s družebním oddílem
z NDR Spartenleitnung Eilenburg a při případné návštěvě
řádně reprezentovat naši TJ.

1981 – soustředění A-mužstva v rekreačním středisku
ÚV SDR Brčálník

D) Materiální a ekonomické zabezpečení – V tomto odstavci stojí za zmínku stať, kde se uvádí, že hlavním
zdrojem příjmů TJ Sokol jsou kulturně-společenské akce,
sportovní turnaje, a zejména využívání služeb kulturního
domu ve Svéradicích.
Následuje seznam plánovaných akcí na rok 1976:
10. 1.
21. 2.

Sportovní ples (kapela Studio 6)
Maškarní průvod po obci, večer maškarní
ples (kapela Kukučka)
10. 3.
Josefovská taneční zábava
(kapela Studio 6)
1. 5.
Májová veselice (Studio 6)
8. 5.
Lampionový průvod + hranice vítězství
9. 5.
Sportovně-branné odpoledne
12.–13. 5. Pohárový turnaj – za účasti
TJ Praha-Nebušice, Tatran PrahaStřešovice, TJ Stará Paka a Sokol Svéradice
12. 6.
Taneční zábava (Rytmus Sušice)
16.–18. 7. Zájezd do NDR
29. 8.
Pouťová taneční zábava (Uhlíř)
2. 10.
Taneční zábava (OB Sedlice)
7. 11.
II. ročník Běhu okolo Radiny –
v rámci oslav VŘSR
31. 12.
Silvestrovská zábava (Kukučka)
Tento plán byl projednán a schválen na výroční členské
schůzi TJ Sokol Svéradice dne 31. ledna 1976.
vd
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mateřská škola

Ohlédnutí za rokem 2020
Dopady dosud trvající pandemie a mimořádných omezení
života nemusím asi nikterak více rozebírat, neboť se s nimi
všichni denně potýkáme. I když se může zdát, že mateřských škol se vládní nařízení dotkla nejméně, pro nás jako
malotřídní vesnickou školku to má velice negativní dopad.
Pro tento školní rok klesla naplněnost
školky, a aby toho nebylo málo, přidala se pandemie, kvůli které se ještě docházka dětí velice snížila. Většina dětí
má doma staršího sourozence, školy za-

vřené a pro rodiče je jednodušší ponechat si doma i dítě, které jinak do kolektivu dochází. Zrovna tak některé maminky ještě čerpají mateřskou dovolenou
a je pro ně bezpečnější si ratolest ponechat doma.
Mohlo by se zdát, že pro nás, pro pedagogy, bude proto práce jednodušší.
Poznali jsme, že opak je pravdou. Děti
samozřejmě tuto zvláštní situaci vnímají a každé dítě je jiné. Od nás potřebují více námětů, činností, motivace, abychom jim vyplnili čas, který věnovaly
rozhovorům o všem možném s kamarády a hraním s nimi. To jim teď přirozeně chybí. A je na nás, abychom dětem
denně nabídli nové, zajímavé a přínosné
vzdělání. Samozřejmě to má i své klady. Děti mají takový individuální přístup,
který, nepotká-li nás ještě něco horšího,
se už opakovat nebude. Tím však nechci

říci, že ho jindy nemají anebo se o něj
nesnažíme. Je-li 20 dětí, nebo 2, samozřejmě je to veliký rozdíl.
Tento dopad má pro nás i velice nepříjemné účinky, co se týče školního vaření. Tabulkami je přesně stanoveno, kolik
a jaké suroviny musíme rozložit do týdne
a do měsíce. Čím menší počet dětí, tím
náročnější až nemožné je se do ceny za
školní stravování vejít.
I přesto, že provoz ve školkách funguje, veškeré ostatní činnosti zvenčí, jako
jsou návštěvy divadel s pohádkou, akce
s různou tématikou, tvořivé dílny, kurs
plavání atd., jsou zakázány.
I v tomto školním roce jsme se snažili hospodařit s financemi tak, aby děti
„nestrádaly“ a mohlo být investováno
do jejich vzdělávání, což se nám poved-

lo, protože jsme se nedostali do záporného hospodářského výsledku, a děti
i ve školce měly hezké Vánoce. Ještě jeden, a ne zrovna zanedbatelný, dárek

v podobě nábytku, výtvarných a tělovýchovných potřeb je na cestě. Obchody, které se zabývají výhradně zbožím
do škol, sídlí většinou až na druhé stra-

ně republiky a mají až tříměsíční dodací
lhůtu, a to ještě nesmí dojít ke zpoždění
objednávky, což se často děje. Výsledek
však vždy stojí za to.
Zda se na jaře situace zlepší a budeme
si moci dovolit nějaké akce, je otázka, na
kterou nyní neumí asi nikdo odpovědět.
Někteří rodiče nám, respektive dětem
věnovali věcný dar nebo přímo finanční částku. Touto cestou jím chci nesmírně poděkovat. Vždy jde o velice příjemný skutek a velmi vzpomínáme na děti
a rodiče, kteří se k nám po letech stále
hlásí. Musím říct, že mě upřímně mrzí,
že z důvodu koronavirové situace jsou
pro ně v tomto období u nás dveře bohužel zavřené.
Zbývá nám doufat, že se situace
již brzy v dobré obrátí. Na závěr
vám přeji za celý kolektiv mnoho
zdraví a naději v normální obyčejné dny, kterých si možná teď
budeme více vážit a už je za obyčejné a normální považovat nebudeme. Neboť každý nový den
– je dar.
Krásné dny
Za kolektiv MŠ Svéradice
Naďa Klasová
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PACIENTI –

(ne)ohlédnutí
za minulým rokem
V minulém roce 2020 jsme měli naplánováno uskutečnit v našem kulturním domě v březnu dětský maškarní rej
s pohádkovým motivem. Bohužel jen co jsme dva dny začali pracovat na výzdobě sálu, postihla naši republiku první
vlna současné epidemie a všechny kulturní akce byly zrušeny. Ještě několik týdnů jsme doufali, že dětský maškarní bál
ještě uskutečníme, a ponechali jsme si v sále polovyrobené kulisy. Bohužel se tak nestalo a museli jsme vše ze sálu
odstranit. Kulisy máme schované a pevně věříme, že někdy
v budoucnu, nejspíše až v roce 2022, je použijeme.
Na konec školního roku jsme plánovali opět na hřišti uspořádat dětský den, ale s ohledem na přísná hygienická opatření,

PRŮJEZD KAMIONŮ OBCÍ
Poslední měsíce se společně s paní starostkou sousední Slatiny paní Šolcovou snažíme intenzivně řešit nadměrný průjezd plně naložených kamionů přes naši obec.
Tento problém se těžce dotýká nás všech a jeho dopady pociťujeme každý den. Jednak se masivně ničí povrch
silnic, a to jak silnice II. třídy, po které kamiony přijíždějí buď od Blatné, nebo od Velkého Boru, tak silnice
III. třídy vedoucí přes Slatinu do Chanovic. Poškozují se
i krajnice, na které kamiony vjíždějí při vyhýbání se
s protijedoucími autobusy nebo podobně velkými vozidly.
Pod přetíženými kamiony praská i asfalt na návsi, kde řidiči zastavují za účelem nákupu v prodejně ZKD. Projíždějící těžká auta jsou však velkým nebezpečím i pro všechny
chodce, kteří se v okolí výše uvedených silnic pohybují.
Řidiči vjíždějí do naší obce vysokou rychlostí a naše měřiče rychlosti vůbec neberou v potaz. Podobně se chovají
i na úzké vozovce směrem na Slatinu a zřejmě si myslí, že
jsou neomezení vládci silnic.
Ve druhém lednovém týdnu jsme se v této záležitosti
společně s paní Šolcovou objednali na krajský úřad k panu
Ing. Čížkovi, náměstkovi hejtmanky, který má pod sebou
i gesci dopravy. On sice všechny naše argumenty uznal,
ale v jeho pravomoci není možnost vydat nějaká nařízení v souvislosti s omezením nákladní dopravy. Doporučil

Vzpomínka na dětský den 2018
která by musela tuto akci s velkou návštěvností doprovázet,
jsme se rozhodli akci zrušit. Chtěl bych doufat, že v letošním
roce budeme moci dětský den opět pořádat, ale s ohledem na
současnou situaci tomu již moc nevěřím. Jako asi všem našim
spoluobčanům nám nezbývá než věřit, že se situace jak v naší
republice, tak na celém světě uklidí a my se vrátíme k normálnímu životu a opětovnému pořádání akcí pro naše děti.
Za spolek Pacienti, z. s., Pavel Boček

nám jednat s dopravní policií, která jako jediná může rozhodnout o nějakém dopravním omezení.
A protože již delší dobu spolupracujeme s Ing. Slováčkem z firmy S-pro servis, s. r. o., z Blatné, který se mimo
jiné zabývá i dopravní problematikou, obrátili jsme se na
něj, aby nám zprostředkoval jednání s dopravní policií. To
se nakonec uskutečnilo ve čtvrtek 4. února u nás na obecním úřadě a proběhlo za účasti pana Bc. Kříže (Dopravní
inspektorát Klatovy) a pana Ing. Cibulky (Odbor dopravní
policie Plzeň). Od této schůzky jsme si mnoho slibovali, ale
nakonec její výsledek moc povzbudivý nebyl. Pan Ing. Cibulka konstatoval, že dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997, § 24a, nelze tranzitní dopravu na silnicích
II. a III. třídy omezit v případě, že se jedná o dosažení
místa nakládky a vykládky. A to je právě náš případ.
Dopravní policisté nám i přesto nabídli možnost, jak dosáhnout omezení, které požadujeme. Doporučili provést
bezpečnostní audit silnice III. třídy Svéradice – Slatina.
V levotočivé zatáčce „u Stašína“ se nachází propustek,
který pod tíhou projíždějících kamionů velice trpí a takový
nápor musí mít určitě velký vliv na jeho technické parametry. V případě, že by případný bezpečností audit potvrdil,
že technický stav propustku se průjezdem těžkých kamionů zhoršuje, bude doporučeno omezit maximální tonáž.
A to je právě to, k čemu se teď bude upírat náš zájem.
Ing. Slováček slíbil zajistit znalce, kterého následně pověříme, aby příslušný audit provedl. O výsledku vás pak budeme informovat.
vd
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STALO SE PŘED LETY…

Rok 1951 – před 70 lety
Protože v roce 1950 byla krásná úroda obilí, bylo
přikročeno ke zrušení lístků na chléb a mouku. Ale
nízká cena mouky a chleba sváděla nesvědomité spotřebitele k tomu, že mouku a chleba dávali ke krmení dobytku. Proto od 22. ledna 1951 vešlo v platnost nové nařízení
o hospodaření s moukou a chlebem. Ceny mouky a chleba
byly zvýšeny a byl znovu zveden lístkový systém.

Rok 1961 – před 60 lety
Ve dnech 1.– 8. března proběhlo sčítání lidu.
Sčítacím komisařem pro Svéradice byl jmenován
Miloslav Turek.
A co se zjistilo:
Ve Svéradicích bylo 92 bytů, 340 obyvatel – z toho 182
žen a 158 mužů.
Radiopřijímač vlastnilo 78 domácností, televizor 18 domácností, koupelnu mělo 19, spižírnu 31, el. pračku 40,
vodovod 28, elektřinu 77, ledničku 5, osobní auto 8.
Tragická událost v obci:
Dne 30. září večer čekaly děti na příjezd svatby Karla
Korbela. Projížděly se na kolech bez světel, ač byla již úplná tma. Po 19. hodině narazil žák 6. třídy František Korbel
z č. 29 (11 let starý) na jedoucí skútr po silnici, přeletěl
na hlavu a utrpěl těžký úraz s krvácením do mozku. Došel ještě domů, pak si naříkal na bolest v hlavě a povolaný lékař ho nechal dopravit do nemocnice v Sušici. Úraz
byl ale tak vážný, že mu nebylo pomoci a zakrátko zemřel.
Počasí:
Jaro bylo příznivé, vláhy bylo dost, sena a slámy se urodilo hodně. Léto pak bylo suché, od července nepršelo, brambory zaschly. Děti ve škole měřily v dešťometru
množství srážek a za celý rok napršelo 533 mm.

Rok 1971 – před 50 lety
Počasí:
Začátek roku se nám přihlásil silnými mrazy. Malá vrstva sněhu, bylo to asi 5 cm, nemohla zabránit, aby půda
nepromrzla. Tyto holomrazy nám nadělaly mnoho škody.
Zlepšení nastalo až 17. ledna, kdy mrazy povolily a jako

zázrakem se oteplilo. Teplota se pohybovala kolem +10 °C.
Staré české přísloví „Březen, za kamna vlezem.“ se nám
potvrdilo i letos. Dne 10. března byla velká vichřice a napadla spousta sněhu. Velké závěje se tvořily i na silnici.
I v lese je spousta sněhu. Myslivci mají plné ruce práce,
protože zvěř nesmí hladovět.
Květen a červen se milovníkům pěkného počasí vůbec
nelíbil. Časté deště, průtrže mračen a objevily se i kroupy. Členové JZD mají obavy, jak dopadne úroda. Vyplavená
půda z polí vymlela cesty a i další škody napáchalo špatné
počasí. 1. červenec nás uvítal deštěm a velkou zimou. Teplota se pohybovala jen kolem +5 °C. Za týden však už nebylo po dešti ani památky. Nastalo pak zase velké sucho.

Masopust přivítali naši občané vesele.
Tak jako minulá léta i v letošním roce
připravili naši sportovci maškarní průvod
obcí. Špatné počasí bylo příčinou toho,
že v obci nebyla taková účast, jak se
očekávalo, přesto masky vybraly 3 000 Kč.

Ani za celý srpen nespadla jediná kapka vody. Žně byly dokončeny včas a také úroda každého družstevníka překvapila. Tak například hektarové výnosy: žito – 35 q, ječmen –
40–45 q, pšenice – 35 q.
Masopust:
Masopust přivítali naši občané vesele. Tak jako minulá léta i v letošním roce připravili naši sportovci maškarní
průvod obcí. Špatné počasí bylo příčinou toho, že v obci
nebyla taková účast, jak se očekávalo, přesto masky vybraly 3 000 Kč. Večer se konal maškarní ples. Na sále se
objevily velmi zajímavé masky. Několik žen se obléklo za
pytle a nechyběly ani vtipné nápisy.
Hledání vody:
Do vesnice se dostavilo několik odborníků, kteří mají
rozhodovat, kde by bylo vhodné udělat studnu, která by
sloužila všem občanům. Byl proveden na louce pod statkem vrt do hloubky 10 metrů, ale bez úspěchu. Tato práce si vyžádala 10 000 Kčs, ale voda se nenašla.
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ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA
Před více než sto lety nabývala na intenzitě smrtonosná pandemie pověstné španělské chřipky. Smrtonosný strašák tehdy v letech 1918–1920 doslova paralyzoval Evropu po právě skončené 1. světové válce.

„Španělka“
V tehdy se rodícím Československu si tato pandemie vyžádala desetitisíce životů. Naše nová republika patřila mezi nejvíce postižené
země, a to z prostého důvodu. Neklidná doba v srdci Evropy přinášela nejprve demonstrace, a poté
oslavy vyhlášení Československa.
Nebezpečný virus tak získal ideální podmínky pro šíření mezi lidmi.
Dnes je říjen 1918 spojován především s vyhlášením samostatného Československa a na vše ostatní se zapomnělo. V mnohých pak
tato doba nabývá až romantických
představ, ale skutečnost tak růžová nebyla. V říjnu 1918 vstoupila
španělská chřipka i na naše území a začala si vybírat první oběti.
V Českých zemích byl do té doby
poměrně klid, zdejší nemocnice totiž mnohem více trápila například epidemie úplavice. Teprve
v září 1918 pražské úřady vyjadřují znepokojení nad zvýšeným počtem plicních onemocnění. A také
uvádějí první jméno oběti „Španělky“, jak nemoc důvěrně nazývá dobový tisk: je jím 25letý úředník Egon M. Prorok ze Smíchova.
Lidé se tak pomalu začínali dozvídat o šířící se epidemii chřipky,
která byla neobvykle silná. Nemoc
se tak stala skvrnou na oslavách
vzniku první republiky.

Klasické způsoby na léčbu chřipky byly neúčinné, pacient umíral
i během jednoho dne od vypuknutí prvních příznaků a ti, kteří nákazu přežili, se často potýkali s doživotními následky. I přestože obětí bylo mezi lidmi nejvíce ve věku
20–40 let, nemoc si nevybírala
a kosila jak staré, tak děti. Během
epidemie se v Československu rodilo více mrtvých dětí než živých
a nemocnice nestíhaly příjem pacientů. Nestíhaly ani pohřební
služby a pro nebožtíky nebyl dostatek rakví. Vojáci začali připravovat hromadné hroby a ne zřídka

se stávalo, že v jámě skončil i ten,
co ji hloubil.
Vir se přenášel vzduchem a ohro-
žen byl téměř každý. Chřipka se
nejprve rychle šířila mezi lidmi
nevědomky při demonstracích
proti monarchii a poté i mezi lidmi oslavujícími pád Rakouska-Uherska. Naskytli se tak ideální
podmínky pro šíření pandemie.
Mnozí lidé se ukrývali před nákazou zabarikádováni ve svých bytech, ale ani tam nebyli v bezpečí. Měsíc byl zabarikádovaný ve
svém bytě i malíř Egon Schiele,
přesto zemřel. Známých osobností tehdy zahubila chřipka více.
Obětí viru se stala celá rodina Jaroslava Vrchlického, dále malíři
Bohumil Kubišta a Jan Autengruber. Dokonce dvakrát byl nakažen
i Franz Kafka, který s nemocí bojoval několik týdnů. Onemocnění
přežil, ale od nákazy se potýkal
se zdravotními obtížemi a zemřel
v italském sanatoriu v roce 1924
na tuberkulózu. 
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ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA
V Československu bylo nejhůře na
konci října a na začátku listopadu
1918. Nejvíce lidí zemřelo v Praze,
ale ani odlehlejší místa na tom nebyla o moc nejlépe. Od druhé poloviny listopadu začalo nemocných
i mrtvých ubývat, ale lidé umírali ještě v březnu. Údajnou poslední
obětí této chřipky v našich zemích
byl pacient z Plzně, který zemřel
16. března 1919. Na samotnou nemoc (její vir byl izolován až o 15 let
později) doporučovali lékaři klid na
lůžku, různé zábaly, obklady, aspirin,
případně trochu alkoholu, což se docela ujalo. V Anglii se tenkrát whisky prodávala na předpis a i u nás

se vzmáhal obchod s pitím. Jakýsi
Augustin Soukup tak například v inzerátech sliboval, že „proti španělské chřipce dobré staré víno dodá
za 10 K/litr“ a pražská firma M. Kohn
pro změnu nabízela „za přiměřené
denní ceny rum, cognak, kontuszovku, žaludeční likér atd.“. Konjukturu
vycítili i drogisté a snažili se lidem
prodat například dezinfekční prášek
Morphus či „epochální ochranu proti španělské chřipce“, kterou měla
být ústní voda Pleos.

Lidové noviny psaly o tom, jak
„španělská chřipka řádí stále, čím
dál tím více v Brně a okolí“, že na
ni v Praze za pouhého půl dne zemřelo jedenáct osob, či o epidemii
v plzeňském vězení, kde byl odsouzeným kvůli ní odložen nástup
trestu. Nejpalčivěji se bezmocnost
se zákeřnou nemocí projevovala
ve zdravotnických zařízeních, která měla pacientům přinášet úlevu. Ve skutečnosti se sanatoria
a nemocnice stávaly semeništěm
nákazy, neboť účinná terapie neexistovala. Lékaři pouze předepisovali přípravky pro zmírnění příznaků nemoci. Zde však vyvstala

další komplikace, kdy se nedostávalo těchto léčiv a lékárny se dennodenně ocitaly v obležení lidí,
ale na tisíce zákazníků se již nedostalo. Chyběly především prostředky proti horečce a aspirin se
vyvažoval doslova zlatem. Jedna
tabletka stála tehdy celou jednu
korunu, která před sto lety znamenala nemalou částku. Nedostatkovým zbožím byl i cukr, nezbytná surovina na výrobu léčivých
pastilek.

Počet pacientů vzrostl natolik, že
přestalo být reálné zavádět karanténní opatření. Nejtěžší nápor trval do Vánoc a po krátkém oddechu se chřipka ozvala ještě na začátku roku 1919. Neměla však již

Nejpalčivěji se
bezmocnost se zákeřnou
nemocí projevovala ve
zdravotnických zařízeních,
která měla pacientům
přinášet úlevu.
Ve skutečnosti se sanatoria
a nemocnice stávaly
semeništěm nákazy,
neboť účinná terapie
neexistovala.
tak katastrofální následky, a tak
již nevyvolala skoro žádnou pozornost. Zhruba v polovině zmíněného roku epidemie pozvolna odezněla. Posléze se ještě objevilo několik posledních záchvěvů, ale již
nikdy se chřipka neprojevila v tak
ohromném počtu. Za faktem, že
starý kontinent za sto let od řádění
španělské chřipky nezasáhla žádná
vážnější pandemie, stojí neustále se zlepšující zdravotnictví a hygienické podmínky. Přesto hrozba
pandemií stále trvá.
(Zdroj: Salfellner, H., Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918;
Salfellner, H., Pandemie španělské
chřipky 1918/19 se zvláštním zřetelem na české země a středoevropské
poměry)
Zpracoval Václav Strolený
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informace z obce / obecního úřadu
VÁNOČNÍ STROM A VANDALSTVÍ

PRODEJNA ZKD

V polovině ledna, cca po osmi týdnech nočního osvětlení, přestal na návsi svítit náš vánoční strom. Po celou
tuto dobu byl takovou krásnou večerní dominantou naší
obce, kterou mohli pozorovat všichni, kdo naší vesnicí
projížděli. Bohužel se našli i tací, kterým zřejmě vánoční
osvětlení buď vadilo, nebo jim Vánoce nic neříkají, popřípadě jim dělá radost prostě něco ničit. Jedno prosincové
ráno jsme náhle zjistili, že dva řetězy z LED diod nesvítí. Po bližší prohlídce jsme viděli, že se nejedná o běžnou
poruchu, ale že někdo prostě elektrické dráty na dvou
místech přestřihl. To však nebylo všechno. Když pak později pracovníci firmy pana Burdy z Horažďovic stromek
odstrojovali, zjistili, že chybí 8 světelných krápníků! A to
všechno se stalo ve výšce 2,5 metru. Buď ta „zlodějská
banda“ měla s sebou nějaké štafle či schůdky, anebo si
musel vlézt jeden druhému na ramena. Ať už se to stalo tak nebo tak, v každém případě to nemohl udělat normální a příčetný příslušník lidského rodu. Ať chceme či
nechceme, takových „hajzlíků“ se mezi námi najde dost,
a ať se to zdá normálnímu smrtelníku nepochopitelné,
oni mají ještě ze svých činů a z neštěstí druhých nefalšovanou radost. Celková škoda na osvětlení byla 5 tis. Kč,
což je částka, kterou musí obec ze svého majetku odepsat a samozřejmě nakoupit osvětlení nové.

Jistě jste vy, co náš Zpravodaj čtete poctivě, zaregistrovali,
že v prosincovém čísle byl zveřejněn inzerát firmy ZKD, že se
do naší prodejny opět hledá prodavačka. Bohužel se z toho
stává už takový smutný evergreen, protože tato situace se začíná pravidelně každoročně opakovat. Jakmile nastoupí nová
síla, vydrží tady rok nebo i méně a odchází. A když si položíme
otázku, proč dochází k tak vysoké fluktuaci, vychází nám jediná správná odpověď. Špatné finanční ohodnocení svých zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, tj. ZKD Sušice. A když
k tomu ještě připočteme vysoký počet hodin strávených v prodejně a také ještě obrovskou hmotnou zodpovědnost, ani se
člověk nemůže divit, že prodavačky tak často odcházejí. Tahle
situace tady panuje již několik let a jediné řešení tohoto opakujícího se problému je, výrazně vylepšit platové podmínky. Je
jasné, že tržby v těchto menších vesnických prodejnách nemůžou být tak vysoké jako ve větších obcích nebo městech. Je
rovněž velice těžké v dnešní době konkurovat různým marketům a supermarketům, ale současně je možné, aby i zde měli
občané možnost zakoupit kvalitní a cenově dostupné zboží.
A docílit tak toho, že lidé nebudou jezdit za velkými nákupy mimo obec, ale vše základní si pořídí tady, doma. A kdyby se podařilo navýšit tržby, jistě bude možné vylepšit i platové ohodnocení zdejších prodavaček. V každém případě má
všechny trumfy ve svých rukách firma ZKD a my jí přejeme,
aby vše vyřešila ke spokojenosti nás všech. Nikdo nechceme,
aby se zdejší prodejna zavřela, to by nebylo prospěšné pro
žádnou stranu.

TRVALÝ POBYT V NAŠÍ OBCI
V posledních měsících se počet občanů majících trvalý pobyt v naší vesnici pohybuje v rozmezí 310–330. Ale
vzhledem k tomu, že průměrný věk našich spoluobčanů
neustále stoupá, je nasnadě, že v nadcházejícím období
nás bude stále více ubývat. Ale to není hlavní téma tohoto
zamyšlení. Je spíše zarážející, že zde žije mnoho lidí, kteří tu prakticky bydlí nastálo, ale trvalý pobyt si z nějakých
důvodů tady zapsat dosud nedali. Možná si někdo řekne,
vždyť je to jedno, kde jsem hlášený, důležité je, kde bydlím a žiju. Ano, s tím se dá souhlasit. Ale na druhé straně, když někde dlouhodobě žiji a využívám služby místní
samosprávy, tak bych tam měl mít i trvalý pobyt. A proč?
Jeden z hlavních argumentů je, že od počtu obyvatel se
současně odvíjí finanční příjmy obce. A když už nic jiného,
tak toto by mohl být důvod, jak projevit trochu „vlastenectví“ a zařadit se mezi občany s trvalým bydlištěm. Na nikoho samozřejmě nemůžeme tlačit a nějak naléhat, ale měli
by se všichni, kterých se to týká, alespoň trochu zamyslet.
Zkuste to pro naši obec udělat!

ŠKOLA SVÉRADICE (1931–2021) – 90 LET
V letošním roce bude mít naše školní budova krásné
kulaté výročí: 1. září tomu bude 90. let, co do ní vkročili první žáčkové. Dnes se nám zdá skoro neuvěřitelné, že stavba tohoto objektu začala 19. května 1931
a jeho kolaudace pak proběhla 20. srpna toho samého
roku! Slavností předání školní budovy k užívání se pak
konalo v památný den svobodného československého
národa, 28. října 1931.
My si v letošním roce toto významné výročí připomeneme „setkáním rodáků a občanů naší obce“, které
se uskuteční v sobotu 11. září. Bližší informace o této
akci budeme postupně zveřejňovat na stránkách Našich novin, na obecních webových stránkách a také na
facebooku naší obce.
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důležité informace

Mobilní rozhlas
V nejbližší době chystáme uvést do
provozu novou službu, která vylepší
a zintenzivní komunikaci mezi obecním
úřadem a občany – Mobilní rozhlas.
Tato služba obsahuje celý balíček nových funkcí:
 Systém pro přímou komunikaci
do telefonů občanů přes SMS,
e-maily, zprávy do aplikace či hlasové zprávy pro nevidomé nebo
slabozraké či seniory.
 Moderní aplikaci propojenou
přímo s webem vaší samosprávy
(tzn. veškeré informace z webových obecních stránek budou zobrazeny přímo v telefonech občanů).
 Automatické rozesílání novinek z webu
samospráv do aplikace a e-mailů občanů.
 Webovou platformu samosprávy pro registraci do systému s dalšími užitečnými informacemi
– tipy na výlety, kontejnery na tříděný odpad,
počasí.
 Propojení mobilního rozhlasu (MR) a SDVO
(Systém doplňkové výstrahy obyvatel).

A jaký přínos bude mít tato služba pro vás, občany?
 Rychlé informace o důležitých událostech
v obci (výpadky energií, poruchy na vodovodní
či kanalizační síti, poplatky atd.).
 Pozvánky na důležité společenské, kulturní
a sportovní události v obci.
 Možnost získání zpětné vazby
od občanů pomocí anket, hlášení
závad či různých podnětů.
 Moderní aplikace s automatickým
propojením na web samosprávy.
Tato služba přinese pro všechny naše
občany zrychlení informovanosti a
vlastně bude také kopírovat všechna
důležitá hlášení obecního rozhlasu. Všichni, kdo se
do tohoto systému zapojí, budou mít veškeré informace doslova „z první ruky“.
V nejbližší době dostanete do svých schránek
dotazník, ve kterém uvedete, v případě, že budete mít o tuto službu zájem, jméno, příjmení, telefon a popřípadě i mailovou adresu. Poté vyplněny
dotazník odevzdáte na obecním úřadě a budete
zaneseni do adresáře systému Mobilní rozhlas.

Hospoda U Turků Vás od 1. 4. 2021 opět zve na pravidelné
víkendové obědy s věrnostním programem (10+1 zdarma)
a mnoha novinkami v jídelníčku ve spolupráci s našimi dodavateli.
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