
Ročník I. /č. 4 Srpen 2003

Usnesení z 5. veřeiného zasedání Zastupite|stva obce Svéradice konaného 26. 6. 2003

Zastupitelé obce

l} Schvalují:
l) Snrlour'u o prorrájmu pro\,ozovn}'/ kadeřnictví s llo\iou kadeřnicí Starrislavou Hájkovou
2) Prúiezd obci Svéraďce pfi uzavírce silrrice IV188 ve drrech 19'8' až22.8. zdůr,odu opra\Ť'želeaničního

přejezdu Velký Bor
3) V1pracováni pasportu k|ega|izaci 5. a6. vodovodnilro rrr|u
4) Soutrlas s pronájmenr pozerrrku pč.96113 v k. ú' Svéradice u čp' 120
5) Souhlas s napojením přepadu od domovní Čov ep.+ do obecní karralizace
6) Smlouvu o ďlo č. 05Aio/3 pro zpracování prqektor,é dokumentace ryóníka ,,U Jámy..

l|) Berou na vědomí:
1) Projedrrání rozpracovaného konceptu ťtzemnibo plánu obce
2) Dotaci z Progranru pďpory stabilizace venkovskýclr oblastí Plzeřrskélro kraje ve \^.iši 200 tis' Kč na

dokorrčení kanalizace u čp. 3
3) Zpráln o ukláďárú jaderného odpadu v lokalitě Pačejov
4) Infornraci o hlasování v referendu v rraší obci
5) Zádost o dotaci na lesy
6) odklonění doprar,1, sprujezdenr obcí Svéradice vobdobi I.7. až 3].12.2003 zdúvodtr opra\Ť

železrričního mosfu v Horažďoúcíclr přednrěstí a irrfornraci o rrasledné opravě používané cest1'
Svéradice - Konrušín

7) Veřejnou v1'lrlášku o zahájeni řízeni o pozemkorých úprar,ách r' k. ú. Svéradice
8) Infonrrace o oslavách padesátélro vý,ročí ra|ožerufotbďového klubu
9) Vydání dalšílro čísla obecních novin
10) lnfonnaci o korrání okresní lrasičské soutěže
1l) Zápis z pátélro jednríni Sdružení obcí Radirra
12) Zapsini tr,tŠ do obchodního rejstříku
13) Dotaci z PoV pro rrěkolik obcí na akci .,obrror'a parnátek podél cyklotras.. \,e \.]ýši t40 tis. Kč pro

Zájmové sdružení osob Prácheňsko' z jejíž porrrěrné části obec Svéraďce opravi tři křížlq'

||l) Ukládají
l) Do 20.čen,errce budou v obci přezkoušerr}'h1'drantv, odpor,ídá Laďslar' Fl|ina

Díky paní Švejdová!
Díky finančnímu daru paní Marie Švejdové zP|zné, o kterém jsme se již dříve zmínili, uvidí

návštěvníci pouťové mše oltář v kapli sv. Bartoloměje v novém rouše. Červené apendium s ozdobně
vyšitýn nápisem ,.Svatý Bartoloměji, oroduj za nás.,, které obepne oltářní stůl je doplněno i nor,ou
přikývkou. obě týo dekorativní oltářní doplňky zhotovily šikovné ruce sestřiček Kongregace sester
Nejsvětější Svátosti v Česlých Budějovicích.



NeŠt JIIBILANTI
\r měsících Srpnu. záři a říjnu osiarí r.(zlanrtrá

zdravi a polrodr do dalších let!

Srpen
Panuška Bolruslar. 7. srpna 76 |eL

Zachová Enri]ie 8 srylna 73 ict
Snlíškor'á j\4aric 12 srpna 72IeI
ParrLrškor'á Maric 2.2 srpna 73 ]eI

Čcricn1 FrarrtiŠek ].i' srpna (;5 lct

zan
Kandr Václar' 4. záři 70 |ct
Šajarrek St-anrslar. 6. záÍi (fi lcl
Snritková N4aric 8. září 66leÍ
Štčclrová oti,lic 9 ' záři 70 lclt
C,lra]ušor'á Božcna 16. záŤi 80 lct
Haustreror'á LLrdrrrrla ].1 ' záři ó l Ir:t

RÍjen
Jirovec Karcl l8 října ti2 let Brc1clror'á Božella 73 ři.pta

Uvaue o PoČAsÍ e JEřIo PRoNtĚxÁcH
,,Takor,é sucho nepanratuji... Tato slor,a slyšíme n1nrí často. Zatimco máme r' Živé paměti

obraz loňských pustošivých por'odni, letos neprší. Blatná. která v minulém roce byla tak knrtě
povodněrni post,ižena letos zápasi s nedostatkem pitné vod1,. AJe nejen B]atná. ani my na tom nejsrne
dobře. A tak jsem zalistoval ve svém archir,u, abych se podír,al na některé extrémy, které počasí v
minulosti přineslo Údoie.1 sou vestrrěs z farnich krorrik.
o r'letech 1746 - 1747 - 1748 panovalo katastrofálrrí strclro' ceny obili se ažzpětinásoblly
o 1.- 5 záŤi 1749 pŤi|ltlv na Nepomucko a BlateIrsko hejna kobylek' které při letu.,zastílrily oblohu

tak- že bvlo šercr... Štoay byly tak veliké, že se r,'postiŽerrých rrrístech nic nesklízelo V Č]ížově na
Blatensku byly celý. rněsíc.

. V roce 1759 napadalo hodně snělru, ale p<ldle pořekadla ,.hodně sněhu^ málo r,or1),.,' bylo pak celý.
rok takol,é sucho, že r,yschla i koryaa některych řek. Prvrrí déšť přišel až 15. záŤí.

o 7. 7. 1854 zasáhla l,elke úzetrrr Čech prudká bouře, dopror,.ázená krupobitim a vichřjci' která na
tnn.oha rnístech zcela zníčila úrodu. potrhala nrnoho 4o51.q1'ých stř.ech a ,,vymlela.. 1, polích a
cestáclr spousty strži' Podobná bouře byla tež 19. 7 .19a3 .

o 6. - 7 května 1874 dl'a dnv a dr'ě noci nepřetrŽitě sněžilo Snih rozlánral tisíce ]esních ale i
ovocných stromů'

. 1 ] 8. 1925 zasáh|a prudká bouře v,elkou Část Čeclr a zařádj]a si i na Horažd'ovicku. Stržen byl
rrrlýrr ,.Kutíl.' u Slatirry a utopeného rnlyrráře nalezli aŽ u Babin. Stržen byl i svéradický mlýn a
zce|a strženy nrosty přes Březor,t, potok na silniciclr Velký Bor - Sl'éraclice a \zel[ý Bor -
Holkovice .

o V roce 194] iIž od jara bvlo katastrofální sucho. jarní obiloviIry' se térněř nesklízeli. nebylo co
krrnit Ve Sr'éradicích r,elká část hospo dáŤů jezdila pro vodu do Stašína a přirodnich stuání ..U
Rrůtka.. a.,IJ křiŽe,,

o $. května 1957 prudká bouře s krupobitím^ při nížza di,ě hodint. Spadlo přes 1OO nrrn sráŽekzcela
zničila úrodu od Radiny i od Stašína a Krrtila se převalila ohromná por,odeň. V Babíně a l,e
Svatém Poli rozbili.kroup1,.přes 80 %o r,šech taškových střech.

TaWe co říci na závěr? Extremrrí rýkrT' počasí byli' od nepanlěti. Jenže nt'rrí pry rnají bi't stálel||

.jsnt

Přgerrre .jim hodrrč

63 lct
62let
63 let
69 leL

6l let
61 lct
6(> let
69 lct
63 let
72 |eÍ

7-5 let

iubrlea ilěko]jk našich spoluobčarru

Plever Gerlrard 27 srpna
Kr]iš Františck 27. sryna
VČtror.cot'á Milada 28 srpna
Brouč]<or'á j\,larie 3l snrrla

Větrovoc Václar' 17. záři
Forejtová |vIiloslara 20 zaři
St'rariák Tonráš 2]. záŤj
Srrritka Joscf 22 záii
Pctschot'á Kvčtos]ara 29. září
Forcjt \/ácial' 3(). záři



hlEooŽrrÉ DEvADpsÁrrxY PAI{A Kenre KrEČxv
Parr Karel Klečka ze Svéraďc č. p. 63 by se l 9 |O. 2OO3 dožil devadesáti let. ZaÍadtl by se tak mezi ry,kteýrn je dopřáno dožít se r,ysokého r,ěku v dobrém ýzickém i dušewrím zďrau. Letos v červenci se

bohužel jeho pozemská životní pouť uzavřela. Pojdme tedy alespoň Se sJmem Karlem a snachou Evou
zavzpominat na některé úseky1eho života.

,'otec se narodil v r. 1913 ve Svéradicích r' rodině rolníka. MěI tři sourozence, dvě sestry abratra, z
ruchž dvaadevadesátileý František, lrodinař, byl ještě sr,ému bratrovi na pohřbu. otec velice rád vzpomínal
na vojenská léta r,Písku,.. pokračuje ve \-Ypravování s1,rr Karel. Na vojně se měl dobře. Dělal 

',Iapiducha..(zdravotrríka) a přátelsí,i z vojny s panem Jindrou a jeho rodtnou r,ydrže|o oběnra i do civilníh.o Žjvota.
Což potom, když se ve vojenské nemocnici dostal ke štábnírnu kapitánoú Polárrkovi. kteý se mladého
Karla qptával odkud pochází. Jaké bylo překvapení obou mužů, když se domlur,'ili, že i kapitán Polánka
má svéradicky původ. Ted'teprve nastal}, dobré časy. Kapitan Polánka si sr,ého 

',krajana.. rryEt<at v podobě
dobrého proviantu, nebylo nouze o párky apod...

,,Po nár,rafu zvojny hospodďil doma se sým otcem. V roce 1941 se oženil s N{arii Kubešovou z
Malkova' která byla o pět let rnladší. V roce 1946 mu zemÍe|otec a tak se ujal hospodářství sám.

Práce v zenrědělshuí ho těšila, vzpon.ríná Karel, zrďosti si ještě rozšířil v Hospodářské škole ve
Strakonicích.

Jak velké bylo hospodářsM pana Klečk.v, ptám se Karla' ,,Z 25 ha tvořil 2,5 ha les,V maštali bvlv vždv
2 páry koní a když měli třeba 3 hříbata bylo na 7 kusů koňského radost se podívat. Hovězího aouytla miuá
otec tak kolem 23 kusů, pak 2 prasnice a prasata na r,ýkrnr...

,,Kdy-ž se V roce 1952 zakládiilo v naší obcj IZD bylo rrri 10let a nrojí sestře Maruš 12let. Bratr Vašík
nďim zemÍe|, když mu byl asi rok. Stá]e vidím,.;ak jsme brečeli a měii strach' Že nwn tatinka odvedou
četrríci. Ti stáli na dvoŤe spolu s tehde.;šímr představiteli místrrího národního 'u.ýboru a stavě]i před otce 3
mohté altematir.y: bud,. podepsat VSfup do JZD, nebo zap|atit 80 tis. Kč nebo se nechat irystěhtvat. Navic
četrrici pfišli vlastně zjišťovat, proč otec nenastoupil do vězení na Bory do Plzně, kam dostď por,'olávací
pÍikaz. otec si vzal jeden den na rozmyšlenou a odjel na radu ke svému švagrovi, učiteli Kůbešovi do
Zahorěic. Ten mu řek]: ''Karle, všechno 

-si 
rozstaž, čeÍro si úc važíš, jestli roďný nebo majetku' komunisti

budou u moci stejně a jestli si chceš nechat rozbit rodinu, nech se r,ysiěhovat' alá o majetek při,áeš stejně a
rodinu si rozbiješ...Tak otec vstup do JZD podepsal. Nejdříve jezdl|s koňmi, později áelur .t.upl''ářeápak
až do odchodu do důchodu skladnika. v JZD pracoval št"1''e poctivě jako na svém. Konečně tak zpočátku
pracovali všichni ti s1ďi zemědělci, protože nrěli k půdě lasí<u a vztah, a jinak to ani neuměli. Práce v
zemědělství, to byla jejich radost...

A Klečka ěl vlastnosti? ,.Především byl velmi rozvilžnýa sná Kare]. b), se s něhým někdy pohádď nebo nrěI s někýmně1aké u" co js . říká snachá p,u 'j... od dědy nesl1l!9|3 hrubéslovo. zvláště . pol<račuje. ,,S fotbalistánra jezďl i na jejich rýezdní
zápasy, jedrrou jsme všichni by|i až v Karloých Varech. Vzpomínám si' ze babieka vždvckv riiáta, ze
děda nedá pokoj s fotbďem, ani když je dorrra návštěva. to si vždy koukal nějak r,ykroutit, áž ,. -u to
por'edlo,.. dodává Ei,a. ,,Také velnri rád chodil na Velky Bor do kostelí později ho vždycky vozil Karel...

Svou lásku větroval už jako dědeček sýrn čýřem vnoučatům a dortd ,.Ještě loru
na podzim pomáhal pr"i r1'bírání brambor a sekal kosou.., '"'zpomíná Eva. pamatu.;i, si

5yla, kromě roďny' zalu eček...
romenu,3ak při jednom sezení v míshrí hospodě došlo
rísnjčku za druhou. znal všechna slova a jeho krásný
í b1'la ,,Tam u píseckých kasáren... Jak jirrak, když
sliboval4 že přijdu a zapiši ty kasné pisničky" které

šly přímo ze srdce.
Bohuzel k tomu už nedošlo a tak alespoň tírnto malým oh]édnutim splácim nesplněný slib panu lfurlu

Klečkovi' kterého jsem si velice vážl|a, kterého jsenr v-ždy rá,da potkala. protože z něj w1zařovja prostota
a životru moudrost se zvlášť milým jasem v očích.

Yáž,ený parre Klečko. ry už jste nyní tanr, kam m), lšichru směřu.;eme. Nemám na mysli pouze hrob, ďe
žir,'otvevěčnéradostia]áscespolusevšemt,kteréjstemělrád.Prosim.drhenámtamrrísto.

n7ils



50. let fotbalu ve Svéradicích _ 4. část
Před sezónou 1983-84 se kádr velice výrazné posílil a to zejména na pozici gólmana, kterou

zauja| bývalý internacionál Pepa Čaloun. Dále se v kádru objevil Homolka, vojáci Horák a Šurina a
pozd$i ještě přicházi kanonýr Pepík Kohout' Výbor i trenéři se netajili s tím, že cílem by měl byt boj o
čelo tabulky akdyž to trochu půjde, pokusit se o postup do divize. Zač,átek vyšel skvěle a dlouho jsme
vedli tabulku bez zÍráty bodu. Pak však přišel nečekany debakl ve Staňkově 1 .6. dá|e 3 remizové
zápasy a to stačilo, aby se o jediný bod před nás dostalo Dynamo zČp'p|zeřt. Po tvrdé zimní přípravě,
která vrcholila tradičrÍm soustředěnim na šumavském ,,Brčálníku.. se mužstvo s velkým odhodláním
vrhlo do jarních bojů. Tuto část jsme sehráli opravdu w.itečně a protože náš největší riva| v závéru
něko|ikrát zakolísal, nebylo o našem prvenství ve skupině ,.B,, západočeského krajského přeboru,
nejrnenších pochyb. Teď nás čekala kvalifikace svítězem skupiny .'A. a tím byla Slávie Karlovy
Yary, První zápas se hrál vKarlových Varech a naši hráči po bojovném ýkonu uhráli bezbraIrkovou
remízu' o týden později se přišlo na odvetný zapas do Svéradic podívat neuvěřitelnýclr 2.800 dii'áků.
Domácí mužstvo bylo celý zápas lepší a zaslouŽeně zutězt|o 2.1. Se závěrečným hvizdem pakzača|t
mohutné oslavy tohoto mimořádného úspěchu, kteÚ se ne-smazatelně zapsal do dějin nejen svéradické
kopané, ale vlastně i okresu Klatovy a celých západnich Cech' Připomeňrne si jména fotbalistů, kteří
v těchto dvou zápasech nastoupili: Čaloun, Zuk|in, Horák' Skalnik, Míčka, Nižňanský, Čadek,
B.Pavlovský, J.Kohout, Krejčí, Homolka' Surina aZemul.

První divizní sezónu v historii našeho fotbalu jsme začali zápasem v Prachaticích a díky
bojovnému ýkonu se podařilo pÍivézt cenný a vlastně i historichý bod. Za týden pak přišlo i první
divizní vítězství, když se nám na domácím hřišti podařilo porazit ČZ Strakonice vpoměru 3:2. Tento
zápas ukáza|, že na divizní soutěž je mužstvo perfektně připraveno a to nakonec potwdil i bodoý účet
na konci podzimní části _ 18 bodů a 4. místo. Už takhle nádherný úspěch se podařilo na jaře 1985
ještě vylepšit a pohled na konečnou tabulku doslova vyritžek dech. Sokol Svéradice _ 2. misto _ 34
bodů !

Po tak dobrém premiérovém r,ystoupení v divizi si mnozí říkali, že s takovým mužstvem se dá
určitě hrát i o vyšši soutěž. Cítili to i trenéři, hráči i členové ýboru' Za pravdu všem pak dávali
samotné ýkony mužstva na podzim 1985 a v závěru listopadu byl pohled na tabulku ještě příjemnější
než pŤed půl rokem, teď jsme byli opravdu na samém vrcholu' Bohužel ke zklamání nás všech, se jaro
nepovedlo tak, jak jsme všichni očekávali nebo si přáli a nakonec na nás zbyla ,jeď. bronzová
příčka. Bylo to trošku zk|alnáru, ale co jiných ,,mančaftů.. by si takové umístění přálo a nedosáhlo na
něj.

o to více se zdravě naštvané mužstvo připravovalo na další sezónu 1986187. Znovu se
plánovalo, že by se mohlo hrát o postup, ale při polrledu na seznam účastnílď div,ne sk. A bylo jasné,
že takoých uchazečů bude úce. Podzim jsme rozje|i již tradičně dobře a střídali jsme se ve vedení
s rezervou Bohemians a zezadu na nás z|e doráŽeli Tábor a Milevsko. S přib;fuzajícimi zápasy se však
náskok pražského muŽstva zača| myšovat a bylo jasné, že s tímto konkurenten.r budeme jen těžko držet
krok. V půlce soutěže čintla naše ztráta 9 bodů a na jaíe i přes naši veškerou snahu narostl rozdí| až na
propastných 14 bodů. Stříbrnou pozicijsme však uhájili spřehledem a všechny nás hřál hezký pocit
z několika velmi vydařených zápasŮ, Nade všechny je třeba vy'zdúhnout úvodní jarni zápas, ve
kterém jsme doslova deklasova|I ČZ Strakonice ýsledkem 8..1. Za tři divizní ročníky jsme 2x stanuli
na druhém místě a jednou na třetím, co k tomu dodat? Nezbývá než napočtvrté dokázat všerq že
tentokrát jsme opravdu nejlepší.

Do naší skupiny přibyl další těž4<ý protivnílq juniorka Slávie Praha' A právě s tímto klubem
jsme od prvních zitpasi podzimu 1987 sváděli urputný boj o čelo tabulky. Yzájemný souboj jsrne pak
na domácí půdě před obrovskou návštěvou lysoko r,yhráli vpoměru 3:0 a to se vzávěru ukázalo jako
rozhodujicí. Poslední podzimní zápasy se dají charakterízovat příslovím: ..když se dva perou, třetí se
směje.._ na podzimním trůně se totiž nakonec usadilo mužstvo VS Tábor. Na jaře se pak odehrával
nádherný souboj mezi touto silnou trojkou, k1erá se střídala na čele tabulky. Skoro každý víkend byl
ve vedení někdo jiný, občas zaváhal jedeq pak zase další a před poslednim kolem bylo jasné' že o
postupu se rozhodne už jen mezi dvěma a to hned v přírném souboji. Do pražského .,Edenu.. jelo
mužstvo Svéradic s vědomím, že nesmí prohrát o víc než 2 branky, což by znamenalo vítězstl,í



v soutěži a postup. Na ,,zápas století.. odcestovďo velké množství našich fanoušků, kteří celý zápas

naše fotbalisty neúnavně por,zbuzova|i a ti se jim odměnili ýborným ýkonerrr, podloŽeným velkou
bojovností, která šla místy ů za hrance jejich možností. Po bezbrankovém poločase docházeli našemu

mužstw v závěru síly a dovolili domácím vstřelit dvě branky a to ještě neproměnili něko[k
vyložených šancí. Nakonec silně posílená Slávia třetí branku nevstřelila a po závěrečném hvizdu
propukla v našem táboře obrovská radost. To byl signál k oslar'ám největšího postupu v dějinách

svéradické kopané. A pak už se jen slavilo a slavilo. . . . . .

vdu

ohlédnutí za oslavami 50 let fotbalu ve Svéradicích
Máme-li to říci jednou větou - bl4y důstojné a úspěšné. jak sr1.nr prubělrern. tak dobrou účasti. Zejnéna

si ceníme toho' že přijel ve\Ý poěet b1valýclr členú TJ Sokol. těch, kteří sťáli u skromných začátki fotbalu r,e

Svéradicíclr a kteří položili ziúdady jeho pozdější sláv1''. Trochu zklamáním b.vla.malá účast zejména hráčú, kteří

se na divizní i druholigové a znjména pak úspěšné fotbalor,é éře Sokola r, Českém poháru podíleli. Pruřez
upl;nulými padesáti let}' dokumentovala i dobře připravená rýstava s mnoha fotografiemi a dobovjtrni

dokument1'. To' jaká fotbal je kIasna hra, dokunrentovalo i závěrečné utkani našich fotbďistu s Internacionál1'

Sparty Praha. Součásti těchto oslav b5.I i zájezd našich núadých fotbaiistú do SRN a jejich návštěva u nás. V
této souvislosti patři velké poděková'rrí panu Ing. Varikátovi. ktery uluadil veškeré v1'.loh1' zájezdu a navíc
oběma našim družstvúm daror,al krásné fotbalové soupravJ. Výbor děkuje i všem ostatním sponzoru:n za
finanční i věcné dary,, ktery,mi přispěli k těmto oslavárn. 

jsm

Pozvání na dvě výstavy o pouti 24. srpna

jenázev výstar,y, která na šesti panelech, ze1ména fotografiemi, ale i písemnými dokumenty přiblíží
návštěvrríkovi úspěšnou půlstoletou činnost TJ Sokol, později FK Svéradice. Samostatná óást vystavy
je věnována Františku Pavlovskému a jeho přínosu pro svéradichý fotbal.

je název druhé vystavy' občas se ještě
na polích okolo Svéradic najde
ner,ybuchiý dělostřeleclý granát,
kteý přivolaní pyrotecturici likviduií.
Právě před l05 lety' roku 1898 byl
první rok, kdy svoji činnost zaháji|o
dělostřelecké cvičiště Horažd'ovicko -
Svéradice' které zasahovalo do území
katastru l0 vesnic. Více než stovka
důstojníků, jeden a čtvrt tisíce vojáků
a téměř tisícovka koní se v roce 1898
áčastnila prvďho cvičení c. a k
rakouského dělostřelectva' Na výstavě
návštěvník získá přehled o rozsahu
í:;,emi cvičiště, uvidí jedinečné
dobové fotografie a písemnosti,
vojenské mapy, starou rnunici a jiné
zajímavosti Cvičiště ukončilo svoji
činnost před lI. světovou válkou.

Důstojníci c' a k. děIostřelecfua před hospodou ve S,véradicich

7.W11.1898

jt^



JOSrpH.W. KOVARICK
\r dnešním příspěvku vás seznámím s osudy dalšího člena rodu Kovaříků ze Svéradic, Josepha W.

Kovaricka. Byi dalším Američanem, kteý po roce 1990 hledal ve Svéradicich původ svého rodu.
Bylo to jednolro podzinrního dne, když před naším domem zastavilo vícemístné auto pražského

Čedoku doprovázené panem Štěchem a panem Kovaříkem ,fry tito Američané hledají rodný dům
jejich předků.. pravili. Usměvavy. asi sedmdesáti|etý pán, se širokým úsměvem, kteý z auta rystoupil,
držel v roce kopii staré fotografie a stále opakoval ,,House l(ovarik.. - dům Kovaříka. To již předtírn si
celá skupinka prohlédla a nafotila dům, kteý v prvopočátku ''míStní.', podle foto.qrafie určili. Byl jim
dům čp 65, ve kÍerém dnes bydli známý .'pistolník'' Jirka Váňa, bývalý reprezentant ČSR ve střelbě
pistoli. Po prostudováni obrázkujsme však zjistili, Že správný rodný důnr je dům čp. 89 ,,U Vitochů..
(lupou se nakonec nechalo na fotce zjistit čislo na štítu domu). V té době byl již dům ve vlastnictví
nanželů Willyho a Květy Petschových ze SRN. Jelikož byl k dispozici klíč, prohlédli si Američané
celý dům, kolnu, stáj, vše si nafilmovali a nakonec s dojetím zustali stát na dvorku' \rždý po téměř stu
Ietech, stál Joseph Kovarick se svoji ženou Barbarou, a jednou zetři dcer, Paulou a jejím manželem,
na rodné půdě donru svého otce Václava Kovaříka' Neubránili se slzám ...

Václav Kovařík odešel do Arneriky v roce 1895' Bylo mu 18 let aieho odchod byl motivován
dvěma důvody - nechutí nastoupit do c. a k. rakouské armády a cestou za praci, Před odchodem se celá
rodina nechala vyfotogrďovat před sým dornem (tehdy tam ještě byl mďý rybníček). Zanedlouho, po
smrti marninky, odešel do USA i jeho otec a rrrladší bratr. Václav Kovařík, r4yučený krejčí, těžko v
Americe začina|, ale svoji pracovitostí, houževnatostí
a umem se brzo v krejčovském řemesle propracor,al
na špici a stal se známým dodavatelem noblesních
zakázkoých obleků. Prodával je ve státech Tennesse,
Virginia a New York. Léta šetřil dolar k dolaru a až
když se v 46 letech oženil, koupil farmu o 260 akr-ech
půdy v Stroudsburgu v Pensylvanii. Na ní se svoji
rodinou hospodařil. Mezi těmi, kdo farrnáři pomáhali,
byl i syn Joseph ajeho bratr.

Syn Joseph W. Kovarick, student univerzity a
americ$ vlastenec, prodělal druhou světovou válku
jako poručík arnerického ]etectva v karibské oblasti.
Díkf svým vojenským schopnostem Se za 43 let
profesionální vojenské služby propracova| do jeďné z
nejv1,šších lrodností - generálrnajora US Force a
velitele letectva v Jižnim Pacifiku. Na vojně se v roce
1946 seznámil se svoji ženou Barbarou. Mají spolu tři
dcery, Paulu, Sussatr a Beverly. Po svém odchodu z
atmády do penze učil ještě několik let jako profesor chemie na utllverzitě, kde rovněž pracoval jako
r'ědecký pracormík.

A co se stalo s farmou? Velkou část manželé Kovarickovi prodali. Dnes jsou pozemky, kde
pěstovali převážně kuk'iřici' zastavěny městem Stroudsburg. Cást pozemku o vj,měře asi 8 -iO ha si
ponechali a vybudovali na něm rekreační sídlo s nabídkou ubytováni' rekreace, vodníclr ploch a
sportovišť. Zde se také generál Kovarick věnor,al sr,ému velkému hobby - vďení pro rodinu a
rekreanty. V roce 2002, když manželé Kozov'i, při své cestě po rrárodních parcích USA, rodinu
Kol'arickorých navštívili, byli velmi mile přivítáni V roce 2003 I(or,arickovi celý tento areál prodali a
odstěhovali se na Floridu. Na jistě zasloužený odpočinek

Při své druhé nár'štěl,ě Svéradic bylo Josephu W. Kovarickovi uděleno čestné občanství. Bylo to v
den státního svátku Ceské republilg - 28 ŤIjna 1995. Ten den se světil a rryzdvihl nayěz kaple sv.
Bartoloměie Zvon Václav, na jehož pořízení J. W. Kovarick daror'al částku 2100 USD Příští informaci
o potomcích našiclr vystěhovalců budeme r'ěnovat paní Lois Smisek owen.

Jos'eph IT. Kovarick s m,anželkou Barbarou při
p runí náv,š Í ěv ě,9l, é ra dj c

.lsrn



PnooRRm:
pÁrex 22' 8.

BARToLoMĚ.lsxÁ PoUŤ Svérad ice 22. _ 24.8. 2003

17.3o h' - Stará garda Svéradice _ Ca|oun Stars team
21.00 h. - DlSCo Kulturní dům

v
ve

soBorA 23.8, v
v

ve

13.oo h. . FK Svéradice B _ Soko| Nezamysiice B - fotbal |V. tř. okresu
15'3o h' . FK Svéradice _ Rapid P|zeň - krajská soutěŽ dorostu
20.00 h' . Pout'ovázábava v KD - hraje SAFIR

NEDĚLE 24.8, 9.3o h. . Pout'ová mše svatá v kapli sv. Barto|oměje
11'o0 h. . otevření dvou výstav v budově obecního úřadu

- 1953 _ 2oo3 padesát Iet fotba|u ve Svéradicích
- 105 |et dě|ostřelecké stře|nice na HoraŽd'ovicku _ Svéradice

od roku.1898 stře|nice c. a k. rakouského od r. ,l924 čsl. dělostře|ectva

16,00 h. - FK Svéradice - Soko| Nezamys|ice - fotba| oP muŽů

Vyh|ídkové lety nad Prácheňskern v sobotu 23' 8. od 14 hod', v nedě|i 24' 8. od 10 hod.

start na |etišti ZD Svéradice - příjezd k |etišti ze si|nice
Svéradice - Ve|ký Bor - vjezd na |etiště značen ukazate|i

Vyjížd'ky v kočáru a iizda na koních - zajišt'uje Jezdecká stáj p. Dufka
neděle od 10 hod' - |ouka u nohejbalového hřiště

yELKÝ LuNAPARK Tříska Strakonice pátek _ nedě|e - autodrom, irská |avice,

stánky, ko|otoče, houpačky a jiné atrakce pro děti a dospělé

ooooooooooooooo
PřUd'te Se rozlourčit Se Žhavým létem I

NavŠtivte tradiční Barto|omějskou pout' ve Svéradicích I
Konec prázdnim a předzvěst přicházejícího podzimu!

V
V



BARTOLOMEJSKA POUT

Svéradická pouť je pouť ''sratobartolonrějská''. To proto' že na Kostelíku, pěkném návrší nad
Svéradicemi stojí ''kostelík'' (kaple) sv. Bartoloměje, apoštola. V kalendáři civilním i církevním je toto
jméno uvedeno na den 24' srpna. V letošním roce připadátentn den na neděli' takže stanovení ''nedělního''
konání této poutě bylo v tomto roce velice jednoduché.

A tak na Poutní slavnosti ke cti sv. apoštola Bartolomě-ie (hlavního nebeského patrona - ochránce obce
Svéradice) se sejdeme ve Svéradicích v neděli 24. sl.pna 2003 v 9.30 hodin v hezkém kostelíku sv.
Bartoloměje na návrší Kostelíku a věřme, že za přiznivého počasí a i zahojné účasti poutníků zb|ízka i z
dálky a samozřejnrě hlavně osadníků domácích.

Neznalým k poučení a ostatním k připomenutí něco málo a stručně o našem poutním oslavenci' milém
svaténr Bartoloměji. To hlavní o něm znárne z Knihy knih, Bible, něco z legend, z rizných ,,Žjvotů

svaých', a něco od historiků prvních staletí. Uvedu zde zpracování těchto pramenů, jak můženre čist v
|<n,ize ''Naše světla'' (Čtení ze životi svaých, vyd. r. 1947),

Šlechetný izraeirita Natanael odpočíval jednoho dne v Káně galilejské pod stromem fikoým. Jako
mnozí jtni zbožní kra1ané toužil po Mesiáši a modlil se, aby Bůh ho již poslal na svět. Tu přišel k němu
přítel Filip z Betsaidy, jenž se nedávno stal učedníkem Ježíšorým a zr'ěstoval mu radostnou zprávu:
''Nalezli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci. Je to Ježíš, syn Josefuv zNazareta.'' S|ovo
Nazaret zarazi|o Natanaela. Galilea byla u horlivých židů v neváŽnosti' Ríkavali: ,'Žádny prorok nepřijde
z Ga|lleje.,, ZvLáště nepatrné městečko galilejské Nazaret bylo u pravověmých židů v opovržení. Proto
Natanael rramítl: ,,Může zNazareta přijít něco dobrého?.. Ale Filip, kteý byl s|ovy Ježíšor1ými hluboce
přesvědčen, nedal se do dlouhých řeěí, a|evza| váhavého pochybovaěe za ruku lryzva| ho: 

',Pojď a podívej
se!"

I šel Natanael zvědavě a toužebné, akdyž oba přátelé přtcházeti k Ježíšovi' ukáza| Spasitel na něho a
řekl: ,,Hle pravý lzrae|ita, v němž není lsti'.. Udivený Natanael, když uslyšel tuto chválu, řekl: ,,odkud
mne znáš?,.A Ježíš mu odpověděl: ,,Dříve,nežté Filip zavolal, když jsi byl pod fikovníkem, viděIjseln
tě... v tu chvili osvícen Natanael světlem Boží milosti poznal vševědoucnost božského lVlistra a již
nepochybova|, nýbrž vyzna| nadšeně svou víru: ,,Misře, ý jsi Syn Boží, ty.1si král izrae|ský|,, Ježiš
odpověděl: ,,Proto véÍiš, žejsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fikovníkem? Uvidíš ještě větší věci... od té
chvíle zísta,| Natanael s Kristem Pánem. Byl od něho povolán do sboru dvanácti apoštolů a prováneje ho
všude, vídal divy a slýchal svaté jeho učení.

Natanael slul po otci Bartoloměj @ar- Tolomai, t. j' syn Tolomajův) a po tímto jménem je uváděn v
seznamech JežíšoYÍch apoštolů. Světlo víry Kristovy nesl do vzdálených zemi na Východě. Konečně
přišel do Velké Armenie. Podáni vypravuje, žekrá| této země, jménem Polimeus, měl dceru, která tak
nlŤL|a, že musila být řetě4t spouťána' Když o tom Bartoloměj uslyšel, vešel ke králi a slíbil mu, že ve
jménu Ježíše Krista dceru jeho uzdravi, jest|iže on přijme víru křesťanskou' Král ochotně svolil. I modlil
se apoštol nad nenrocnou dívkou a zbav1|ji z1élro ducha. Div ten způsobil veliké podivení, a král i celý
jeho dvůr i obyvatelé dvanácti měst uvěřili v Krista Ježíše. Tírn však popudil Bartoloměj proti sobě
modloslužebné kněze, kteří způsobili, že králův bratr Asýages, zaryý pohan, dal apoštola uvěznit,
ukrutně zmuěit, kůži s těla.jelro stáhnout a koneěně Wavou dolů ukřižovat.

V jiném ,'životopise.. je ukrutnost muěitelů svatého apoštola popsána slovy: ... kati mu dřeli kůži
těla... .... A z toho bych vyšel k vyslovení aspoň nějakého ávěrečného poutního poučeni, že tady (na té
pozemské pouti) nejsme proto, abychom jeden druhému ,,dřeli kůží ztěla.., jeden druhého tak či onak
odírali, ale abychom si navzájem pomáhali - jak, co, kdy a kde můžeme.

Stanislav Bušta



Cesta Amerikou a návštěva patnácti národních parků _ 4.

A tak pokračujeme dá]', aŽ do Národního parku Moutrt Rainier.
ustanovenélro parkem V roce 1899, r,e státě Washington. Hor-a Rainier
je sopka, naposledy aktivní před 100 lety, domilrující svou vÝškou,
přes 5 200 rnetrů, širokérnu okoli. Vrchoi je pokry.t ledovci a

nedostupnÝ pro normá1ni smr.telni1.'ry. V okoli jsou ale krásrré tůr5,

loukami' pokry'tými Alpskou květenou a lesy se stromy staršími přes
tisíc let Dýcháme příjemný' čistý vzduch a do paměti si ukládáme
podobu hory Rainier, o které b1'lo řeěeno' že nerada ukazuje svůj
vrchol a často se nechár'á zahalovaÍ mraky

Na cestě do dalšího Národního parku olympic jsme se zastavili
na malém ostrově jménem Vashon. leŽicim rraproti městu Seattle, ve
státě Washington.
Chtěli jsme poznat
atmosferu místa,
kde v letech 1944 až
1957 ž1Ia a své knihy

psala americká spisovatelka Betty MacDonald
Bohužel, ostrotl se od doby, kdy zde Betty žila'
ve]ice změni|' Dnes je to pr'elidněný kousek země,
kďe každá druhá u]ice je soukronrá, se zákazenr
r,stupu V místní knihor,ně nám ochotná paní
knihovnice namalovala mapku, jak najít dům, kde
Betty Žila, ale bohužel. poslední majitel tohoto
domu měl zrovna v tetÍo den pohřeb. Takže byl
zcela nevhodný den na to, abvchom se okolo domu
procháze|i' Clrtěli jsme Se podívat alespoň
s povzdáií' aie tak jsme se zamotali do všech těch

hora llainier v národntm parku, A,ÍounÍ Rainter

zákazů vjezdu, že jsrne byli rádi' když jsme se dostali zpět do města. Za odměnujsme poté strávilj rroc
v nrístním kempu v pravem, rrefalšovaném indiárrskén stanu - teepee'

jpk

NNTUpUJEME V KoNZUMU
Abychom si udrže]i dobrou kondici, rlěli bychom prar,idelně cvičit. vyhj.bat se stresu a jíst

r,1,v'áženou, pestrou stravu A to chce nakuporzat v dobrénr obchodě. V naší vesnici ]íŽ čtyři měsíce
nakupujerne v Konzumu. A jak jsou naši občané spokojeni, na to isetn se zeptala čtyŤ žen a jednoho
muŽe,

Všichrri se shodii na tonr' že nás obsluilují schopné prodavačlql, a to jak vedoucí proc1ejny pí
Jarta Jii.incová, tak i nor,á prodavačka pí Hanka I(olbelor,á Jsou usměvar,é a velice oclrotné. Rovněž
softiment zboŽí se vyrovná řadě prodejen r, Horažd'ovicích- \ršeho dost říká jeden z dotazaných, ale
některé výrobky jsou drahé a od Konzulnu Se očekávaly ceny nižší'

Itru nemáme tady Penn1.market a zá\eži jen na nás co si nakoupíme, pÍo jaké zboŽi se
rozhodnenre A co na to říká vedoucí prodejny? *Zboží se do obchodů dodává ve velkem balení a tak
čírrr r,íce lidí nakupuje, tím více můŽu vzít zboži. Někteří naší zákazníci kupují v prodejně pouze
pečivo. coŽ je určitě škoda \resnických prodejen totiž ubjvá a je třeba tu naší udržet. Vážím si
kaŽdého. kdo do prodejny přijde, vždy jsou to ve většině případů nejen zákaznici^ ale i rrroji
spoluobčané A přeji si. aby byli s nák-upern spokojeni ..

nlall



SÝpm.
Tento název, jak každý l,í, náIeži prostoni, kde sc

dňve i dnes, uskiadňovalo a dorines někde usklariňuje obiií
T1,to objekty se budovaly s rozvojem zemědělství v 18. a 19.

století, i když dochované stavby tohoto druhu pro uchování

úrody jsou známy už ze století šestnáctého.
Stavby tohoto druhu se ruznily tvarem (nejčastěji

byly čtvercového nebo obdélného půdorysu), umístěním,
aby byly na dohled majitele. Byly přízemní' patrové i
vícepodlažní. Někdy byly umístěny nad světnicí, někdy nad

sklepem domu.
Různily Se co do stavebního materiálu - roubené,

kamenné, zděné, smíšené. Například pod samonosnou
konstrukcí

střechy byla
kamenná k]enba
nebo podbíjení
s vymazáním tak
Zvanou lepenicí,

ŠpÝchar čp. t2což byla směs

hlíny, plev aÍezané slámy

Špýchar čp' j se sklepem

Zdvojení konstrukcí střechy mělo funkci tepelně

izolační, ale i v připadě požáru možnost hořlavou vrchní
vrstlrr střechy strhnout. a tim zabránit šiření požáru dolů,

do stavení a uchovat uskladněnou úrodu'
\r naší obci se dochovala řada sýpek, leckdy už

neslouží původnímu uŽiváru. Přesto se k rrim majitelé

chovají téměř pietrrě' čímž nechci říci' Že by je chtěli

konzeryovat., ale cítí jejich příslušnost k celému obytnému souboru usedlosti'
Pro ilustraci uvedu několik příkladů řešení sýpek ve Svéradicích:

Patrové: č'p. 10 - v minulosti byl přízemím pruchod do lochu, čp, 5, 50

dále č.p. 12 _ víz obrázek (památkově chráněno)
č'p. 18' 58, ó0' 68,28,23

Vícepodlažní' č.p. 9, v č. p. 1 jíž zbourána a č. p. 4a
S chráněním proti nepřízním přírody (požárů' vysoky.ch teplot a podobnj'rn živlům) -
č.p 72 - kamenná klenba pod střešni konstrukcí (památkově chrárrěno)

Architektonicky zajímavé uspořádaní sýpky a sklípku: č p. 3 - viz obrázek
Nejsou tu uvedeny všechny zajírnavó stav'by tohoto druhu znaší obce, nebylo možno je

všechny navštír.it pro trvalou nebo přechodnou nepřítomnost majitelů. Budiž tato úvaha základem pro

podrobněj ší zkournání.
Nejenom ve Svéradicích" ale i v okolí můžeme obdobné stavby vidět (projíždíme kolem nich

často) a neuvědomujeme si jejich půvab, jejich svéb1tnost a jejich rredotčenost civilizačními snahami

modernistů 
n,ot
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