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Zastupitelé obce na veřeiném zasedání konaném 28'2.2003 schvá|ili:
. Nár,rh Pozerrůor ého úřadr-l r Klator,eclr o moŽnosti prol,cdcní kornplcrních pozerril<or'(ch úprar

katastru obcc Sr'éradice. \i lednu letclšního roku při projcdnár'árrí připomínck k zadárrí úzenurí}ro plánu btla
rra základě Žádosti spo|ečrrostr Trcr'iso s.r o sjedrrána sclruzka pracorníku Pozerrrkor'él-ro úřadu |ng \\ic:bra
a lrrg Strolcné kjeďraní o projcktu kornplexniclr pozerrrkorich úprav. Dle jejiclr přcdběŽnólro sděIerri tcrrto
projckt r ceně lrěkolika nril. Kč hradi l00%l stát \/í.sledkenr projektu jc nár,rh tra nor'ó uspořácláni
pozen-rkor,rch 1larcel se Stal]o\enítrr nol-ó cestní sjtě S kaŽdýrrr r'lastníkcrn bude začlerrČrri jelro pozenrku
pro.1ednáno osobnč a při souhlasu 759,o r'lastníku.ic pro1ekt rcalizor'atelni. Lcsi a lesni pozenrkr nejsou
přcdnrčtenr úprav a zLrstavají ncdotčenr'\.c \,lastnictv.í nrajite|u Vzlilcdern kr,clikosti katastru (l ll7 ha) se
přcdpokláda. že pro1ek1or'ó prácc budou probílrat asi tři rok-i

. Uzar,řeni sm]ourt s obcí Velkí' Bor na r1placení 1/-5 r'lastrrického podíIu budor} bír'ale škol1 rc
Velkéln Boru. Cástka 300 tis Kč bude rraší obci zaplacena r,c třcch splátkách po l00 tis Kč.

o Finalčlrí lrospodařeni obcc \i rocc 2002: pří.inrl'2.802 tis. Kč (se zustatkenr z roku 200l l73 tis. Kč činí
příjnrr' dohrontadr. 2.975 tis. Kč). lýda.ie 24l6 tis. Kč : zustatek za rok 2lJ02 čini -l.59 tis. Kč.

o Letošní ročrrík Ralh' Agropa se po1ede 76. čen'crrce po stejné trasc jako r,|orli: start RZ na Itár'si _

odbočka u školr' ke statkr-r čp. t .l _ křižovatka u kříže - stnčr Slatina.
. Br{a sepsárra Strrlour,a s kapelou orchidea rla letošrrí silr'estror'skou zábaru
o Potr'rzetra strr]our a s Lunaparkr p. Třískr rra účirrkor'árrí je.iiclr atrakcí o Bartolorrrějské por-rtr.

ScHvÁrcNÝ RozPoČer run RoK 2003
Příimv v tis Kč:

podi| z r'ílosu sdílcll('ch daní od státu
_ ná.]ntr. sprár'lrí poplatki.. poskltor'ání služeb

treillr,estični clotacc rra školstr.í

- neinr.estičrrí dotace rra ratitřní s1lrár.u

- finaIlční prostředkr 1lro MŠ ď kra.ic

- zustatek zroku2002
Cclkenr

\/Ýdaie v tis Kč:
- lcsnictvi
- silnicc

pitlrá r'oda

- odpadní roda
rcr'ital izace Ri.bn íčka

- inl zu.něr ládrŽe U Jámr
pror oz N4Š

- N{Š od kraje

- ]Vlatcřská škola
příspěr ek FK Sr'éradice

- kultura

2073
547.1

I tt.1

4.4

-57-5

5_59.1

3 777 tis. Kč

knihor,na 4

r.eřejné os.r čtlcní tt7

kornurlálrliodpadr ].+0

r'eře1rrá zeleli 9-]

sbor dobrovolní.c]i lrasičr-r |9
nristní Zastl|pitelé 2()2

parriátk1 C)

doplatek pl'rnofikacc a,i
ročr:rí r kladl Radina a Práclrelisko 4'5

Ško]rre za žj'k.. Zakladrri školr l2()
nrístni s1lrár.a .56L)

95

272
L!-1

460
200

8

205

-í 7-5

-i2

-i0
363

Ccikenr 3777 tis Kč



NĚco o vELIKoNoCÍcn
,.Pane farári. rrapišre rrárrr do naŠiclr nor.in něco o rc.]ikonocíclr.'. obráli| Se lul illne par-r Snrilka. jedn:a z duŠí či spiŠe

hlarrrí duŠc ',sr.éradic$,c1t nor-itr. '' A|e neŽ zaČnu o r.elikorlocich. pi.ece asi br.cir měl něco ilapsal úr.odetr-r Dur.odu je lmed

riéko]ik Za pn'éje ro popn é. co do těclrto nor.in něco piši A z'a dnrlté to neberu iako pÍíspér'ek do nějakích ciz'ích nor in'

alc snad rnolru k]idně rjct. Že1o jsou r určilént s|or a stnr slu r nor-irrr. rrro.je . Ze ne jerror-n s'éradiČtí trrolrou říkat norinr.naŠí

r'esnice Sr éradicc. ale ž'e já tak nČjak rrrolru říci .'i nré r'csttice.'. a 10 z- toho durodu. Že Íato r'estrice .je 1ednou z osad

r.elkoborskéfarrrosti.kterou.'Sprar,u.ji.'atakolrírrro].turrrlurit.jakoo''ntojí',farnostiatcd1 ŽeiSr'éradiceje osada\-1omto

srtl..slu také ''rrrojc',. Tolik asi úr.odcrn'.iímž-.iserrr clrtěl pros1ě tolo řici: Že ne. co do r'laslněrrí. ale co do r'z.talru k ninr {i1o

r aie nor.in.*' ucrú i iato tlor,itrr s'ojc a ted1 dolrrornad1 s r'áni proslč ''rrašc. . A tak do 1čcli1o našich nor'irr i.iá jistě rtěco

rád rrapíši-
pozlaan .iscrn br.l. ab1'ch napstrl něco o r'elikolocícil. a 1o jis1ě z- tolto du.r.odu. Že r. bělru roku se traclriizítne r dobč

poslu a po ,ičn-. př4dou l'ciikortocc. o relikonocich sc di:r 1olro napsal l.elice nrnoho. ale porrčr'adŽ' jscrri otnezen.ictl

tozsalrertl krárkóiro nor'inorélio Článku. z- tolro mtroha se pokusíltl napstll. alespořt .'ttčco.' SAnlozře.irrrč. ž-e je rn} rrr přárrinl.

abr i obsalrol.ě 1o b1'lo ''něco'.. a rre jcrr prilzdlá Slor-a. tcd\. .'rtic..'

V prologu k reikofilrnu ''Pán prstenů,, ZAzltíyá (dokoncc rrěkolikrát) nrr'Šlenka. Že co je Zapolilclluto. to je zlracerro. .Ic

zll.aceÁo. coje zapotrrerruto. Tak.ie tonru dlres s tntrohjrni pojnr1,. n't'kl a obvcc:ii. ztralil se z nich vrritřrli duclror.ní obsalr.

r.]astní Srrr1'5i n zb1.I z' nich 1en prázdni. bezduchÝ obal. Přiklad: BlíŽí se zase doba. kdr brrdou proclúzct naširni dědinanti

hou|.déti a budori ,'clrňstal. kříStat. řechlat''. podle tolio jak Se tomu kde říká. A proč? JakÝ to rrtá sm1.sl./ Ptal]. se rnne

děti 
-kolikrát. 

kdr,se rná clrodir^ r kleré lrodinr bČlrern drre- ale nikclo se lezepIa| prď se clrodí A přilorn.jednor'rplir.á z

c]ruirého. Kdo tleri. kdi se clrodi. ner j také alli proč se cltodi
Je to.jedrra z- r.ěcí. které patři k obalu. k nepod.slaÚré sorrčásti r'e]ikonoc. A přece pro mnohé děti. je to to lrlar.rrí. ba to

rrc.idu|eŽite.jši. Zbl1 bezcerrn! obal. a cenrrý obsalt se zlrali|. obejít na Ze\etý čNrtek. \iclkj pátek. BíIou sobotu i,určitíclt
nooirracn r]csrrici. pak na závčr (po odříkárú něiakého zrytnor.atrélro říkárrí ruzlrélro obsalru i úrorně) r1'inliasor'at nějakorr trr

odtněnrr r,e fonrrě r'aiec (bílÝclr. či tnalol'aní.ch)' či.iiŇch poŽir'atirr (cukrorj. peČir'a) a případrrě i rrčjaké fi.peníze. pak se

né.jal< rozdělit (r'ětšinou podle odchozenýclr pochůzek) a hlalrri událost r.e]ikonoc skončila

Nedár.no jsem l'r.sleclrl l.rozhlasol'ém r]-sílání rozlrol.or S patlem Troškou. reŽisérein rrašiclt slarllclr |rlrnol1 ch

polrádek. Ritil. ze ur.aŽor.al o lortr. zfi|rnol'al slar,rrou a dřir e l'elnri ob|íbenou několikadílnou krúhu pro děti (kterou si rádi

pi"etou i li dospěli. zejrtréna ti starŠi a Staří) ''Kája Mařík.'. Nakonec od 1olroto zÁnlěru upustil. Proč? Pruzkrrttletu nrezi

áeturi z.jistil. Že driešrrí dčli uŽ tntrolrétnu z tolro. o čeru tanr jc řeČ. tterozrurú a r'lastně rubec nel'í. o co jde. a tudíŽ je to aui

ne;lajínrá.
lic]'r'Ž- .1scrrt (jako absolr.ettt ekonorrrické Školi.) b'r'] zaměstrrán jako úředrrík na statistickénr úřadě. pracor'ala 1anr se

,'1,.ou i,karrcelán (kronrě jinÍclr) parrí slředrríclr lel. telrd.t-r.clká soudruŽka' flrnkciorriiřka a strrnozřejnč i ateistktt (l'Boha

rre.r,ěříci a údiŽ do k.oslela sanrozřejrrrě neclrodici) V lor.trlo duclru rr'chor.iir'ala i sr.é tři q'rrr,. Jednou si stěŽor'ala. Že.|ejí

q.nol,é rrechtě.;í (.l, riirrrci pot-iruré školrrí četbr ) čís1 Babičkrr od Bož'en Něnrcor'é Jako dúr'od ur'áděli. ž-e rrrnolrérrrLt z' 1oho.

co.je lanl psá'ro. trerozurtlí. A ncrrí dir'u A proč? Pro1ože jak Babička. lak zejnerra Kája Mtri.ík a jiné dalŠí knih) líčí
události a rr]bec Žir'ot r, sour'is|osti s bčhern tn'. cirket'rrílro roku Jedrrodušeji řečetro. Žir'o1 lidí bi.l ďir'e r.elice těsrrě

spojen ''S kost€|cIl,|.'. S děrrínl. obřad1 . slar,nostnti a sr'iilk'y r tlčrn a kolcrrr rrěho.

A kdo toto nezrrá. nerozutní atri r-tlnolrjrrt slorúnr. poinurr Nezrrá. a proto trerozutrtí. ncchápe snt.r.sl a nic nru to rreříká a

tinr pádcrn lro 1o ani nebar'í a rrcza.1írrrá. To. co sc slar'i|o r'kostele. to se nějak prornilalo. nrčlo odezr'u l. cir'ilnínt Ž-ir'otě. l'
ž'ir-otě tuirrro kosteI

A 1ak i to '.clrříslárú. křístání. řeclrtání. . ......'' ruě]o sarnozře^jnč' sourjslosl s velikottočrtírrr děním r.koslele. Jeclrra|o sc

o zlukol'é znatnení. které naltraŽol.alo lrlas zr'onů. k1eré rra ztramerú stnutku md bolestnýrni udalos{mi z JeŽíšor'a Žir.ota

uInlkl1 f ak se říkalo lidol ě ',odletělr' do Řitrra''-;.

,q iat rear. kd1. se rná spriil'rrě chodil ',clrijstat''.? Kd1 unrlkne slar.noslní a radostrré rvn'ánění kostelrrích n.onu? Doba

postní rrr,rclrolí tak .z\atl\.tn ''Sl'a[j'tn tidtretl-t'.. Tcn začírrá Kr-ětr.Lou rredčlí a r.rcholi tzr. Sr.alirn Třídcnnírn To začíná

i.ečerní os|arrrou ''Posled'ní r.ečeřc', Párra JeŽ-íŠe s.jeho dr anácti apoštol.r na Zelení.čh.rtek Přj télo rnši sr até uliclta.jí n on1.

tta znarrtelri slnut]<u. nebo1. po 1é1o ''Vočeři'' nás]edol.a11 bolestrré událos1i l' Žir'olě JeŽíšor'ě. očckár-árrj zalčení r.

Gelsenranské zahradČ rra úpatí olir,ol.é lron' r' .Jeruzalénrě. zrada jeho učcdníketrl Jidášerrr. z'a|čelru- sorrd. lupení a
odsouzení Židor slqrrr soudetn. Pak pňclúze.ií události Velkého pátkrr: JeŽiš r'eden k soudu k řjlnskérnu rrrístodrŽiteli Ponciu

Pilálorí ( Židé r'ré aoue nebr|i srobodní' národ. brlÍ r područí - součásti Řirnske iiŠe. a proto rozsudek Židorského soudu

rnusel polrrdit řírrrský soudce) 1en. ač na JeŽíšor i Ž'ádrrou r'inu rrena|ózá. je.j neclrá rrcsprar.edlir-ě kru1ě ziičor'at (dornnír al

se bláliorě. Že 1irrr rrspokoji Židoi'ské Žalobce). r'o.j1rci. jírrrŽ.ie Jcž-íš k zbiČor'árrí r1d"in. je.j ri-směšttč korurru.|í tmo\'ou

korurrou tla .'Židor.skélro kráIe''. r1.srrrir.ají Sc 111u. poniz,uji 1ro. t1 ra.ji. tupí Pilát trakotrec poďélrá rrátlaku Ž,idol.skÍclr

Ž,alobcÍl r1rráší nespraredlir.i rozsudek trestu stlríi ukřiŽor ánínr. rrásleduje bolestrrá kříŽor.á ccs|.a. ukřiŽor.ání na Golgotě a

1rrozné trrrrirání na kříŽi o tře1í hodinč odpoledrrí JežíŠ na kříŽi unrírá'.je sťrat s kříŽe a polrřtren do hrobrr r'e ská]e od této

clrr.ílc VelkéIro p1ttku a po cel1 den Bilé sobot1'. křest.ané ,,d]í'' u lrrobtr Krislora a ur.aŽu.ií o.ielro unručerrí a snrrti. \'- noci

Bíló sobot.r ačinají oslar1 JeŽíšor-a r'z'kříšerú a při niclr Se zllo\u radostně a slar.nostrrě rozezri Z\on\.

KéŽ toto slar'rrostní a radostrré r1'n.ánění opě| znzti i o letošních r.elikonocíc]r r. n.ašiclt dědittáclr. rněsteclr. farnostccl-t.

obcícli a lrlar.Irě pitk. řeČerro obrazně l.e r'šeclr liďs$clr srdcích. Ab1.clion r.šiclrrri proŽili 1u pra\.ou radosl z' tolto. Žc n.íIězi|
Žir'ol. dobro. rrrír. prarda. sprar'edltrosl - řečerro jedním krásnínr. ba 1ínr rrejkrásnějšírrr slor.enr - Že z\.iÍěl1la l á s k a.

A ta at' d.il Ži-re a \'í1ěZi l' našich srdcích.
To ie rrré r elikonoČní přání rrárn r.šenr

Páter Staníslar'Buš1a
Váš Íariiř



NaŠt JUBILANTI
V měsících dubnu. xv.ětnu a čenmu oslaví výaamnájubilea několik našich spoluobčanů. Přejeme jrm hďně

zÁraví a pohody do dalších let!

Duben
Kollárová Mílada
opalec$: Antonín
Augustín Jaroslav

Květen
V},šebradováYěra
Kollár Ladislav
Kordíková Julie

čeruen
Kandrová Marie
Bukovarrová Františka
Karhánková Anna

3. dubna 65 let
2i. dubna 67 let
21. dubrn 63let

1. května 72|et
5. kvěnra 67 |eÍ

11. května 74let

1l. června 65 let
77. čprvna 88 let
25. č'ervna 93 let

Kůrka Karel
Kopáčková Arura
Kopáček Karel

Vvšebrad Josef
VeselÝ František

15 května 73 IeÍ
20' května 64|eÍ
3l května 6.1 |ď

26, č.eryla 77 Let
30. cenna 89let

W. Upozorňujerne občany, kteří dosud 1g"ap|atl|i poplatek ze psů. že ternin byl do konce březra anapoplatky
za odpad' je termín do konce dubna!

. očkování psů proti v.zteklíně se uskuteční v pátek 2. kv.ětna v 17 hodin přď obecním úřadem'
Nezapomeňte na očkovací prfikaz!
Pozor na zlďěje! Co všechno už ukradnou nerrá hranic! V nďi obci se ztratíIo 16 hliníkovÝch kntů ze
skříněk elektrických romaděči obÚ, voD a FK Svérad.ice
30.dubna se korrá traďční ..Stavění máje.. a .,Pálerrí čarodějruc..rra Vzácném wšku

Kulturní akce - zhodnocení
. Lí.břena se konal tradiční sportovní ples, na kterém účinkovala kapela Tň Cvrčci. Spokojena stov.ka

návštěvníků se pobaúla až do rutrlích lrodin. Poděkovarrí pořadatelů patří všem občarrurn, kteří pfispěli do
tomboly!

, Zl.břena se vpředsálí Kulturního domu uskutečnilo vpořadí již druhé piváru místních dětí, tentokrát
obohacerré o ,,profiky.. odjinud. Poděkovaní patří faráři p. Stanislavu Buštovi a Naděždě Kučerové, která
pořad opět uváděla. Koncem kr,ětna nebo v čerr,rru se připravuje další ryívéni^ na které pořadatelé znor,r1
zvou všechny děti, které se nebojí a hlar,ně chtějí si zaryívat.. 29. břeana pořádal Svaz žen tradiční Dětský maškamí karner,al. Především rnalé děti' kteqÍch vnraskách
pňšlo na šedesát a další desítky bez masek si vesele ..zařádí|:,,'při ďsco hudbě. Poděkovárú pořadatelek
patří všen,r ženitm. které darovalr'zákusk1.do tomboly.. 29. břema se na taneční zábavě. která se shudbou Parkan velice w.dafila. sešlo 250 rn]adÝch liď -
pořadatelem byl pan Šimanovský.

okresní soutěŽ hasičů se uskuteční v sobotu 2I. čerwa ď 9.00 hodin. Podle informací pořadatelů
se áčasfirí soutěžnjho klarrí na místrrím fotbalovém hřišti rra čt1ň sta dobrovolrrýclr hasičů' 25 družster,
mužů a 12 družstev žen z okresu Klator,1.. o regulérnosti soutěže rozhodne 60 roáodčích Místní hasiči
zajist: pořadatelskou slu.žbu pň obsluze parkovišť a provoz několika sťánlfli s občerstverrím

Bude zájem o naše noviny od rodráků a občanů žijících v jiných obcích?
První číslo našich novin jsme zaslďi patrácti rďáktrm. Znoyll sdělujenre. žn ten kdo chce noviny Nďe
vesnice posílat. "ašle na obU Svéradice 50,- Kč a sr,.oji přesnou adresu. Touto částkou lrraď zasilatelské
náklad1' po celý rok 2003 a nor,in}. dostane zdarma. Upozonrěte své zráme a přáÍele na tuto moárost!

jka

Přqeute Vesele Velrkortrrc e

1.Šeffi otrčauťun abce
S\ERAI)IT]E



JEnxoTA sE vnacÍ!
Vzpomínáme-li na tradici družsterního prodejního hnutí na územi dnešního okresu Klatov1,.' musíme se

wátit ů do roku 1900. kd1' zde začinaji r'zrikat pnní dnr.žsterarí prodejnr,a konzurnní dru.fotr'a. Cílem těchto
spolku b1.lo. ab}' Se základní žir.otní potřebl. nakupol.alr. . . . .''. .,..

r,r.hradně přírno u lr.robcu a bez prostřeďríku blll ler'ně
prodávárrl'přcdel'šim svírn členúrn .-. -.-}

Jednota spotřební družswo se sidlem r' Sušici vzniklo Á:'
aa/\ - 1n 1 r^al 1,L 7 1950 a 29. 1. 1951 zahfuilo svoji črnnost. Ztoho pak b1{o E :ry.ú'F

od l l. 1953 r,1'členěrro sanrostatrré v1'robní a spotřební dru.žstvo
Jednota Horažd'o.r.ice.

l. 4. 1960 br'1o založeno jedno Lidové spotřební družstvo
Klatov-l' se síďenr r'Sušici Mělo 380 prďejen. 3l4
pohostirský'ch provozoven a 1275 zaměstnancú' Vté době také
vzúkl slogarr ,ZboŽi z Jedrrotr' do každé satnoty... Formou
,'Akce Z,, se zača|1. postupně stavět další prodejrry' By''lo tomu

tak i v naší obci sbronol,ý obchocl ZKD ,Sušice t,e ,Sl,éradicích
kde v akci *2"
b1,'lo postaveno a V roce 1973 Jednotou ďkoupeno polrostinství a
obchod. Posléze rok'v utíkaly, měnila se i doba. V roce 1990
b1.la ďána moárost soukromého podrrikarú' Na záLkiadě jedrroho
ze zilkonil bylo také zahájeno nawacení nemovitostí a objektu
některych obclrodů původním rrrajitelúnr. V dalších létech
Jedrrota některé své obchod1' nabíze|a k prorrajrnuti nebo
ďkoupení. Tad1' u nás br,l poměrně silně pďporován názor na
zrušení Jednot"v a obchod pronajmout' Stalo se tak v roce 1999.
Jenže soukromě podrirkat v obchodě lvžaduje předevšírn silnou
kupní sílu. A ta tady neb-yla. Kdo měl možnost nakupoval levněji
ve velkých marketech a do obchodu k soukromníkovi chďili
r,ětširrou důchodci. Jednota. rr1ní ZKD, se Zrovu on,a|a.
Původní roáodnutí o pronájmu b1'lo zrušeno a obchod 22. 3.

2003 by1 uzavřen. A to rra t.Ýden. V prostorách se bílilo. uklízelo a naváže|1, spoust1'. zboží. Prodejrra konzumu
ZKD b5,|a slawostrrě otevřena za účasti ástupců ZKD Sušice a pana starost1' 1, pátek 28. 3. 2003 ve 13.00 hod.
Po tom ddenním ,,půstu.. se přď krámem tvořily hlouč\. žen a posléze dloulrá fronta. M1'slírn že r,edoucí
prodejny parrí Jarka Jirincová a další prodavačka na r1ponoc paní Drďruše Ladmanová se pěkrrě zapot1ly.
otevírací doba.je od pondělí do čtvrtka od 7.00 lrod do 16.00 hď. v pátek od 7.00 hď do 17.00 hod. V sobotu
pak od 7'00 hď. do 12.00. hod.. 

Čas ukáže. zda sitad;, u nás Konzum ZKD opět získá dobre jmáro.
mov

HorxY KovaŘÍxŮ v AvIERICE
Nad oce.ánerrr zuřila bouře. Lod'' |derá vezla do Á,rneriky omlaďnu z Čech za prací rrpadala. že se co

rrejdříve potopí. Nestalo se. A tak čt\,Ítá dcera Antonie (+1903) madelů Kor,aříkoÚch zčp. 60
.,U HutrretrskÝch.. št'ashrě doplula V roc€ 192| do r1toužerré zenrě.

U Kovaříku b-vlo dvanáct dětí. Čtr'řent z nich brzy zvonil umíráček. Zbývajících osm dětí mělo donra i rra
poli práce dost. ale jídla a peněz poskrovnu.

Antorue. ted.v Tonka jak ji všiclrni řikali. se v funerice v městě Neg'York dostala k dobrl'rn lidem Pracovďa
jako služebrú Po čase se seznámila s panem Pavlíkern ktery pochrízel z Morav}'. oba se přičrnili a koupili si
nralý obchod s potravinářsb,'m zbožím. Měli jednoho slna a svuj společný život dožili na Floridě. kde
svéradická rodačka Tona zenťela ve lěku 87 let.

Pátá dcnra z čp, 60 se narďila \,' roce 1904 a dostala jméno Josefa. Sestra Tona ji poslala v roce |922 penze
na cestu- aby i orra ulehčila rodičún a za ..lelkou louží.. zkusila štěstí. U parrů. kde sloužila. se ji sice líbilo. ale
moc se jí s{,'skalo po donrově' Dokazují to č?sté dopis;' své nejlepší kamarádce, kterou tu zanechala. sleúrě
Korbelové z čp. 6. Chtěla vědět co je ve vsi nového. kdo s$m chodí' kdo se ožerut a vdal. Doprs1.přestal1'
chodit až kd's,ž se Pepina vda|a za pana Vedrah (Čecha). se kter1m se odstělror'ďa do Clricaga. Měii spolu
jednu dceru. Po nějaké době se rozvedli a ona se wátila do Neu' Yorku. Pracovďa Zno\.u jako služebrra.
Pďruhé se vdala za pana Smrčka (poch:ázel z obce, Metl1' - vesnice. kterou n1,ní máme v soul,'islosti
spor'odněmi). Pepina pňjela do rodrré úslq'poprvé vroce 1948 a pote se sern pďívala ještě čbňkát. Se

slawto,stttí připiÍek při oÍet,řeni prodejny

srT,m muženr doáli své stáři r, penzionu



Foto 7 promoce
Karla Smrčhy

manželé Mantn a Antonie (roz.Kovařikovó) Pavlikovi ' jejich syn
Karel. Josefa Smrčková ftoz. Kovařiková) a orofesorlca

BoŽÍMUKA A KŘÍŽE' JEJICH HISToRIE A SoUČASNosT
(pokračování)

KříŽ v Přechově je na kamenném podstavci datovrírr letopďtem 1887. Dříve stril na rozcestí cest r,edoucích do
Komušína a do Slivonic (kolem R$níčka přes Radinu). Při star'bě velkokapacitního krar'ína jej dokázal pan Josef Hokr.
bez rozebráti. nakladačem přemístit na dnešní místo k jídelně Zemědělského dn:Žstr,a. Jeho bliŽší historii neznáme.

KříŽ na H|ubočici stojí nade vsí. rprar'o při silnici do Kador,a. Pocllitz,i z roku 1859 a svoji celkor'ou ýškou 410 cm
patří k nejryššinr. o jeho opralu se zasloužil parr Vojtěch Větrovec ěp. 90' kter1 pod ním zbudor'al sfudánku. Ani jelro
historii nezrráme.

..Vodroc kříŽ,' U Motvčkv je datován rokern 1910. Stojí. či spíše stríl. pň silnici do Kador'a' Před lety byl kříž pobořen
a l' letošním roce bude obnoven. Podle qprávění b1'l postaven na parněť nějakélrc rreštěstí. snad utonutí. IrÍeré se stalo r'
přilehlérn již zrušeném rvtníku uMotYka.' po jehoŽ hrazi nwí r.ede suítní silnice

KříŽ U Mostu stojí na rozcestí silnic Velk'Ý Bor a Babín. Byl postar'en r'roce 1868 rodinou Klďkoých ze Sréradic cp'
63. V roce 2001 byl vrcholor,1'karnenný. sloupek nor,ě osazen litinorýnr kříŽerrr

..Kadanoc kříŽ.. stojí při rozcestí silrúce do Velkélro Boru a bwalé staré cesty-silnice do Horažďovic vedoucí kolem ]esa
Rážek. Před léty bvl zcela demolor'árr. na rráklady obce b1.l roce 1997 panem Stastným a Strakou ze Lhotr HoraŽd'ol.ické
znor'u obnoven. Na základorém podstarai je letopočet 185l. Postar,.en byl ďejmě rodinou Kadaňorich ze Svéradic cp. 16

.'Hrbkovo kříŽ U RáŽku'' postar,en v roce 1926 rodinou Václar'a Hrbka ze Svéradic cp. 43 na paměť tragické smrti ryr:a
Vojtěcha Hrbka. Ten zde na|ezl a rozebíra] dělostřelechý grarrát. ktery mu v ruce r1'buchl a zabil jej

KříŽ U M|Ýna stojí na ápadrrim korrci hriize Mlýrrského rybníka. Postar'en roku 1846. bliŽší podrobnosti z jeho historie
nejsou známé, prar'děpodobně připomín.í smí utonutím nějakého občana Svéraďc.

Fotba| _ pŤáte|ská utkání (iaro 2003)
Muži:

FK Sr'éradice - FK Horaždbr'ice (starší dorost) 2.2 (|:|)
FK Svéradice- Sokol Myslív 1:l (l:0)
FK Sréraďce - FC Liebersdoď(SRN) l:1 (1.0)
FK Svéradice - Sokol Střelské Hoštice 3:l (2: l)
FK Svéradice - Sokol Bělčice 0:3 (0:0)
FK Svéraďce - Sokol Doubrar'ice 1:2 ( l:0)
FK Svéradice _ Sokol Paěejov 0:2 (0:1)

Dorost:
FK Sréradice - Sokol Ltuíře (mu.ži) 2.2 (I.|
FK Sréradice - Sokol Mochtín 2:1 (1.1)
FK Sréradice - Sokol Doubrarice ó:0 (2:0)
FK Sréradice - TJ Stafl' Smolir.ec 6.2 B:L)

:,zacr:
FK Sréradice - TJ Kasejorice 1l:4 (4:0)
Sokol Doubrar.ice _ FK Svéradice 3:2 (2:2)

Brank}': Petrášek 2
Bran\: lňffelmarrn
Brank}': Větror'ec
Brank.v: Bláha 2. L.Soukup z PK
Brad<)':
BranJc1'. Klďka
Brank],:

Brankr.: Větror.ec. Petřík
Branli$.: Vriina. Petřík
Bran\.: Yrálla 2. Větror-ec 2' Fridrich Petřík
Branb.. Vriána 3. Petřík 2 (1 z PK). Prokopec

Branhl,: Káftán 3. Prokopec 3. \'lček 2. Smitkorá- Koliíř. Martínek
Brarrlq.: Kaftan. Martínek

Jsm



Mo.rE LÁsxe _MllzlKA
- rozhovor S panem Vojtěchem Větrovcem

Pan Vojtěch Větrovec se narodil 22' březta roku l9l3. B1'l nejmladši ze č\,ř dětí. V1učil se zedrríkem u
stavitele parn Kuld1'' r'Horažd'ovicích. ..B1.1a to těžká doba hospďrířské kňZe,,, ňká pan Větrovec. ''Kuldaneměl práci pro učně natož pro zedník1.... Zďrické řemeslo měl pan Větrovec rád, ale jeho velkou životrrí
láskou se stala dechová muzika' Necelé dva ro$,' se učil u pana Krut}-ve Slatině a vše ostatrí b1.lo rýsledkem
jelro vlastní snah'v a úsilí' ..Bratr sloužil u vojenské hudb1' v Benešově a kdr'ž přijel domú rra dor'olenou.
v.ždy'c$ do mě zatsn týderi něco natloukl...říká skronmě pan Větrovec.

ntanželé Í,lětrovcol,i letos oslaví 6]. výročí s:r,alb',

Dobrou školu a zkušenost získal pan Větrovec v roce
1935 na vojně r' Písku. kde 2 rolq,. hrál ve r,ojenské
posádkové hudbě' Za nnínl.gl stojí. že spolu s nín sloužil a
lrrál v teto hudbě později legend.ánrí Karel Polata. ..Po
túvratu zvojn1, jsem si zůáda| o kapelrrrctr,í,.. pokračuje
pan Větrovec, ..a pak jsetrr s vlas[Í kapelou lrrál dlouhá
|éta apoŤádjsrne bvli v permanenci...

Y r. 1942 se pan Větrovec oženil' Přes všecturr' životní
útrap,v (léta po 2. světoré lálce" nelehké zašáfl<-y v JZD)
oslaví letos manželé Větrovcovi 6l. ýročí svatb1.. Jsou
nejstaršírn manžels\.,'nr párem ve Svéradicich. Jejicli
společrré soužití rnúže bj't Vzorem pro všeclury. hlalrrě
mladé rodinr,.

,,Jak pa'rrí Větrovcorá snášela roli manželk}, kapelníka
a tnuz1kanta?... ptanr se pala Větrovce. .,Ta to srrášela dost dobře. i kdr'ž si zaž||a také svoje. zbylo na rri dorrra
l'šeclrno... vzpomíná pan Větrovec. ..Ještě, že b-,vla žir,a babička. ta mi pomohla s dětmi a já se mohla věnovat
lrospoďářství... pňdává se pani Větrovcová. A pokračuje: 

'.Jedrrou 
lrrál Vojta r, Jetenoúcích na bale. By'lo 6

lrodin ráno a Vojta rreb1-l doma. Babička mu šla naproti až ke Krnkoc vršku a tan už viděla. jak proti ni jede rra
motorce... To komentuje pan Větror,ec s úsměvem: ..Vždl't' Ío zrtáte,jak to u muzilg. chodí...

V době. když pan Větrorac už neměl vlaslrí kapelu. b1'l o rrěj stá|e zájem' Hráll r'mnoha kapelách. dokonce
.,q'.lrovoval i nrladj,m... kteří tvořili kapelu Combo (' té lrrál i Karel LÓfFelnrann). ',Hodně let jsenr b5,l
vkapelách nejrrúadší a hodrrě let jsem br,l nejstarší,. řká pan Větror'ec, ..a vdobě. kfi'už jsem ze zdravottúch
dfivodů opravdu lrrď nenrohl. pořad Za Ílnou běhali. jestli b1ch ještě rrešel lrrát'..

,.Jak se, parre Větrovec. terr ráš nástroj správrrě jmenuje?'.. ptáni se. ..Trombon a terr tahoví'. to je pozoun. to
jsern hrál obojí a poton1 říkávali tomu samice, to je baskříďov.ka a Samec b1'l bar5ton, takže samice a Sarnec.
oba se srnějenre rrrrrzikarrtské hanýrce.

..Láska k hudbě mě neopust1la. ta mě asi drží při ži,otě, protože každou chvíli hra1i ve Snu... říkí parr
Větrovec s milýnr úsměvem.

Milý pane Větrorec. lrezk1,' a příjenrriě se s Várni poúdalo. Přeji Vám ještě jedrrou i za všectur1,. ob1'r'atele
Sveradic hodně zďraví a láskr, vašich nejbližších.

A mějte jistotu . že. ste1ně tak krásně. jako jste vždr' hrál a ted' hrajete ve snu. budete jednou hrát r'ne1větším
nebeském orchestnt amožná najednou rra trornborr. pozoun. Samce i samici... maš

Je pod pomníkem prezidentů u|ožen pomník Antonína Šveh|y?
9' čen'rra 1935 byl slar.nostně ďhalen Šr-elrlůr.pornník. Přítomnosl trrnolra krojor'arrýclr spolků. Sokolů. dr,ou stor,ek

klato.r'slďch dragounů na koníclr. stolek legionářů a rojáků' ale zejrnéna účast ministra národní obranv generála Františka
MacluríLo b1la jistě r,elkolepou podíranou pro l'éměř 5'000 přítornrrýclr účastnílcu' Žet gotru. ač tato slar,nost se konala
(z hislorického hJediska) nedár'no. příliš mnoho dokumentů se nezacholalo. Jistě r'té době již moh]o bit mnolro těclr' kteři
sr1mi fotoaparaty tu1o rr.znamnou akci zaclrytili. Ale karn se poděl velkr.kamennÝ Šr'e}r]ůt monumenl?

Podle sdělení pamětníkrr b1l na rozkaz Něrnců asi r. roce 1942 porrrník rozbil a zakopán na rnístě kde stál. Bronzor'ou
paurě|ní desku. která b1.la jeho součástí. měl snad uk4'1l,e svém statku cp. .56 pan Podlešrík. Ta se zřejmě ztratíLa. proÍoŽe
br' sejistě po válce znoru objeríla.

V roce |992 x pokusili členoré not.ě ustal'ené Stran\ venkora. která chtěla naváza| na Srelrloru traďci. sr'éradick1-
porrrník najít. Jejiclr úsilí. které r'edl pan Štěrba. pozdějŠí poslalec Parlarrrentl' b'vlo ale nnrné. Ze l'šak Švetrlfu, po,.,.'ít
leží r' nrístech n1.nějšího poruníku je nesporné. Uprar'a jelro okolí pror'áděná před rroďávnem a r'odrri eroze Y loňskérn roce
odhalila jeho r'rcholo.i'ou část. tu čáSL na k1eré b1 la S.r elrlor.a plakeÍa. V1'črúr'á ze zentě za zadlí strarrou drrďního
ponuríku. Jsou r' zerrri i datší části? Ztejmě budou'
Zál,ěrern bych se rra r'ás. rážení čtenáři. chtěl obrátit se ádostí. Pokud o osudu Šr'elrlor.a ponuríktr něco r-íte. nebo máte
jakékoli.ieho fotografie. sdělte nám to. Děkujerne, 

,,*



Cesta Amerikou a návštěv a patnátcti národních parků
Naše příští zastiír,ka po Národnínr parku Badlands blla r Black Hills (Cerrré kopce) r Jiári Dakotě

Navštír ili jsme Národní nrorrurncnt Nrlount Rushnore. sr'atostánek anrerické demokracie \4ount Ruslrrnore je

proslu1á t11n- že ta111 JSou r1tesané do Žulor'e skál1 obličeje čt1Ť anrerickjch presiderrtu. Jsou to: George

íVashrngton. Thornas Jefferson. Abraham Lirrcoln a Theodore Roosevelt (r.Lz foto) Autoretrr jc Gutzon

Borg1un1 sochař narození' \,roce 1867 r'e státě Idaho Sousoší te v rněřítku |.12 a čtrru.lctileté úsilí na jeho

r-rtroření začalo Vroce 1927. Šcst a pul roku tn'ala r'lastrrí práce na rnístě. zb11ek času zabra|o irledarrí

r,lrodnóho nrísta a skálr. a r1'tl,oření pracor.llího nlodelu r'žir'otní .r.elikosti Soclrař Borglunr lrěkolikrát

r, prubělru praci pozmóril tr.ar sousošj dle struktun. žulr- V cerrtru Ilro túr'štěr'rríkr. jsnre si prolrledlr dokutnentr

a 
. 
fotografie zobrazujici l'znik tolroto ntotrutnellttt. Sor-lsoší. které br]o dokončeno \i roc,e J94 l. pusobi

velkolep!-m do1llrenr a každoročrrě senr přijede tntrolro tunstu
Drula der 1snre se r,r.dali úzkou a k]ikatou si]nicí do Státrrílro parku Custcr. V tonrto parku ž11e trrrrolro

divok,.cú zl,íi.at a b1'lo ta:n naše pn'ní setkáLrrí s r'elki'n.ri a ,.ošk1irt-rrti.. bizorrl . Pozorovali isnre 1e or.šenl

opatnlě a z úctr'lroďré r.zdá|enosti. protože bizorli nejsou prár.ě nadšeni n'idarÝn-ri turisb a dokáži běžet

nclrlostí až 50 kll za hodirru Také jsrne se necluli pobar'it dor'ádějící kolonií stepníclr sr,išl'u a r.tloci lrás

budili ze sparrí r'-r.jící kojoti. Ale nejkrásn élšín zážitk.en]. po d]ouhé ccstě nekotlečrrou prérií. br ]a krása přirod}

l. oko|í Cuiter parku a Black Hjlls Široká ze|ená údolí. klikaté a .jiskřící potučkr a $'soké lrort' se snělrorirrri

čepicerrri. Clrtělo se rrárn zde zustat troclru déle. ale niěli 1snre před sebou ještě ďouhou cestlt'

h,Íoultt ]ill.slunore' do žulol,é s'kal1,v1;125ctné obliče.je číyt, slavD,:ch amcricb,;ch pt.ezidelt|ti

jpk

50. |et fotba|u ve Svéradicích _ 2. část
Ročník 1961-62 ;stlre zakotrčili v okresrrím přeboru treslarrrě. kd'r'ž isnc v posledrrinl zápase prolrráli 0.8

l'Ní.rsku. ale korrečná 7 příčka neb1,'la 1eště ne1horši- Střcd tabu\' .1sme obsazor'ali prar.idelně i r.dalších

letech a zďáIo se^ že lepší unrístění |e pro nás snad zaklete Ch1.běla osobnost. která b1 muŽstr'o pozr'edla

z okresního prurněnr. Z|epšení přišlo l.sezórrě 1964-65. kdr po podzirnrrírn 3. mistě b1lo r.še strrěror.átro k tonru.

abr.se l1-bojor,al .dlouho l1snění postup do l B tříd.v Jaro 1965 se nružstr,u skutečrrě r'r'dařilo a zisk 27 bodú

zrarrretra] 1. nrísto a tín i r1toužen! postup Za znlrtkll stojí. že r.kádru. ktery.rrůojor'al postup b1l rnladí

dorostenec Frarrtišek Koutensk(, k1ery pak dlouhá léta oblókal dres..áčka.-i..béčka..a dodnes púsobí r trašetn

klubu jako úspěšni-treirér. Vroce ]96.5 měl oddíl 68 členů. což bi.l zatínr ne.1r'ětši počet od za\oželi a dík-r

spolupráci s nrísilrím JZD zabezpečor'al chod r'šech tnuŽster . l. tó dobč to br.Ii dorost. ..A.' {rrr a reze^|a '

\/zlrledem kráročnosti nor.é soutěže b)1o rozlrodnuto dočasrrě zrušit..B..nruŽstr'o a co bllo nejdrrležitější -

jako nor1 tretrér přicházi Frarúišek Par.lor'sk!'. Mužsh'o se pod jelro l.edenírrr r'těžké korrkurenci neZratilo a

r'r.bojor'alo si účast i l'následujícírrr rďníku



V roce 1966 se uskutečnil historicki. zalrtraniční zájez,d do telrdeiši NDR. kde b1.la nayázána spolupráce

s oddílern BSG TRAKTOR Neundoďu Lipska. Zájezd se oprar'du por'edl a to jak po stránce Sporto\mí. tak ipo
kultunrí a společenské a dloulrá léta se rra něj r'zpotnírralo-

V sezórrě 1966-67 se zač,alo dařit i trašeinu dorostu. ktery pod l'edenínr parra Václava Karrdra postoupil do

l krajské tříd1.. Húře r.šak dopadli muži. kteří sice r'konečném součtu obsadili 11. příčku zajišt'ujíci zácItranu

v soutěži. ale dík1 adrrrinistratirnítrru rozhodrrutí Krajskélro S\iazu. b1li rruceni na úkor jiného nruŽstria sestoupit.

Poté přg1,zal mužstlo jako trenér pan Surženko ze StrakotÍce a z několika nadějnýni odchor'ancj (Stejskal F..

Augustin. Cha|oupka) jsnre skorrči]i r'e středu tabulk1'.

Vkvětrru 19óB odjeli rraši fotbalistó na druh1.zájezd do Neundorfu, ale to bi.io již r'době r1pjaté politické

situace' blížil se 21. srperr 1968. Fotbalori ročník 1968-69 začal r'lil,ern qládu armád Varšar.ské stnlourl'

snrutně. ale jeho zár'ěr b}'1 pro lrás velnri št.astlrý a radostn1' - opět se pďařilo v]'bojor'at postup do krajské l B
tříd1' BoiruŽe], tato radost tn'ala jen krátce a po ročnítrr pfrsobení jsnre se opět propadli zpét do okresrrího

přeboru
Na začátku roku ]97l 1srne od oV CSTV r'Klator'ech obdrže]i dotaci r'e l1'ši 3.5.000,- Kč a za to brla

pror,edena přestalĎa dvou šaten. Vté době se rorměž rozbihá vístavba novélro kultunrílio dotnu a ruku k ďlu
přiložilo mrrolro našrch členu. V tomto roce dochází rornčž k zásadnirnu rozlrodrrutí r1í'boru. které znanrená. že

je premiérově za\oženo nružstvo Žáktr. které jako první trenér r,edl Lóffelrrrarrn Karel. Nejduležitější r'šak je. Že

se k nárn opět po několika letech působení r,Horažd'o.l.icích rrací František Par.lor,sk}.' a jako posilu přivádí

sr.ého sJ'na Stanislava. A to se ukázalo jako obror.skí přínos - t'čenllu 1972 se Sr'éradice zlovu radují

z postupu do t. B tříd1. kdi.ž s náskokcnr 5+i bodů rr.hrár.ají okresní přebor. Trenér Par'lol.skÝ se sr'i'm
asistentem Kolářerrr okarnžitě stanolu1í cíI pro dalši sezonu: udržet se ve 11,šší soutěži! I přes opětovr5 odclrod

pana Pa.t,lol'ského do Horažd'ovic se tento cíl podařilo splnit ato bi'l krásný dárekk 20. r'yročí zaIožeru k]ubu

Pro další sezónu se podařilo zB\aÍne získat brarúáře Josefa Palečka. rraši pozdější ďoulroletou oporu. ale to rric

nezrrěnilo na tom, Že v roce 1974 opětouiě sestupujenre do okresu. Po tonrto rreúspěchu se sťár,á no\lín
trenérem Starlislar' Par,lor,ský a sestar,uje nružstvo s jedirrým cílenr a to .1e co nejry.chlejší rrár'rat do kraiské

soutěže. Před začát}<em not'é sezótr-r. se rra hřišti irrstaloval}. nor,é brank,r. a připrar,ila se piista.''ba žákor'sK,clr

kabin. od Sokola Blatna b1.l odkoupen autobus ..ROBUR..za 35.000.- Kč.
Podzim se našemu rnužstl'u ner1r'edl podle předstar,. ale jarní fuliš br'l skvělj. a tý.rrl pď norýrrr trerrérenr

získal celkerrr 32 bodů což bolratě stačilo na ] . místo a krajská B tr'ída byla opět l.e Sr'éradicíclr. ydu
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