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SI/ÉKADT.CE
Usnesení ze 4. veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Svéradice konaného 25' 4.2003

Zastupitelé obce
|) Schva|ují:

1)

2)
3)
4)

Veřejnoprávní smloul.u s Méstem Horažďovice o rykonáváni přenesené působnosti ve správnírn
obvodu obce Svéradice v rozsahu stanoveném zákonem č 200l1990 Sb. o přestupcích' ve znění
pozdějšíchpředpisů
Spolufinarrcování lékařskéslužby pwní pomoci v Horažďovicích od l 7. do 3l 12. 2003
Zadini územníhoplárru obce Svéradice
Změnu finančníhorozpočtu

|l) Berou na vědomí:
] ) Kolaudaci Stavby rozšířeníveřejného osvětlení
2) ZruŠenífinancování dětské lékďské sluŽby pwní pomoci v Sušici od 1 4 2003
3) Zápis ze 4. jednání Svazku obcí Radina a zápis z jednitri Zájmového sdruženíprárnických osob

1)
5)

Prácheňsko ze dne l.4 2003
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne ]7. 5 v 9 00 hodrn
Zantttnutt žádosh zPrograrn obnovy venkova z ministerstva vnrtřruho roz'u,oje na dokončeníkarralizace

uČp 3

Informace o poskvtnutÝch dotacích pro obec Svéradice V |etošnímroce

Z plog.atnu Stabilizace venkovs$lch oblastí Plzeňského kraje jsme obdrželi dotaci ve q,.ši 200 tts. Kč na
dokončeníkanalizace od čp. 84 přes zahradu,.U Pečánků.. čp 3. Celkor,y naklad i s účastíobce bude činit téměř
půl nrrlionu korun.

V obci Svéradice bude provedena oprava ří křížkůBožíchmuk a to poměrnou části z dotace Programu obnovy
venkova. Dotaci v celkové Úši 140 tis. Kč určenou na akci ,,obnova památek podél cyklotras... obdržel

mikroregion Zájmové sdruŽení prármických osob ,.Prácheňsko..,

a bude i<romě Svéradic rozdělena da]ším obcím

NeŠtJUBILANTI
Vměsícíchčernu, červenci a Srpnu osiaví ýznamnájubiiea několrk našich spoiuobčarrůPřejeme.1im

hodně zdraví a pohody do dalšíchletI
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Smíšková Marie
Panušková Mane
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Pleyer Gerhard

30 čelvna
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července 71 let
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Krliš František

27 srpna

Větrovcová Mrlada
Broučková Mane

28. srpna
31. srpna

63 1et
62 let
63 1et
69 let

Cesta Amerikou a návštěva patnácti národních parků - 3.

Na cestě ze Státního parku Custer r,JiŽní Dakotě do Národního parku Yellowstone (Z]uh, kámen)'
stát Wyoming, jsme přejížděli pohoří Bighom Bvlo brzv ráno a ačkolil'bylo teprve 1Steho záři. na

ne3rozmanttě.;Šíchúzemi v USA
za)oŽen V roce 1872 a jeho rozloha

Park byl
je kolem

890 000 hektaru okrúnícesta parkem,
dlouhá 260km, nás zavedla na l'šechna
za1imavá místa. Východní část parku .1e plná
gejzirú', vařícíchse jezírek. bubla1ícíhobahna

a

krásných, barevných

Kouří Se l

a

kouřjcích

teras.

řičky, která protéká údolím
je
ge1zírťl'. Vše
památkou na sopečný ýbuch'
z

ke k1erému došlo před ó00 tisíci leý.
Jedním z nejvíce navštěvovaných ge.1zíru.1e
old Faithfull ( Staý dobrák), pojmenovaný
dle toho, Že se na něj lze spolehnout, protoŽe
jeho erupce přicházejí s pravidelností přibliŽně
kaŽdých 92 minut. Přestávky mezi erupcemi u
většiny gejzirí trvají od 60 minut do 5ti let a
nelze je předpovědět old Faithfr"rll erupce
trva1í od 2 do 5ti minut a vaŤíci voda dosahuje

qvše od 30 do 55 metrů Je to nádherná jedenznádhernýchvodopádúvYelloly,slonskémparku
podívaná. Ne3větší zgejzirůje Giant Geyser
(obrovský), jehoŽ vařící vody dosahu1í lýšky aŽ ]6 metrů, ale 1elikoŽ vyvře přibližně jednou za

měsíc. nepodařilo se nám ho spatřit v akci.
Na západní straně parku teče v krásném, hlubokém kaňonu Yellowstone řeka s četnými vodopády
Ty nejkrásnějŠí a největší,Lower Falls (Spodní vodopády)' pada1i do hloubky 93 metru a slyŠetjsou
dříve, neŽ vidět.
Zůstali JSme v parku dva dny a nechtělo se nám odjíždět.Také jsme zde pozorovali rodinku
medvědů - medvědici s dvěma mláďaty Pokojně se prodírali křovím a pochutnávali si na bobulích
SledovaliJSme Je téměř ]5 rnrnut.
Na.;ihu Yellowstone park sousedí s Národním parkem Grand Teton, k1eý byl za]oŽen v loce |929 a
má rozlohu 123 000 hektarů. Většina návŠtěvníkůtímto parkem jenorn pro.1ede a anlmy.1sme nebyli
lyjimkou Tento park tvoří zejména krásné, vysoké a strmé hory, připomínajícísvýml ostrymi tvary
věŽe katedrály' Vóvodicí hora se jmenuje Grand Teton a je vysoká 4 172 metru Vůbec jsme se
nepokoušeli k horám přiblížrt, obdivovali jsme je z povzdáli, v pohodlí auta a se Šálkem kávy v ruce.
Našípříštízastávkou bude Národní park Mt Rainier ve Státě Washington.

jpk

PoZVÁNKA NA oKREsNí soUTĚŽ sBoRU DoBRoVoLNÝcH HAs!ČU

ktera se kona u sobotu 21. čertma 2003
na stadionu FK Svéradice
Zaháiení soutěžív 9.00 dopoledne
Pň;ďte se podívat na vrcholrré soutěže ne;lepšich haslčských dru.Žstev okresu K1atovy, k1erá se po .,nŤazovacích
soutěžíchprobo;ovala do této wcholrré okresní přeh1ídkry Soutěžit bude 12 dn.ržstev Žen a 25 dnrŽstev mu.Žů
v nasledu.1 ícich drscrplínách'
. StarŠíŽeny - 6 druŽstev soutěŽí v poŽárním útoku
. MladŠiŽeny' 6 druŽstev - soutěŽí v poŽárním útoku a štafetě 4 x l00 metrů
. MuŽj _ 25 družstev - soutěŽí 1. požárním útoku a stafetě 4 x i 00 metru
Po celou dobu soutěŽi bude na stadronu otevřena Mvsllvecká chata a da1šístrankv s občerstl.enim

50. let fotbalu ve Svéradicích_ 3. část
Pro sezónu L97 5-7 6 si dďo vedení mužsťvajasný cíl - stabilizovat kádr a konečně se bez problémů udržet v
1.B ťídě.Do mústva dobÍe zapadlo několik fuáč:ůztehdejšího kvďitního dorostu, kteří dobře dopJnovďi
zkušené fotbďisý jako byli Augusti4 Blaha Koutenský' Sulc a dďší. od prvních kol se dařilo držet sťed
tabulky tak, že se záchranou už žádcLé problémy nebyly. V srpnu 1976 se wací do Svéradic opět Franttšek
Pavlovský a múswo vede společně se svým Synem Stanislavem. Uspěšý kádr je posílen o kanonýra Krejčího
zHoražďovic anoý tenér se netají súrnyslem hrát o čelo tabulky' Podzimní část se však podle jeho představ
aŽ na ýbomé 4. místo a to byl dobý ýsledek a dobý vklad
nepovedl4 ale jarní finiš vyáhl naší
'jedenáctku,,
pro dďší ročník.A protože vroce 1978 se chystďy oslavy 25. vyročiza|ožeruklubu, postavil ýbor a trenéi.i
před mužstvo jednoznačný úkol - postup do vysněné 1.A třídy. v létě se podařilo získat několik vojenslgÍch
posil: Felegy, Neckař, Tomrárrek, Novák a po twdé přípravě se začďo naosto. Aje vůbec to nebylo tak
jednoduché, jak jsrne si představovali a po podzimu na nás zbylo ,jen.. 4. místo. Jarní lylosování nebylo pro nás
zTovna ýhodné, ďe s tírnto harrdicapern se hráči lypořádali a po poslednírn zápase v Draženově se slavil
postup, což byl pro naši malou vesnici neskutečný úspěch a 9' 1978čenma se pak slavilo čt.rrt století fotbďu ve
Svéradicích. Hlavnírn bodem oslav bylo utkání se slavnou ligovou Duklou Prah4 snížjsme prohráli 0:10 po
poločase 0:2.
Než jsrne se rozkoukali byl konec \éta a zača|a příprava na premiéru v 1.A ďídě. Celý ročníkpď< vkžnal, že
márme opravdu dobré mužsvo, což dokazuje konečné6. místo se 7 ýhrami,7 rercizarri a 7 prohrami' Na
nováčka to byl určitě dobý ýsledek. Jak se říká sjídlern roste chuť a proto tenér Pavlovský ZV'ýšil cí]ovou
laťku a veřejně začal mluvit o krajskérn přeboru. Co se před léty zdalo jako pohádk4 bylo v této době pro
vedení TJ Sokol radostrrá realita. Před začátkern přichází kvalitní fotbalisté-vojáci: Koscelnílg Kovďčík,
Mecele' Stix (později ještě Kavka). Soutěž se podařilo rozjet opravdu velrni dobře a od prvních kol se držírne
na špici tabulky' Podzimní uýkony korunovďo mužstvo vynikajícímýkonem v zápase s Horažďovicemi, které
skončilo našíýhrou 2.'0 a jeŽ sledovďo 500 divaků. Ve ýborných ýsledcích pokračovalo mústvo Frarrtiška
Pavlovského i na jar-e a vpolovině
čenma mohli regionální noviny
otisknout titulky: ,'Svéradice jdou do

Dva roky po
do 1. A řídy pfichazí ještě

krajského přeboru!..

postupu
dďeko většíúspěch a naŠevesnice se
dostává do povědomí celé západočeské
veřejnosti.

Po vellcých oslavách se vše wací do
normá]ního režimu a začiná se pracovat
na tom, aby naše premiérová účastv KP
nebyla zaroveň poslední. Zásaďrll změnu
prodělala ziúožniřad4 odešel wurce hry
Mecele a jako niáhrada přichžzi Cadek

zBlatné' Celý podzim Se

snažíme
soupeřům, ale na

r,yrovnat kvalitrím
vice než 13' místo to nestačí.Na jaře
však bylo vše daleko lepšía náš celkový
zisk byl neuvěřitelných 33 bodů a
konečnékrásné 5. místo. Pro sezónu
I98I-82 posiluje mužsťvo intemacionál
Franta Plass a z tehdejší RH Sušice př.ichazí ýbomě technicky rybavený voják Ivan Nižňarrsloý. Dalšívýraznou
posilou se stal dďší vojak Bohouš Holík' V sezóně jsme pak sehrali spoustu dobých zápasi, ďe protože se nám
nedaňlo na hříštíchsoupeřů stačilo to ,jen.. na 6. příčku. Zžrovei to však zrramenďo, že jsme se v krajskérn
přeboru dobře zakiirnať^zovali a zaÍadíIijsme se mezi lepšímužstva této soutěže. Vroce 1982 se našemu
mužstvu podaírl dalšíhusarshý kousek' když jsme vyhráli krajské kolo Ceského poháru a postoupili tak do
celostátního, kde nás až ve 2 . kole vyradila tehdej šítřetiligová VTJ Karlovy Vary a to až la penalty
Ročník1982-83 jsme již začali pod vedením nového trenéra Jana Rendl4 když p. Pavlovský zastával fimkci
vedoucího mústva a také dalo by se říci ,,šéfoenéra..'Nďe rnužstvo Se ve Srovnaní minulými dvěma ročníky
opět zlepšilo, tentokrát to byla 5. příčkaapoDze L bod Zqfuy na bronzovou pozici. opět se nám qruedlo několik
skvělých zápasi, ďe asi největším úspěchem bylo vítězsfví v Sokolově, kde se hattrickem prezeltovď Holeček,
naše nová posila.
I

vdu

Vzpomí''ky paní Boženy Svejdové na rodnou ves

- darovala 3000

Kč na kapli

sv. Bartolomě1e

Stará pravda Ííká, že čímje č]ověk starší,tím více vzpomíná na své mládí Mezi ty, jejichž vzpomínky na mládí a na
rodnou ves jsou stále silnější,patří i paní Božena Švejdová zPlzně Její vztah ke své rodné vsi korunovala jtžpŤiloňskem
setkání rodáků darem jednoho tisíce korun pro mateřskou školu' letos poslala dar 3000 Kč na zkrášlení interiéru kaple sv.
Bartoloměje na Kosteiiku. Jménem nás všech ji upřímné děkujeme Paní Švejdovoujsme požáda|i o její vzpomínky.
Citujeme:
,,Narodila jsem se ]0. srpna I922 t, čp. 92. ,,U Baňáků,, - Chalušů.Bylo nas sedm dětí. Pepa byt nejsnarŠí,důstojníkna
Slol,ensku, Máňa 1ako kuchařka y Plzni. Rodiče něli hospodářsh,í, ntuse]i jsme ponúhat. Já 'jsem nejvice pásla hu,sy s
babičkou Pekařikoc a ta mně naučila nát všelijaké bylinlcy' Husy 1snle pásly v Luhu, na Kanlenité a ve Mladí. Rodiče měli
opral,du ,,larosl, když při'šla nenloc, ruuselo se do nemocnice vŠechnoplatit. Já jsem, dastala v ]6 lelech zapal ruozkolých
blan' Ležela jsem dya měsíce v nentocnici ve Strakonicích. Jaruš Kláskovic na to zemřela, Vaškol,i Rybačikoc - lomu zase
vypadaly vlasy, pak ntu narostly krásné kudrnal,é.
Učila ,1sem se v Málkově a pak v Horažďovicí'ch 'švadlenou. Pak lrdyž nás os,obodi li Am'eričané,|ak .jsem jela vařiÍ
do ,sanatoria u Mulačti v Plzni. od ,sestry Máni, herá yařila v Plzni, j,sem ,se naučil'a dobře vařit' odtud jsem se |aké
vdávala a-i oni byli s auten na sllalbě. Byl na ni i pan řidici Grill a kapelník pan Větrol:ec mi s kapelou hrál u Zoubků. S
Pepikem Sudybyloc jsme dělali tancollačky.
tr, Plzni .jsenl byla u Cen,eného lcríže,děIala pro staré lidi zájez$l, roznášela.jint při narozeninách balíčtEa zájezdy.
Manžela 1senl mě]a hodného a pracovilého. Byl čalounÍkem,měl doma živttosl. Já jsem pracovala v Sušické ulici u CSD
deset ]el jako ved.ouci Jidelny. Přilom jsent skoro šest let měla vedlejŠi zaměstnáni - dělala jsenl večere vedle nás v
reslauraci. Byli jsme šťastná rodina. První manžel mé dcery nebyl hoďý, kd'ežto d,ruhý velice hodný' Pak přišIa strašná
nemoc. Moje dcera Danuška doslala ve 30 lelech leukémii a zemřela. Před Íínchodila pět a půI roku na konzervaloř, kde
studovala hnt na harmoniku a krásttě zph,ala. Tenlo rok lomu budou dva rolty co zemřeJ můj manžel.
Stále vzpomínám na Svéradice - jak panu Urzol,i dali chlapci lrakař na sÍrom před Bárloc nebo jak panu Turkol,i
(Ryndovi) dali hřebík do ohn, natáhli prol,ázek a od l<apličlql brnkali. on vždyclgl vyběhl a nic neviděI' Tah! vzpontinám,
iak.jsem chodila tři rolq do školy ve Velkém Boru,.jak jsme chodili lancol:al do Boru, Chanovic a Komllšína.
S\ale vzPominánt na Svéradice, pořád se mi o nich zdá a vracím Se tam zpátlql v myšlenkách do svého dětsní i mládí.
Když mi zemřela dcera, přestalo mi všechno baviL Jen len, kdo přišel o g,é di'tě l,i, jak je lo hrozné. Na Svéradjce nikdy

nezaPoruenu.

jsnr

BoŽíMUKA a xŘÍzE, JEJICH HISToRIE A SoUČASNoST

(dokončení)

Nově postavené křížea Božímuka
VÝklenková kaplička sv. Václava postavená k Mileniu 2000. Na svůj náklad a vlastní prací tuto
kapličku postavili čtfi občanéSvéradic - parr Jarr Koz4 Gerhard Pleyer, Wílly Petsch a Josef Srnitka' Již
vlastně svoji původní a současnou státní příslušností- česko-německo-anglickou - i následným zasvěcením
kapličky patronu českézerně sv. Václavovi, symbolizují tvůrci stavby přaní: Klid a rnír českézemi' Kaplička

byla páterern Stanislavem Buštou posvěcena 28. zilÍi 2000
Skupina občarrůze Svéradic (J. Holrr, F. Ka|az4 J. Koz4 F' Mar.ek, G. Pleyer a J. Smitka), která si vzala za
úkol záchranu star'ých křížů,postavila v letech 1998-2000 v okolí kaple sv. Bartolorněje tŤiWiŽe, které mají
připornínat ýznamné a trrstorické události.
Křiž na pamět'Josefa Teice ze Svéradic čp. 30 byl přenesen z }u.obu rodiny Tejců. Má připornínat tři
generace zednicloých rnistrů (stavitelůjihočeské lidové architektury) a tři kolařské generace tohoto rodu. Jeden z
nich, stavební rnistr Josef Tejc, provedl v roce 1846 piestavbu a rozšířeníkaple sv' Bartolorněje
Křížna paměť zemřelÝch občanůSvéradic převezen ze zrušenéhohrobu ze hřbitova ve Velkérn Boru.
Byl postaven k uctěni památky všech zemřelých občanůobce.

Křížpostavený v roce

2002 je sloŽen z několika nalezených dílůruzných dernoloÝaných křížů.Na
zikladovém podstavci je uveden rok 1906. Vysvěcen byl v roce 2002 v době největších povodní v Cechách.
Tuto událost bude pňpomínat tabu1ka na kříži

Na závěr příjerrrná infonnace. V rárnci akce Prograrnu obnovy venkova požádalo Sdnržení obcí Prácheňsko s
sídlem v Horažd'ovicích o finančnídotaci na opÍavlr křížůlernujicích tzv. Vintířovu stezku, která vedla z
Bavorsk4 přes Hartmarrice' Sušici, Horažd'ovice, Svéradice a pokračovala až ďo Břevnovského kláštera. Z této
dotace a za přispění obce budou opraveny kríže:Hrblcuv k'ríŽ u RáŽku' r'yčištěnKíŽ u Mostu, ZÍlovtl postaven
kríŽ u Moýčky a opraveny kříže u Mlýna a v Přechově.
istt'

VÝsrevBA VES|.{ICxÝcH USEDLosrÍ

koncem 18. stol. a v pruběhu století 19' v3ihočeskémkraji a horaŽd'ovické oblasti
Koncem 18 století nastal rozvoj přestaveb stávajících selských usedlostí a staveb drobných hospodářů, ve keých žili a
provozovali svou zemědě1skou činnost
Napomohl tomu rozvoj zeměděiské .."ýroby, 1epší hospodářské vysledky zemědělců' a tím ijejich potřeba zvelebit dům'

hlavně příbytky pro svůj dobytek a objekty pro uchovávání svých r,1;'pěstku
Toto zlepšeníživotnísituace obyvatel vesnic nastalo zejména tím, Že V foce 178 1 bylo zrušeno nevolnictví, což
umožnilo samostatné podnikání v oboru zeměděiství
Rozvoj výroby cihel podněcoval stavební mistry k novým pohledům na možnosti vývoření stropů nad většími prostorami zýména hospodářských budov, než jim to dovolovaly konstrukce ze dřeva Zača|a éra klenutých stopních konstruka1e

ai

Jejich popis a zásady jejich statických zakonitostí vám přiblížíme,pokud budete mít zájem, v některých z dalšíchčíse1
našich novin.
Technické možnosti podněcujítaké touhu u objednávajicích zákazní}ď požadavky na odlišnost nebo ýimečnost jejich
díla. Jelikož většinapručelíjakoživjezd do dvorabývaly orientovány do návsi nebo do příjezdové ulice, bylo nasnadě, Že
nositelem r,ývarného zpracování anebo určujícímnositelem motivu se staly pručelíobytného domu a brána, popřípadě
doplněno o špýchar postavený vjedné uličnířadě.
Podívejme se nyni na oblast I1žních Cech a přilehlé Horažd'ovicko, jak se jich tyto změny ve stavitelství dotkly.
Připomeňme, alespoň pro ty mladšiznás,jak tenkrát vypadalo uspořádaní běžnéselské usedlosti. Vstup tvořil dům, ze
kterého se šlo do černékuchyně, světnice a do komory, místo které bývala někdy světnička Usedlost měla dalši nezbytné
provozy, bez nichž by hospodářstvi nemohlo fungovat ByIy to: chlév, stodola, sýpka' sklep

Se síiícívýstavbou se začali zviditelňovat zdatnější stavební mistři, kteří prováděii stavby v určitých městech a
vesnicích' Jejich způsob rnýstavby posléze přebírali i méně erudovaní zedníci, aby se v uvedené oblasti vývofili styl, kteý
bývá nazýván ,jihočeské baroko..
U nás, ve Svéradicich,ž1|aaprováděla stavby dynastie zednických mistrů TEJCÚ Bydleliv č p. 30,,U Drnků.. Jejich
předkem i v řemesle byl rodák zeZáhorčiček zednický mistr Tejc alias DRNEK, kt"Ú žilv l8 století
Tejcové, jak po sobě dědili řemeslo a dovednosti, postavili ve Svéradicích řadu usedlostí, které svědči o jejich citlivém
příStupu k tvorbě prostoru, i když jde o zdánlivě obyčejnéstavby, jako jsou stáje nebo sýpky a samozřejmě klenby ve všech
budovách avýzdoba štitůči tvarbrány.
Ve Svéradicich jsou dochovány ve většíči menšímíře usedlosti č. p l8, 42,58,69, známéjsou objekty v Chanovicích,
Slatině a jinde objekty mají čitelně shodné stavební tvarosloví charakteristické pro tvorbu Tejců ze Svéradic
Stavby obdobného charakteru vzn|ka|y v Jtžnich Čechách i na Horazd'ovicku až do l světové války
ovšem v 50. a 60. letech nastala vlna modernizování vesnických stavení. Klenby nahradily rormé stropy' zvětšila se
okna, vybudovala se sociální zaiizeni a ústřední vytápění Dodnes odolávají sýpky a sklepy, kteých je dochováno a uživáno relativně hodně.

Typicka, bohatě profilovana .še'stilistá rtt;ice,

herou zedničtímistři Te.jcoyé zdobíli 's1řed
klenby jimi zholoyených stropních kleneb

Stavitelé kapličky sv. Václava postavené k Mileniu 2000
zleva. W Petsch (Í 3 11.2000)' J.Smitka' J.Koza, G Pleyer

obytných místnost.í h,e Sl,éradicích dochol,aná
l,čp. 9, ]8, 57, 58)

LíŮŽn nÝr srÁŘÍ rnÁsnÉ?

- rozhovor s paní Annou Karhánkovou

V dnešníuspěchané době, plné civilrzačních i zakeřných nemocí, se s obdivem pozastal.ujeme nad každýn1 kdo
věku Ještě více n:ás překvapí jedná-li' se o člověka tělesně a zvláště duševně svěžího.

se dožr3e lysokého

Koho máme na mysli? obyvatelku a svéradtckou rodačku parrí Arrna Karbánkovou, která se dne 25.6.2003
doživálaásďch 93 let. Leckdo z vás si můžepomyslet. ,,Co můžebýt na takovém věku ji.ž krásného?.. Ale v případě
paní Anny Karhánkové sizatimto příviastkem stojím Proč? Posuďte sami.
Ychi:zim do velmr hezké a světlé místrosti, která je s určitos|í ,,1e1í...
Kromě ostatního nábytku tady totiž v rohu stojí šrcístro.1 je to ten pnmí,
na kterém áotovovala šaty, sukně, halenky' kosýmy a kabáty pro
zájemce ze Svéraďc a z šřokého okoli a kteý by mohl vyprávět o této
její velké záLIbě i o álibě v daišíchručníchpracech.
Sama říká. ,,Ještě, když jsem byla doma a tatínek byl nemocný,
pracovali jsme s maminkou sami na polích Posekala jsem Sama kosou
celou ]ouku. Sekďa jsem i obilí a mamhka Za rnnou sbírďa avieza]a
Snopy- Pak jsme postavily
a měly jsme radost, že to máme
''parraky..
hotové. I když jsem byla rrnavená, už jsem se těšila domů' jak si večer
sednu k ručnímpracím Háčkovarrí,pletení, šitíto byla mo.;e velká
radost A pý.1ste jř psali o Vojtovi Větrovců? To byl nejlepšímuzikant.
Moc ho ode mě pozdravu1te. Dokud ten chodil o masopustě s kapelou,
..Švad1enky''.
vždyc\<y u nas hrárli
Vzpomínárn také na Vojtovu mamhku,
ta na mě vždycky volala přes zeď v zaltradě a spolu jsem se radrly... ,,A
to ti musím na mamirku proradiť',říká Jana, dcera paní Karhálrkové,..
že často přišli lidi ráno a chtěli mít šaty hotové druhý den a ona pak šila i

celou noc
Po svatbě s panem Františkem Karhankem v r 1946 ji čekala ,,zase,, práce na velkém hospodářství PaÍIí
lidi bědujou' co mají práce My jsme nebědovali a ještě jsme měli zpráce radost.
Karhárrková však říká:
',Dneska
Horšíbylo, když se muselo do JZD a odváděli nárn kobyly Táta brečel na dvoře, já brečela v kuchyni, v maštali
bučely krávy Byla to téžkádoba, tátzto měl všechno moc rád, ale nedalo se nic dělat...
o všem má přehled a pravidelně luštíKížovky'',informu.;e mě Jana
,,Maminka každý den přečte celé novrny,..Křížovky'',
kde je rrad každou stránkou vzorně napsaný obsah tajenky.
Dívám se na hromádku složených časopisů
bylo už několrk pý1ů,.. dodává zeť Em1I (podle paní Karhankové Miloušek), ,,ty už 3sem musel
',Takoých
zlrkvidovat.. Po sdělení této skutečnosti se už ýbomé duševníaktivitě parrí Karhankové vůbec nedivím.
,,Jázato nemohu, ale neumím zaháIet a jen tak koukat,.. říká parrí Karhánková' a pokračuje v dokončování dalšího
háčkovanéhoorigrrrálního modelu pro svo1i vnučku Renátku... Tentokrát ji z-asetlači termín, musí být do 19.čerrna s
prací hotova a tak často vzdychne' ,já to asi nestihnu... Dívárme se na sebe s Janou a smějeme se.
Chtěla by být paní Karhanková ještě jednou ''mladá'' do dnešního světa? ,'Víte, dneska to, co se dočtu v novrnách
a co Se ukazuje v televizi' to je spoušť. Pak se všichnr diví, jak je nládež zkažerÁ yžd\Jť se jlm to všechno ukazuje
Všechno ale záležína ýchově v rodrně Nás bylo pět sourozenců a tatínek byl na nás moc přísný Jednou1sem prala
.Jeď'
v šatovézástěře Když jsem přišla
na Stašíně a bylo hrozré horko. Svlékla jsem si halenku a byla jsem
žalovala,
Dmkoc
že1sem
bylana
Stašíně nahá
žemubabička
domů,tatínek mé seřen'l,
že
v
té
telev:zi
dávají
Ještě,
aspoň
fuskuj, Milionař a Doremi, to si nenechárm
nechtěla.
Dneska bych už mladá být

ujít ''

,,DodrŽovala maminka nějakou zvláštní životosprávu ?.. ptám se Jarry ,,Mamilka se nrkdy nedotkla žádného
salámu anemárádaryby K je.1ím oblíbeným pochoutkám paři celý život dobře prorostlý bůčeka dobře omaštěné
přílohy '' Pak věřte modemím pozrati<ům
Takže chceme{i poradit recept na dlouhověkost? Asi poanáme sami,že črrrorodost a aktivita ma.1í podstaErý, ne-li
roáodu.1ící vliv. A to jsme ještě nezmlnili, žeparu Arrna Karhanková byla v.ýbomá kuchďka a pekďka a že si jí
sousedé zjednávďr na přípralr: svatebních hostu1 Že často arádatráIav místnímochotrrckém divade]ním souboru
..na
romÉrrr.''
Nelze obsahnout všechno , protože kůdý Lidsky život 1e jedrrrečný a vydal by
omlouvám se parrí Karlrárrkové a.1ejí rodirrě za dvouhodinové zdrženi, protože jsem přišla s úmyslem odejít
max.za půl hodiny. Vám milí čtenáři se omlouvám za obsáblejšípříspěvek Neš1o ani dřív odejít, ani příspěvek
7kÍátit Ve svém zaměstnárrrí mám moŽrrost nah]édnout do osudů mnoha star.ých (věkem) 1idí Co je společnéhopro
každého z ruch? Ačkoliv mají co jíst a je o ně postarárrro po všech dalšíchhmot,rých starrkách' všichru touzí po
j ediném' po blízkosti a lásce svých nejbližšíchPaní Anna Karhánková toužit nemusí, ta je 1áskou obklopena, a proto
jejejí starí krasné
odchiultn a přeji parrí Anně Karhánkové, aby 1i bylo dopřáno ještě tolik zdraví, aby si mohJa pohoupat toužebně
..šatníček''
Půjde to ryclÍeji' prckové bývají
očekávaného pravnuka nebo pra.mučku,případně obohatit r jeho
zpravid7a docela malí šprrnti.

|{eŠlv AnapRICE - nnI'ŠÍosuoY vYSTĚHovucŮ
Amerrlia- země r,l,touŽená. Jezdrli taÍn za prací mladí lidé z
nďí obce. ďe r z dďších r.esnic. V roce l886 se ve Slatrně čp 4
narodila Anna Benediktor,á. V roce 1900 (to ji b,vlo la let) ji
parník od:.áži do daleké země Tak j*o r ětšina česlt,r'ch dir'ek
i ona r Arnence slouZla.
Po dvou letech se vrátrla domů a světe div se' docela
bohatá Vdďa se na statek do Sl,éradic za pana Ser'Čika do cp
57. Ten ďe ve sr1ych 33 létech zemřei. \'e stavení byl třeba
hospodař a tak se Zno\'u vdd'a za souseda parra Turka Práce
mč]a dost' času málo. ale řeč kterou se l' cizině naučrla
nezaponměla. V roce 1945' kdy kolem Svéradrc bylo plno

amenckých vojáků s tarrJ<-v', stala se.;i tato príhoda
Cýřleý chlapeček KarlíčekSmítka z čp. 63 bvl spoustou
tanki nadŠenj' a chodil si tam ÍIIát Kůdý den prolézal tyo
obrí stroje a zkoumal ce|é zaiízeníTo se ale nelíbilo jednomu
vojákovi a ry'jádňl to slo''ry: .'Kluku jestli Tě tady jeŠtěur,idím
nďiopu Tě do prdele... Palí Turkov4 která v té době šla z pole
vše slyšela a na vojilka prom1uvila v.1eho mateřštině.
',Copak.

Se.stry, Anna Benedihovó' narozená
provdanó Turková čp 57 (vlevo)

]

886,

a Anlonie Benediklovd' narozená ]8BB'
prol,daná Babkoyó čp. 12 (vpravo)

copak. chlapeček Vás zlobí?.. Vojak se nemálo podivil, že
dďeko od domova je někdo s kým si můžepopovídat. Parrí
Turková od té doby dělďa tiumočnici. Bylo totiŽ hodně vojaků'
kteří svéradickým děvčatum chtěli sdělit.1ak je mají rádi.
U Benedlktů ve Slatině se v roce 1988 narodila da]šídcera
Antonie. Také ona se ve čtrnácti letech lypravila do Amenky.
Zadva roky se wátr]a a vdďa se do Svéradic za pana ondřeje
Babku čp 42
mav

Muži FK Svéradice postupují dookresního přeboru
Naši muži Se po roce opět vrací do nejlyššíokresní soutěže a tuto jistofu si r,ybojovali již celé 4 kola před
koncem sezóny. Popádu z 1 B ďídy adalšímsesfupuvloňskémroce se zdálo, Že músťvoje vkrizi ao návratu
se m]uvilo spíše potichu. Po 5-ti letech působení ve funkci trenér4 odstoupil Václav Dušek a jednaní o jeho
nástupci trva]a neskutečně dloůo. Téměř v poslední chvíli se podařilo ulgůovat našeho spoluhráče a býalého
trenéra Horazd'ovic. Viktora Bryndu, kteý se ihned se Svymi asistenty Pavlem Brabcem a Petrem
LÓffelmarrnem pustil do práce. V kr.átkérn časovémhorizontu se jim podařilo dát dohrornady partu fotbalistů,
která své morá'lně-volní vlastnostr potvrdiJa hned v prvním mrstrovském zápase s Týncerrr' kdy otočila výsledek
z poločasoých0:2 na konečných3.2 Músťvose dostalo do pohody a následova|avítězná séne, která skončila
az ři kola před koncem podzrmu v Hrádku u Sušice, kde nerovné utkaní s posíleným soupeřem a sudím Zenl|ou
těsně prohrá|o. Ztráta bodu vposledním zápase vMěcholupech uŽ tak nemrzel4 protoŽe se hrálo na terénu'
kteý pripomínal spíšerypuštěný bůniý rybník a s fotbalem to nemělo nrc spoleárého. Týmu během podztrnu
ohromně prospělpřichod Michala Petráška a Parrka Simanovského' kteři byli oporami ve všech zápasech.
Jarní boje jsme začali prohrou na hřišti v Týncí' které sými ronllěry připomínalo spíše hřiště na házenou a
to ještě na hodně nakloněné rovině. V dalšíchzápasech se však do muŽswa wátila podzimní pohoda a opět se
začalo lryhrávat Malý ýpadek přišel .1eŠtěv zápase se Zichovicemi. kdy jsme po drtivérn tlaku pouze
remrzovali, ďe to se ve fotbďe stává. Závěr sezóny má v současnédobě t'ý-m pod kontrolou a pral.trcky nedává
sýmsoupeřůmsebemenŠíšarrci naprijatelrrýlrysledek Atoipřesto,žejejpronásledujeneuvěřitelnámarodka
- jedno období bylo mlmo hru 7 hÍáčů!Naštěstífunguje dobrá spolupráce s trenérem našeho dorostu Petrem
DoleŽalem. k1eý pravidelně uvoiňuje na zápasy mužůněkoiik sých svěřenců. Stabilními fuáči
se
',A..mužstva
sta] Pavel Marek a Standa Makovec. dále podle potřeby naskakují Petr Vrárra' Kuba Větrovec. Karel Šrámek'
Milan KJečka a Pepík Chalupný.
FK Svéradlce se tedy stává účastrríkemokresního přeboru pro sezónu 2003-2004 a to Tramená pro realtzačnl
ým a v-vbor - dosavadní kádr posílit tak. aby hrál ve vyššísoutéŽi důsto-jnou úlohu. A rujak se nebráníme cílu
trenéra Brr,rrdy, hrát o špici i v této soutěŽi]
vdu

EucE,Xn. JOHX

KOVARIK

Postupně \'ás. r'áŽení čtenáii. SeznamuJeme s osudy- svéradic$ch potomlců' .1e1ichž předci odešIi v minulostr
do Anerik1 Již dvakráte jsme psali o potomcích rodu Kol.aříků. Dnes si povíme o dalšímčlenu tohoto, ve

Svéradicíchkdysi tďi ron,ěn'eného rodu - Eugenu John Kol'arrkol.i, ktery jďio jeden z pn.ních Arneričanů
navštívil po roce 1989 svou rodnou r.]ast
BlíŽi se Vánoce roku ]880. . . ' .. .Josef Kovařík ze Svéradic Óp 33 se sými dvěmi dětrnr a spolu s dalŠírrrl
lystéhovalci z Čech odjíždívlakern do prístav.u Brém.v. kde se nďoďuje na 1oď piujícído Ameňky, do velké.
neznámé zeme. která jemu a jeho dětem snad přrnese štěStí.Co jeho odjezdu předcházelo
Josef Kovařík se narodi] 8. února 1827 r,chalupě čp. 33 ''U BlaŽejů'' Po svém otci převzď malé

roce 1927 oŽenll s Američankou Anrr Susal
Alhert a št'astnýrn manŽelůrn se nar.odili
symolé: E,ugerr' Alhert a James. A právě' po
mnoha letech se jeden z ntch, Eugen,

sluŽebně dostal

do své rodné vlasti

Crtujme. co o .jeho návŠtěvě napsaiy V roce
l990 podnrlové noviny Skodovák:

Uspěch vyžaduie změny.
Dědeček pana Eugena Kovarika, 1ďc .1rŽ
jméno napovídá' byl Cech, ze Svéradic na
Horažďovicku. Před 110 le\ přeplul s
rodiči oceán a zapustil kořeny ve Spojených
_. je
státech. Jeho rmuk
,- viceprezidentem firmy
--ť" ^-.--.-';.'
ř.Iecr|c. kolosu s r,ice neŽ rřerni sr1
Ljenera]

tisíci zaměstnanci Parr KovanJi se právě
áčastnri naŠich oslav osr'obozeni P]zně a

při té příležitostitaké navŠtíviináš podnik
Vy1ádril vysoké uznánj historii, technické
dokonalostr. kvalitnj práci a -odbornosti.
Lugen John Kovarik -s rodinou
spo;enými se jménem plzeňské Skodový
jako
vstoupiia do dl.acátého - jalio jedna z
21
století
stejně
do
..Věřím. ze Škoda Plzeň nastoupi
Pak
E. Kovarů hovořil o tom co bylo klíÓem
nejrespektovarrě1ších strojírensx;'Jch společnostína svétě,..pronesl.
jednoduchost
v rozhodo't,áni, osobní sebevědomí, odpovědnost.
k Lsp3chu jeho frrmy GE . ze1ména: rychlost a
wsoká odbornost a vzdě1áni Uvedl. že finna GE realizuje vzděláváru ve vlastním středisku v Crotonville ve
Státě New York. Dnes je Eugen J. Kovarik na odpočirrliq pokud to tak lze nazvat, kdyŽ.;e ještě stále členem
správních rad GE v Japonsku a Erropě.
osud-v- Eugena J. Kovarika. jeho předchůdců v Cechách i jeho potomků v USA mílŽete od zarí t. r strlédnout
na Stá.lé ýstavě ''Vystěhovďci do USA a jejich osudy''. kterábude otevřena v budově obecního úřadu. Příště si
krátce povíne o Josephu W Kovarickol'i' generálmajorovi US Force.
Vydává obecní úřad ve Svéradicích' K tisku připravuje redakčnírada ve s|oŽení:
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Straňák (mot), lng. Marie Su|cová (maŠ) Marre Vojtová (mav)
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