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Vsobotu 9. ííjnaroku 2004 čeká naši obec vy'jímečnýden. Navštívínás skupinavíceneŽ
dvaceti amerických občanů- potomku českých vystěhovalců v jejichž žílách koluje krev rodu
Kovařík. Poprvé v historii našíobce se na svoji vlast a na svoji rodnou obec přijede podívat
tak velká skupina těch' jejichž předci, muži i ženy, odešli do Ameriky hledat pro své
potornlry nov1i domov. Zde ve Svéradicíctr' ale i jinde, prodali své majetky a vydali se na
dalekou, neznámou cestu.
Musíme obdivovat jejich odvahu se kterou se svými rodinarni a rrrnohdy
dětmi odcházeli, aniž věděli co je v tak daleké aneznámé zetn čeká.

i

se zcela rnalými

Musíme obdivovat jejich pracovitost, píli a umění, se kÍeým se dokázali přizpůsobit
novým podmínkám a v potu tváře budovat nové domovy, obdělávat americkou pustinu, či
pracovat v ryctÍe rostoucích amerických továrnách, řerneslniclých dílnách a v ruzných

jiných profesích.
A musírne b}it hrdi na to, že i potornci našich vystěhovalců, které u nás za pár dn:ů
přivítárne, pomohli v ruzných oblastech lidské činnosti prosperujícíamerickou společnost
úspěšně budovat.
Byli bychom rádi aby den, kteý ve SvéradicíchprožIji, zůstal natrvalo zapsán vjejich
paměti a aby odjížděli s hezloými vzpomínkami na rodnou ves svých předlcu. Zastupitelstvo
obce' i já osobně, bychom byli rádi' aby to byl den příjemný pro všechny jeho účastníky.Už
to, že se naši hosté na tak dalekou cestu vydali' stojí za ocenéru auznánl.
Zveme Vás proto, vážeru občané,v sobotu 9. ř,ýna dopoledne v půl jedenácté na náves na
pÍijezd a přivitáru a
Vás i odpoledne v 17 hodin na slavnostní setkání v sále Kulturního
^Ieme
domu.

Za zastupitel stvo ob ce Svéradice
Vladimír Smitka' starosta

Pozvátka

na Setkiírú s americlc-ýrni potomky svéradických rodá]ď dne 9. října 2004
V l0:30 hod. - Příiezd americké sku
na naves

.
.

Přivítání cb]ebem a solí, položenívěnce k Památníku padlých v I. světové váIce
otevření ýstavy Welcome Home _ Vítejte do'ma v budově obecního úřadu
i7 00 hod. - Slavnostní večer v sále Kulturního domu s následujícím programem:
. Hymny USA a ČR zazpíváPěvecký spolek Prácheň zHoražďovic
. Uvítacíprojev starosty obce Vladimíra Smitky
o Předání slavnostního praporu obce arnerickou delegací
o Předání Parnětních listů arnerickým účastnílcůrn
. Vystoupení Pěveckého spolku Prácheň
. Beseda s členy arnerické skupiny

Z htstorie rodu Kovaříků
Jméno Kovařík se-poprvé objgyu1e v análech obce Svéradice v roce 1698' V té době ale žll
obecní pastýř MATĚJ KOVAŘÍK se svoji ženou Magdalenou a rodinou ve Svéradicích
pravděpodotně delšídobu. Abychom si udělali předstaw o čirurosti obecního pastýře,
musíme si o tomto, v té době jedinérn' ale významném zarněstnanci obce, povědět více.
11Ž od konce i4. století se v organizaci rostlirrrré vyroby zača| v obcích uplatňovat tzv.
trojhonný osevní postup: ozim _jař _ úhor' Zemědělci osévali 1'l3 po|í pÍevážnéžitem, méně
se sela pšenice a na jaÍe na druhou třetinu polí seli oves a ječrnen. Zbyvajíci třetinu poií
nechávali ležet ladern - úhorem, a neobdělávali ji. Na tomto úhoru se pásl obecní dobytek,
pÍevážně skot, ale i ovce. Aby tato úhorovaná pole šla k pastvě lépe vyržít,museli zemědělci
ósev ozirnů i jařin provádět v tnt. ,,obůrech.,, čili sít stejné plodiny společně ve větších
blocích, asi tak jako dnes sejí velcí farmáři a zernědělská družstva.
obecní pastyř, ktery krorn sebe zaměstnával k pastvě dobýka i dalšíčleny rodiny, ze1néna
děti, prochiu;el ráno vesnicí a trubkou dtva| znamení hospodářůrn, aby vyhnali dobytek ven'
Potorn stádo skotu, dojnicemi počínajíc(krorn těch, lcteré sloužily jako potah) a malými
te|aty konče, odvedl na pastvu a večer je přihnal zpět' Po odehnárrí dojnic se na pastvu
vyhnaly ovce, které pásl jiný člen pastýřské rodiny. Stará paní Fýdová zčp' 46 vyprávéIa,Že
její rnaminka si pamatova|a, že se ve Svéradicíchpásly i prasnice.
Pastýřská rodině' kterou si obec pod vedením obecního rychtáře na společnérnsněmu
veřejně volila, dostala k bydlení obecní dornek _ ,,pastušku... Svéradická ',pastuška.. stála od
nepaměti v místech kde dnes stojí budova Kampeličky. Před rokem 1930 byla zbourána.
V ,,pastušce,, ž7|y rodiny Kovaříků až do pol. 19. století' kdy Vojtěch Kovařík koupil ',Na
Drahách.. chalupu zvanou ,,Krejčovská.. čp' 33 Byla to malá na půl dřevěná chaloupka vedle
ruž stála podobná chaloupka čp.77,lcterá patřila Vavřinci Kláskovi. Po velkérn požáru, pŤi
kterém 5. května 1873 lehlo popelem patnáct chalup, postavil Vojtěch Kovařík na spáleništi
obou chalup již jen jednu, dnešníchaiupu čp. 33, jqí-žmajitelem je pražslry chalupář Ing.

Nejedlík
obecní pastýři byli ve vesnici váženým osobarni. Za pastvujim hospodáři platili pÍeváňně
v naturální formě, z počátku byli držiteli obecníclr plemenků (býk, kozel) a léčilidobytek.
Nového astýře volila obec na svátek sv. ondřeje a po ovlbě byl pastýř poúrrnen pro všechny
účastnílryvolby uspořádat v hospodě hostinu.
Rod Kovařílců se za vicejak 300 let své existence ve Svéradicíchrozrostl a stal se v obci
nejpočetnějšímrodern. Když koncem i9. století pastýřskou tradici převza| v obci rod F{rbků
bydleli I(ovaříkové jIž ve více neŽ deseti gruntech a clralupách. Tak jako rnnoho dalších rodirr
začall v druhé polovině 19. stol. hledat praci,,zavelkou louží,,,v daleké Arnerice'
Josef Kovařík (*1827) patřil rnezi velkou skupinu českých vystělrovalců, která v roce 1880
odjela do Spojených států arnerických' Na dalekou cestu sebou vza\ tíi děti, rnezi nimi i
třirráctiietého Bartolorněje' jeho sestru Filornenu a Annu. Svojí pout. ukončil nedaieko
St. Louis ve státě Missouri v osadě Rock Creek' kde rodina založtla zemědělskou farmu. Jeho
syrr Bartoloměi Kovařík (Joseph Bartolorneus Kovarik)se v A.rnerice oženil s ČeškouArrrrou
Kroupovou a stali se zakladateli americké větve Eugena I. K)VARIKA' kterého
s rnanželkou a dalšími rodinnými příslušníkyu nás uvítárne.
Filomena Kov4říková. sestra Bartoioměje Kovaříka se v Rock Creek piovdala za
pošurnavskélro Cecha Antonína Dudu. Rodina Dudů' konkrétrrě Matěje Dudy z Velešic
čp. 46, odešla do Arneriky již vroce 1861 střemi rnalými dětmi: pětiletou Kateřinou,
čtyřletýrn Františkern a dvouietýrn Antonínem. Spolu s ním odešla i rodina jeho bratrance
ondřeje Dudy z Pačejova Dudové patřily k prvním českým vystěhovalcůrn. Usadili se
vMissouri vRock Creek a farrnařili. 11. srpria 1885 se A.rrtonírr Duda oženil s Filomenou
Kovaříkovou' dcerou Josefa Kovaříka ze Svéradic.

Antony Duda a jeho Žena Philornena se stali za\ďaďatelé rodu Duda v A.rnerice. Ve
Svéradicích uvítáme jejich pravnuka Bernarda W. DUDU a dalšíčleny rodu.
Lois Smisek owen a její dvě dcery s rnanžeii budou téŽ čIeny skupiny arnerických potornků
svéradických rodáku, kteří přijedou do našíobce. Josef Srníšek,svéradický sed1ák z
gruntu čp. 1 ,,U Petrů.. měl celkem osrn dětí. Synové Josef, Václav a Eduard a dcera Marie
odjeJi do Ameriky V roce 1882. Josef Smíšek,dědeček paní owen se v Chicagu 30' srpna
1885 oženil s Arrnou Štěchovou narozenou ve Svéradicích v čp ] Její rnarninka poclrázela
zrodu Kovaříků. Paní owen byla ve Svéradicích jtžďvakrát a jako vzpomínku na pátrárrí po
svérn rodišti, nechala u rnalíře Josefa Fencla namalovat krásný obraz svéradickénávsi (podle
pohledu z roku 1930).
Joseph W. Kovarick, generálmajor amerického vojenského letectva navštívíse svoji ženou
Barbarou Svéradice již potřetí. Poprvé to bylo před deseti lety' podruhé 28. října 1995' kdy
v den Státního svátku Ceské republiky, předal obci pro kapli sv. Bartolorněje nový ZVon SV.
Josef. obec Svéradice mu v ten den udělila čestnéobčarrství.Na této, jak sárn říká' nyní asi

poslední cestě ,,za dobrymi, hezkyrni kolaci.. jej bude doprovázet jeho bratr s rnanželkou.
Gerrerál Kovařík je synern Václava Kovaříka' svéradickéhochalupníka zčp.89 ,,U Vitoclrů..,
ktery odešel do Ameriky v roce 1895 Jako vyučený krejčíse stal známýn výrobcern
zakázkoých obleků, našetřil penize, a v Stroudsburgu v Pensylvanii si koupil farmu, na které
se pěstovalapÍevážně kukuřice. Cas běžel, a natěclrto pozemcích dnes stojí bytové domy. Na
části pozernlď (asi 8 ha) nechal generál postavit velké rekreačnístředisko, které rodina před
časem prodala' aby zbytek života uŽivala v poklidu svého nového domova ve Stroudsburgu.

Všichni členovéarnerické Úpravy se na setkání s rodnou obcí svých předků a s jejírni
obyvateli velice těší.Bude od nás jistě hezké,když přijejich příjezdu na náves (l0.30 hod.) je
přijdeme pozdravit a společnépak posedět do sálu Kulturního domu (17.00 hod.).

Dobová kresba pravděpodobrrélro vzb-Iedu
svéradické,,pastušky.. čp. 39, která byla
zbourána před r. l930. Na jejím místě dnes
stojí budova Kampeličky.

,,Hajnice..dnes rekreačníchalupa čp. 14
sloužík rekreaci. Dříve sloužila k bydlení
pa.rrského ovčáka, kteryi se staral o 500 ks
ovcí. Původníovčíristál u rybrríka M]l'rrský
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Rodokmen rodu Kovďík

pastýře Matěje Kovaříka,
Zjednodušene veÍZe rozrodu rodu Kovařík ukazuje jak se zvětve
Kovařík, které nyru Ž4i
připomínaného ve Svéradicích roku 1698' rozděHý čtyři větve rodu
ve Spojených státech ameÍických.

