
Ročník II. /č. 9 Červen 2004

v

sýEKAD1.CE
asc VCsN /CC

Zastupitelstvo obce:

l) Schvaluje:
1) Změnu ťrnančního rozpočtu na rok 2004
2) Souborné stanovisko ke konceptu uzemního plánu obce Svéradice a postup projedruíní,

současně vydává souhlas k dokončení uzemního plánu
Smlouvu o provozování vodovodu a kanalízace v obci Svéradice pro veřejnou potřebu s firmou
AQUASUMAVA s.r.o., Chudenín 30'za roční částku 23800,- Kč
\aýšení ceny vodného od odečfu vodoměru v roce 2004 na 15,- Kč zam' voďy
Učast obce Svéradice v Projektu internetizace knihoven
Program a organtzační zajištění návštěvy potomků svéradiclqých rodáků z USA ve Svéradicích
dne 9. 10.2004

7) Kupní smlouvu o prodeji 1/5 pozemků kolem školy ve Velkém Boru za částku 2000,- Kč
8) Dodatek č. 1 Smlouvy o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu s firmou Becker

s.r.o. Plzeň
9) Zrušení obecně závanÉ vybtáškv č,. |12003 obce Svéradice o místních poplatcích z 18. |2.

2003
10)obecně závaznouvyhtášku č' 112004 obce Svéradice o místních poplatcích

l|) Bere na vědomí:
1) Informace jednatele firmy AQUAŠUMAVA s.r'o., Chudenín 30 kprovozování obecního

vodovodu akana|izace v obci Svéradice v náva.znostinauzavÍenou smlouvu
2) Informaci z jednání s Firmou Becker s.r'o. Plzeň v Nepomuku
3) Cerpání finančního rozpočtu zarok2003
4) Informaci o odkoupení pozemků (od vlastníků) pod vrty pitné vody a na Skalce v k.ú'

Svéradice
Písemné sdělení Správy úložišť radíoaktivních odpadů Praha
Písemný nesouhlas pana Vyšehrada, podepsaný několika občany, proti pronájmu obecď cesty
u chalupy (původní čp. 81)

7) Iďormaci z účasti starosty najednání Zájmového sdružení právnichých osob Prácheňsko
8) Nesouhlas s prodejem pozemků" spoluvlastníka ing. Šafandy' v lokalitě nohejbalového hřiště
9) Nezískání dotace z Programu podpory stabilizace venkovských oblastí a ani dotace na podporu

aktivit kultury a cestovního ruchu v letošním roce
l0)Iďormace o přípravě voleb do Ewopského parlamentu
1l)Uskutečnění svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne22. května
12) Informaci o setkání starostů obci zařazených do sprár.rrího odvodu Městského úřadu v

Horažďovicích

3)

4)
5)
ó)

5)
ó)



NaŠt JUBILANTI
V měsících květnrr' červnu, červencí a Srpnu oslaví ýnamlrtí jubilea několik našich spoluobčanů. Přejerne

jim hodně zdtavi a pohody do dďších let!

Červen
Kandrová Marie
Bukovanová Františka

červenec
Turková Marie
Brož Bohuslav
VěÚovcová Anna

Srpen
Janda Josef
Parruška Bohuslav
Smíšková Marie
Panušková Marie
Červený František

Cesta Amerikou a návštěva patnácti národních parků. (9)
od pobřeŽí Tichého oceánu jsme mířili do Death valley 1Úaor smrti). Po pár desítkách kilometrů

se krajina postupně zača|a měnit v poušt'. Nejďíve jsme proje|i Carrjzo planinu se spoustou malých
ropných vrtů a později, blízko městečka Tehachapi, krajinou se stovkamí větrných elektrríren.
Chvílemi se nám zdá|o, že jsme na jiné planetě' Až kam oko dolrlédlo byla mírně zy|něná písečná
pahorkatina posetií stožtny s lopatkami' které se otáčely v mírném větru.

A nakonec jsme se dostali do Mojave desert ( Mohavská poušt). Bylo pozdní odpoledne atakjsme
přemýšleli o tom, kde strávíme noc. odbočili jsme na cestu vedoucí do kempu a po peti kilometrech
jsme kemp našli. Bylo to zvláštrrí místo _ polopouštní krajina se zajímaými, skoro strašidelnými
skalnaými útvary a,,yrutccď, stromy a nikde nikdo. Zabyd|e|ijsme se a jalarrile zapad|o slunce, nastďa

naprostií tma. Když vyšly hvězdy, byly tak
záŤivě jasné, že jsme měli pocit, že na ně
dosáhneme rukou.

, Druhý den jsme pokračovali na cestě do
Udolí smrti. Potřebovali jsme zajitna poštu
a tak jsme se zastavili v městečku Trona.
Ačkoliv pob|iž byla velká kouřící, zÍejmě
chemická továrna, městeěko vypadalo pustě.
Bylo tam hodně práudných, většinou
zabedněných' někdy vyhořelých domků. Co
se tu asi stalo? Projezdili jsme městečko
Kížem |<rirŽem než jsme potkali živáóka a
zepta|í se ho, kde mají pošfu. Návštěva
tohoto města v nás zanechala podivný dojem

a rádi jsme odtud odjížděli.
Udolí smrti je opravdu mrh/é, bez jakékoliv vegetace' všude jenom písek, skály' sůl a zase písek.

Skalní útvary jsou ale celkem barevné _ ze|ené, ěervené až|uté' Je to dáno přítomnosti rtnných prvků.
Zajimavé byly také itwary vyfvořené ze soli. Přesto že by| podzim a zamračeno' teplota byla okolo
40"C. Bylo to také jediné místo, kde kolem silnice byly v pravidelných intervalech nádr.že s vodou a
nikde v dohledu McDonald.

Po zkušenosti s městem Trona a ÚdoHm smrti jsme se docela těšili na civ\Iizaci. Napliínovali jsme
si návštěvu Las Vegas. Ale o tom zase příště. jpk

11. června 66|ď
17. ěeryna 89let

12. ěewqrce 7| |et
19. červerrce 6l let
20. červsnce 84 let

4. srpna 60let
7. srpna 77 let

12. srpna 73 lď
22. srpna 74tet
25. srpna 66lď

Karhánková Arma
Vyšehrad Josef

Strariráková Věra
Flrabák Jiří

Pleyer Gerhard
Krliš František
Větrovcová Milada
Broučková Marie

25. června 94|et
26. června 78 let

2l. červmce 65let
22' čqrvence 72|et

27. srpna 64 lď
27. srpna 63|ď
28. srpna 64let
31. srpna 70 let

jka



Šxolni nox 2003104 v MnreŘsxÉ Šxole SvÉnnDlcE
Máme tady konec školního rofu kteý uběhljako voda a začínáme se těšit na dobu prazdnin a dovolených.

Já bych se s viimi chtěla podělit o nďe ziťzitky a informovat vás o chodu a organizaci provozu v naší školce.

Po téměř pětileleté mateřské dovo]ené jsem se v zaŤi r. 2003 wátila k dětem a připadáo mi, jako bych

odešla včera' Na zďátku školního roku jsme spolu s paní Jeďičkovou, která zajišťuje topení, uklízení a má také

funkci nekvalifikované uěitelky La tzv . dohlídávání, paní Marcovorl která se stará o zdravou a vyvážerrou straw
dětí a vede školní jídelnu přivítali 18 dětí'a to nejen ze Svéradic, a]e také z Horažďovic (3), z Bezděkova (2).

Slatiny (1) a dokonce i z Veřechova (l) a Cďelovic (1).

Výchovná práce s dětmi ve školce se říď Výchovně vzdělávacírn progÍamem, jehož obsahern je 5 oblastí

(biologická psychologickrá' mezilidské vztahy, sociálně-kulfilrni, vztah člověka a prostředí). Nesvazuje nás

předpisy a dává nárn možnost reagovat na dané situace, kÍeré se během každého dne přirozeně vyvíjejí a
umožňuje nám vytvořit ve školce program ''na míÍu'' podmínkám školky a prostředí.

Naš program se jmenuje ''Svět, příroda a my'' a schviílíla nám ho i Česká školď inspekce, která nás

navštívila na dva dny letos v únoru.
Z66aden ýchor.né práce je h]avně hra využÍvrárne pobyt venku, pokud počasí dovolí, chodíme hodně na

vychrízky, uěíme se o přírodě, o zvířatech' pozorujeme květiny, počasí, venku hrajeme hry, rozvíjíme postřelr'

hbitost, rychlost, obrattost, soutěživost, ale takékamarádské vztahy, morální chování, pomoc slabšín1 lásku k
domovu i vhodné choviírrí v pfirodě. Pozrratky z přirody pak uplatňujeme pfi v'.itvarných čirurostech a hrách ve

školce' Praúdelně navštěvujeme divadelní představení pro děti v Horažďoúcíctr' navštívili jsme také
: ^:přírodovědnou staÍlrcl v

Horažďovicích, která byla 'jistě pro všechny dětt
vel\ým ziňitkem, Vždyť nevgrÁyrrr LíLIL^9L|L, Y luy l uv

každý den se nám poštěstí i
5tr.Í :;LT inryl;t i..:' í ffi Efr í

(srněr Radina). Do konce
čerrrna bychom se rádi podívďi do Charrovického mvzea hraček v areálu zarnku a na skanzen, kteý rryrustá za

Chanovicerni, směrem na Novou Ves.
Letos se rozloučíme s jedním školákem (Daneček Klas)' v polovině ěervence ukončírne provoz a během

prindninbudeme bílit prostory školy a školní jidelny a poslední ýden v srpnu ú se budeme připravova! uklízet

a těšit se na čt5ři nové matďačky a osfiílené,,mazák1|,,, kteři po pouti přicupitají.

Ráda bych poděkovďa rodičům za pomoc při brigádach pořadaných školkou. hlavně při údržbě školní

za7lrady, panu V-áclar.u Soukupovi zaopravu pískoviště a v nepos|ední řadě obecnímu úřadu Svéradice, kteý
ním vychžní maximálně vsříc a udrŽuje budol'rr školy.

Rozloučíme se s vámi několika perliěkami, které se podařily Aniěce Šulcové:

... ..............kdyŽ je tata lední medvěd, tak je máma LEDNICE.
když je ťáta pes, máma fena a děti jsou FENACATA

..................když je tátakozel, děti kuzlata a máma je PANI KoZLovA.

Nad,a Kuěerovd
ředitelka MŠ Svéradice

S přaním hez(ých prazdnin a dovolených vás zdraú



Šmor.xÁ ManuŠxa LrcÁrovÁ zHorKovIC oBJEVUJE Po
59. LETECH AMERICKE vo"rÁxY ,,zE SvÉnnDIC''

V březnu letošního 16!u mně nar'stiúl pan Zdeněk l-egát z Holkoúc se žádostí o poskynutí fuformací a
dokumentac€ o pob1.tu amerických vojaků' kteří před 59. lery osvobozovďi jlhozipann Čechy a pobý.vaii v naší
obci. Sdětil my Žejeho dcerka Maruška je '1' 1ámci rzdělávacího programu Studsnt Agency na ročním pobytrr v
Bakersfieldu r.Kalifornii' kde studuje všeobecnou středni školu a rádaby tamní studený semámila s tím' jat
před téměř 60 leý američtí vojaci osvobodili část českého území a pobývďi i v našem laaji, konkrétrě ve
Sveradicích. Panu Legátovi jsem poskytl brožurku rydarrou v roce 1995 k 50. \".}'Tďí osvobození Svéradic.
dobové fotograÍie a fotokopii podpisů 45 americkych důstojníků a vojríků' kteří se zapsr-tl (včetně adres) do
Pamětni irnihy školy ve Svéradicich A jak Maruška později sdělila měla s těmito nateriáiy ve škole úspěch'
plotoŽe američtí studenti o těchto skutečnostech nevěděli táněř nic.

Seznam vojaků a jejich adresy upoutaly M. Lrgátovou natoli]<' Že se da|a do pánán| aby zjistila zda ještě

některý ztěnhto vojráků žije - nyní by j'm muselo bý nejméně 80 let a úce.
Zregsstr.l občanů USA (víte kolik je to milionů) vybrala občany okolo 80 let a starší, porornďa jména se

seznamem ze školní kronlky a na několik desitek shodných jmen bez ohledu na bydliště, rozeslala dopisy. A
světe div se, slavila velký úspěch! Po dvouměsičním pátráni a dopisováni objevila ři dosud ájící voják.v a svna
čtvrtého z nich - ktery se na uvedenou adresu ozva].

Dnes váx seznámímg s jedním z nicb' který kromě své adresy se poznď i na fotografii pořízené panem
J. Kovaříkem v roce l945. Ve svém dnůém dopise Marii Legatové napsal:

Milá Marie,
když jsem obdržel Tvůj dtlpis z desótého května, byl 1sem překvapen, že 1sem viděl fotograJii, na které 1,sem

byl 1á a žena s dvěma dětmi síojící před 1eepem. Během války jsem sloužil jaka sýčný pilot připo1ený k 22.

polnírmt dělostřeleckému plula4 4. pěší divize, 3. armódy. Jedno z ných povinností bylo létat nad runý,rni
oblaslmi a identifikovol pohenciólnÍ nepřdlelskou činnosl, 1ako rnpř. umíslění zbraní, ahivilu tanků, posun
vo1ska. Takže 1e více než pravděpodobné, že 1sem letěl přes Svéradice, abych z1istil, 1estli nějaké nepřátelské
ahiviý mohly znameno4 že talo oblast byla riskantní pro naše posádky. Z tohoto důvodu JSem Se obmláŠť
zajímal ofotografii Svéradic. Nicméně, nebyljsem schopen konlcrétně rozpoznol Svéradice (Marušl<a mu zaslala
leteclql snímek Svéradic), protože len letecký pohled byl podobný pohledům no další malá města v přilehlé
oblasti. Jedinou věc, herou si pamatuji z posledního dne války je, že všichni lidi z vesnice se shromáždili a
oslavoyali, včetně našich vojálal. Pamaluju si, že 1sem vyprazdňoval lqabici ze zadni části svého letadla, ve

heré bylo cukroví a cigareý. Cukroví jsem dal dětem a cigarety mužům, heří se zdali být mnohem starší než 1á.
Nicméně celá udtilost byla velmi příiemná a nikdy na ío nezapomenu, Prolože lo uvolntlo napětí, heré v nas
bylo po mnoho let. Mnoho díhl ým lidem]

KarI T. Zilch. Mason, Ohio

Kar| T. TILCH v květnu 1945 ve Svéradicích

Po válce se vrátil do St. Louis v Missouri. o čoři měsíce později
odešel do města Columbia kde wstudova] na univerzitě a nú titul
PhD. Pracoval jako r1lzk-umný chemik v Pretorii ve státě ll]inois. Zde
poznal svojr Ženu a oženil se. o pet let pozdě.1i se přestěbor'ali do
Cincinnati. stat ohio. Ve státě ohio žili ještě ve třech ruzných
místech, neŽ se přestěhovali do Masonu. kde Žrjí dodnes'

M Legátor,'á v USA našla ještě tito vo1áky. americké armád1', kteří
jsou zapsáni ve Školní kronice' Albert J. Seitz, k1ery dnes ži1e
v Minnesotě: Lester L. Eisner. ktery' Žije ve sátě Nerv Jerse1'. V srpnu
mu bude 93 let.a jak nám sdělil. pňští rok by se rád zúčastnil 60

- ročí ost,obození CR. Jako čt\Ťtj' se on'al s1,n Nicholase V. Jupp},,
v roce 1945 kapitana americké armádr,.

Jsm



VvpnÁvĚxÍ o AusrnÁrn (3.)
V dnešní časti našeho qprávěni si povíme něco o mém prvním. skutečném setkání s AustráLií.
Po bezproblémovém přistání na letišti v Brisbane. a po z'dáném vyrešení všech komplikací s cel.nír},, se

přede mnou konďně otevřely dveře pffletové hďy a já mohl naplno nas:ávď prrrní pocity a dojmy z AusÚá]ie.
Bylo krásné, slunďcné pondělní ráno, 14. iíjr, 2002 a já při1el do právě začínajícíhó australského jara. Tep1ota
po ránu se pohybovďa okolo příjemných 25oC. nebe bylo hrísně modré, bez jediného mráčku a jáJen i,'zdáleně
vzpomínalna uplakané por1zimní odpoledne, ve kterénr jsem odlétal před téměř dvěma dny z vídenského letiště.

opustil jsem laiště a jeho příjemně klimatizovanou příletovou halu a vydal se směrem k ná5tupišti vlakrl
lrÍeré spojovaly letiště s c€'ntr€m města. Svou lámanou a velmi nesmělou mgliětinou jsem se odvážl z1ptaÍ sE
pruvodčího, jak se dostanu do stanice' ve které jsem měl SraZ se s\ymi ěes\mi 

'ou.iooi - Ditou a Davidem.
ktefi á[ v Austálii jř dva roky a měli mi pomoci, alespoň ze zaš,átku se trochu zorientovat. K mému
překvapení se mi hned na pnní pokus podařilo, dle popisu pruvodčíbo, tefit spráwou 1i::ku a pak i stanicr" na
které jsem měl lystoupit' Zde jsem se opravdu potka] s Ditou a Daúdem a áodnes si nesmírně váilm jejich
pomoci, bezkteré bych měl začitek v Austrá]ii o mnoho těžší.

Casu na aklimatizaci jsem neměl nazbyt. neboť jiŽ další den.1sem se měl ukázat v jazykové škole.
Nejdříve jsem se proto rozhod] vyrešit otázku byďení a pokusit se najít nějaký slušný a hlawě lévnÝ podnajem
Prrní noc jsem stráúl v zaŤizenl nlanern,,backpackers.., což je jakasi obdoba české noclehrírny. Pos(,me vrím
za ronlrnné peuz,e naprosto vše, co pro přespání pořebujete. Těchto niizenjsou po celé Austrálii ti'í". u
vy'uávají je zejména turiste, kteří cesnrjí s batohy na zártech z jednoho konce Austrá]ie na druhý.

D"'hý den brry rifuro jsem si koupil inzgrhí noviny a v reďifuí pfiloze jsem začď hledat nějaké stálé
ubýování. Díky fungu1ícímu trhu s realitarni jsemr celkenr bez problémů nalezl několik nabídetq které byty za
rozunnou cenu a v pňjatelné vzdálsnosti od centr4 kde sídlila také má budoucí škola. Vesměs se jednalo o
mladé lidi, kteří hledali někoho, kdo by jim pomohJ s placením nájmu. Nakonec jsem se aórrrtuvit s
austTalskými studenty. kteří měli pronajaf,ý přízemní dřevěný domek a hledali někoho do vo]ného pokoje. Cena
za pronájem byla úce než slušná a naúc po mě nepožadovalr zálohu (tzv. ,,bond..), která slouá jako po.;istka
pro majitele v pňpadě' že by člověk v domě něco rozbil či za něco nezzplatíl.

Můj noý přechodný domov se nacházel v poklidné čtvrti zvané ,'Highgate Hill.. vzďílené asi 45 minut
pěšky od centra města. Celou čh'ď tvořily dřevěné, pťlzemn dorrky, kteie se hšily pouze barvou nátěru
venkovní fasády Dřevo je v Ausuálii suverénně nejpoužívanějŠím a nejlevnějším stavebním materiálem a
powze tt moútejši si mohou dovolit postaút dům cihlol"ý. Zvláštností australských domů je, že většinou nemají
topení, a proto je v nich v zimě, kdy teplota klesí i k deseti stupňurn' pěkně chladno. Na druhou stanu je
pravd4 že by se jim topení, klrrti prár chladnějším dnům v období laátké zimy, asi moc neryplatilo'

V příštím polaďování se vypravime přímo do jazykové školy a por"íme si něco o naprosto odliŠném
systému \.ýlk], na australských školach.

Michal Panuška

rnffits I I

- r-ta

ůJl!I
ilqť.l

MenuŠK'c LtcÁrovÁ.
autorka článku o amenckých
vojácích ,'ze Svéradic.. rn svém
studijním pobytu v Kalifomii v
USA



FoTBALovÉ IARo vE svÉneucÍcH
Jarní sezónu začali naši muži oslabeni o tolik fotbalistů' že by se z nich dalo sestavit mužstvo pro malou kopanou

Zraněni lyřadilo v přípravě Pavla Marka, Petra Vápeníka a Martina Bláhu, k tomu bylo třeba připočítat diouhodobě
zraněné Honzu Svobodu mtadšího' Patrika Šimanovského. dlouhodobě potrestaného Michala Petráška a z důvodu práce

v zahraničí i bratry Michala a Davida Bártíkovi' I přes toto malé Waterloo se podařilo vykročit do jarních bojů překvapivě

dobře, když se vyhrálo venku nad rezerýov VD StaÍt Luby a remizovalo se v Nezamyslicích a v Myslívě. Pak přišel velmi
těžk-y duel s vedouci Že|eznou Rudou a hráěi si na vlastní kuži ověřili, že brát se dá s každým a po velmi dobrém,

bojovném ýkonu zvitěztlri 2:1. Bohuže] místo toho, aby toto vítězství přineslo do mužstva uklidněni a pohodu' stal se

pravý opak a tým šel od jednoho neúspěchu ke druhému Po smolné prohře v Janovicich, jsme na domácím hřišti přivítali
beznadějně poslední Velhartice a všichni jsme čekali exibici spojenou s brankostrojem na účet hostů. Po velkém trápeni

však skončilo utkáni nerozbodně ]:1 a takoý seriál neproměněných šancí se opravdu jen tak nevidí. Série nepovedených

utkánich pokraěova|a i nadále apřišly 4 prohryvřadě: zNalžovskými Horami' Vrhavčí, Dešenicemi aPačejovem, ztoho
posledni tň zápasy shodným skórem 0:1. Nemohoucnost našich hráčů dát gól byla až neskutečná a našim soupeřům

stačilo dát jďnu náhodnou, šťastnou branku a radovali se z výhry, třeba nezasloužené' ale na to se po zápase nikdo neptá

Nakonec se smůlu podaňlo pro|omit v domácím derby ápase s Velkými Hydčicemi a po d|ouhém čekání na gó| (cca 230

minut) se podařilo zatížit konto protivníka dvěma povedenými trefami a po několika letech ho opět porazit. Věřme, že to

bude znamenat obrat na lepší časy a vzávěrečných 2 zápasech jara, vBezděkově a doma sjistě postupujícími

Žichovicemi, si ještě ,,spravíme chut-... Je nutné podotknout že kádr ,.A.. mužstva dobře doplňovali nadějní dorostenci
Lukáš Petřik, Zdeněk Prokopec, Kuba Větrovec a Petr Vrána. Dík jim se podařilo překlenout ýše zrníněnou absenci

mnoha hráčů a jarní sezóna se tak mohla v klidu odehrát. Všichni jsou velkým přislibem do budoucna a je jen na nich jak

svoji šanci dokážou využít ajak se bude ryvíjetjejich nadějná kariéra
Naše ..B.. mužstvo plnilo na jaře to, co se od něj očekávalo a pro co bylo vlastně za,|oŽeno. Sloužilo k rozehrání

zraněných hráčů ',áčka..' dále k tomu, aby si zahráli hráči širšího kádru, potom také k prověřeni někteqich nadějných

dorostenců, ale i k tomu, že si fotbal zabra1i hráči, kteň by jinak dávno už nehráli a na kopanou by zanevřeli. Tento svůj

účel ..béčko., plní a to, že se v souěasné době nacháeí v lepši polovině tabu|ky, to užje něco navic, a|e o to vic to potěši!

Velkou radost nám v posledních letech dělá dorost, který již šestou sezónu v řadě hraje krajskou soutěž. Start do

tetošního jara neměl sice nijak oslnivý, a|e z přechodné krize se dokazal vymanit a z dosud získanými l6-ti body se 3 kola
přď koncem dostal z dosahu sestupov}ich příček a naopak se zařadil mezi pět nejlepších mužstev soutěže. Je zde patmá

kvalitní práce jejich dlouholetého trenéra Pďra Doležala, ktený fotba|em žije a kluci ho berou jako druhého tátu. Ze se mu

i letos podařilo sestavit kvalitní celeh je vidět ze zatím dosažených výsledku a je to odraz jeho profesionálního přístupu

k fotbalu a k fotbalu ve Svéradicích vůbec
Žáci po|<raěují v dobqých v.ýkonech zpodzimu loňského roku a ikdyž to v jejich ýkonech občas hodně zasKipe, jsou

stále včele okresního přeboru a před posledním zápasem mají stále šanci, že budou hrát baráž o postup do 1'B třídy.

Znamenáto ovšem v zápase s druhými Velharticemi na jejich hfišti neprohrát autvát alespoň remizu. Bude to určitě těžké,

ale ať už tento zápas dopadne jakkoliv, žáci už teď dokazali, že už několik let po sobě patři mezi špičku okresního přeboru

a pravidelně se umisťují na medailových pozicích Nemalou zásluhu na tom má Jarda Soukup, litery se patnáct let v řadě

věnuje výchově našich mladých fotbalistů ažeto dělá dobře, o tom Se každoročně přesvědčujeme.

Zbryáještě zhodnotit jarni ýkony našich nejmenších tj.minižaků. I přes velké odchody hráčů do vyšší kategorie se

podařilo Vencovi Bělochovi dát dohromady novy, mladičký tým, který v letošní sezóně sbírá zkušenosti a proto nemůžeme

odsuzovat jeho vysoké porážlry a ani to, že dosud nezískal žádný bod a patří mu beznadějně poslední příčka okresního
přeboru. A]eto vůbec není to nejdůležitější, hlavni jeŽezájemců o našipřípravku je stále dost a je jen otázka času, než

z nich trenér vývoři tým, k1ený začne dě|at výsledky a bude tvrdým oříškem pro všechny své soupeře. A to je pak ta
neivětší odměna vdu

co se mi líbí, ne!íbí v naši obci
Nawhuji zavést futo rubriku s moálostí uveřejňovat připomínky, postřehy a podněty občanů. Podněty by

měly byt vždy vedeny upřírnnou snahou problémy řešit a nesklouzávat do roviny dohadů a z toho plynoucích
pomluv.

Dovolím si zahájit tuto rubriku, která se mofuiá neujme, prvním přispěvkem. Co se mí NELIBI r,naší obci?
Nelíbí se mi, že my občané Svéradic nemáme zájem o dění v nďi obci. Jak jsem to pozrtďa?

Úphě jednoduše. Místo, kde se rozhoduje o závúných otiykách pro současný i budoucí ávot obce jsou veřejné

schůze zastupitelswa Obecního úřadu. A kdo se jich účastní? Pouze člerrové zastupitelstva a komisí. Kde je
veřejnost, tj. my občané? Sedíme doma. Pak si dojdeme nebo spíše nedojdeme přeěíst usnesení ze schůze na

obecní vývěsku, nebo si poěkáne až přijdou nďe noviny a pak začneme kritizovat nejméně větami: ''Podívejte
se, co si taÍl l;ise domluúli'', a podobně. Snad je to tírrr' že čtyřicetiletá dob4 kdy opravdu roáodovali oNL
vedoucí strana KSČ, v nás zanechala pocit, že vše je předem rozhodnuto a nic nelze tedy arrěnit. Ale to už je
pryě, i když nas méďa často knrrí opakem. Nebojme se pňjít a pomoci sým postojem usnadnit někdy nelehké

roáodování členům zastupitelsw+ které.jsme si zvolili za své zástupce. Záileži opravdu na každém z nás'
Twdím, že to není fráze. A nebo se pak přestaňme ďvit a nadávat. Na vlastní lhostejnost anezájem doplatírne
nejen my, a]e i naše děti. 

maš



o Baldovi a kouzlu parních lokomotiv
Kovďíkoc chleba nrám do Prahy vozili strojvůdci ze srnígfogy5kého depa pan Mace1a a pan Řfua

Když jsme se waceli od dědďka z pÍilz,dnin, Macelova nebo Říhova
lokomotiva zamďa7a chvoste,m jisker tnrr' vďer voněl vodou a Bďda ve
Sveradicích' kde nad dědďkovou stodolou pokrytou došky ziĚivď velký vůa
kňučel u boudy steskem...

Žďremice učarovďa také mé'mu mladšímu synovi Jaromíroú už v roce 1968,
kdy mu byly čtyři roky. Tehdy můj kamarad v,.ipravčí Tomď Němec, jenž slouzil
na ž'e|emični stanici v Praze.Hlubočepíc\ mu půjěil čsrvenou čepici a v.ipravku.
IakzÁafuě si tenlcát malý Míra počínal údíte na fotografií...

Do Svéradic, kde se číslu popisnému 9, v němž hospodďíval můj dědďelq
říkalo ,,U Pádů.. jezdival také stojvůdce Josef Vondrďelq jenž si vzal z'a ž,enu
Toničku jednu z tatínkoých vlasÍrích sester. K Šilcovům' kterým se po cbalupě
říkalo ,,Prokůpkoc,,, jezÁival vlakvedoucí ze Žarce pan Josef Biskup. Ten se oženil
s Pepičkoq ježby|atetou mého brafiance Karla Broučka. Na toho volávďa babička

Šulcová Kadlí. Pepička byla podobně jako moje mladé a hezké teý, Ann4 MaÍta a Jifin4 na nás, rozjívené
městské kluky, vždyclcy moc horlná.

Vlalq jemuž jsme my, děti, fikďy "vlak k dědečkoú na Šumavu'' a dospělí ''Babiňák'', vyjížděl z Hlavního
nádrail'v Praze v 6.24 a jel přes Zdice, Příbram' Březnici, Píselq Protivín' Ražice a Střelské Hoštice. Nazpátek
odjíždět z Horažďovic.Babína v 18.25, takže vlakováL četa měla dost času rozběbnout se po vesnicích. Na
takové parní lokomotivě byla spousta skryšL kam se potraviny, koupené ve vesnicích bez lístků' daly schovat'
počínaje tendre,m s uhlím a plechov'.ýrni bednami na nářadí konče.

Strojvůdci s topiči s objemnými železničrářsh.ýrni brďnami nechodívďi domů z rráIdÍaži přes nástupiště,
nýbrŽ zadem, ale i tak si museli dávat velhý pozor. Hospodrířské detikty bestďi Něrrci za dnhé světové vá{ky
koncentračním táborem nebo i smrtí.

Čas dětswí uplynul a do Horažďovic-Babín4 drres Horažďovic-předměstí,už jezdijiní strojvůdci na jiných
lokomotivách. Vzpomínka na krásné parosfroje' vyrobené v plzeňské Škodovce, tvá Zashyfljserrr ji v básni,
napsané jen pro potěchu srdcg 2. tnora2002:

Voláním parních lokomotiv,
kďyž čekďy u zhlaví,
wacívá se mi ve snu motiv vlaků
co dnes už nestaví
v úÁražich, kde nrím sarý wátný
hlasíval zvoncem odjezdy.
Perónní |ístek dosud platný
nosívám v kapse pro štěstí.

Mívaly závoj z bílé páry
a přerývaný horlcý dech
s natrpklouvůď molaé škváry
i rosu v uhlí na tendrech.
Dovezly vždycky ziúěŽ k clli,
ať den byl, nebo večer tiih'.
Z jďáůin vodních ďouze pily
naš cblapecloý stesk po dalkách.

Na snímcích Josefa Ko-
viaíka z roku 1943 údíme vlevo
nďeho strejdu Václava Červeného
s mým bratrem Jarkou na dvoře
,,U Pádů*. Vpravo je Jirka
s Baldou.

Ian Cemený
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Nelze ochabovat v odporu proti uvažovanému úloŽišti
radioaktivního odpadu v |oka|itě Pačejov

Většina z vás si ještě asi vzpomene na čliírreček o uvažovaném úloášti raďoaktivního odpadu
v lokalitě Pačejov' kteý vyšel v únorovém čísle naŠeho časopisu, i na můj apel na neochaborrání pozornosti
v této věcí.

Vwoj od té doby ukazuje, že naše obavy byly a jsou plně opodstatněné. Nechci se v detailech
rozepisovat o tom, co vše se mezitím stďo' kolikráta jak o tom jednďa v|áda, naší zákonodiirci, či senát,
kolik o tom vyšlo člárků. Předpokládittrt' že ve vlastním zájmu sledujete dění kolem. Musím však
upozomit na jeden výr,u'ý směr, po kterém se Správa uloášť radioaktivních odpadů (d.ile SÚReo) v této
souvislosti pustila. sURAo připravuje a projednává v ústředních orgiínech státrrí správy (MPo, r,lŽp a
MMR) zásady budoucího postupu stítu při reďizaci této specifické stavby' Čtete dobře - ,,při rea|izaci,, . Ty
sice obsahují např. podporu postiženého mikroregioru, rea|izaci navazujících investic do infrastnrktrrry
apod,, ale v podstatě je to materiál pro ,,koupení.. Si soúlasu regionu krea|izaci úložiště tim, že přislíbí
posílení obecních rozpočtu obcí postižených úloáštěm. Finanční 'podporď. 

je podle náwhu odstupňovaruí
po kilometrech od úloáště a končí na pátém kilometru od něj ! Kam ale myslíte, že mttže zasáhnout
případná havárie v úložišti?! Podle zkušeností ze světa, |ze tottžjen těžko předúdat oblast zxažent| Ne
ono to v podstatě vůbec není o tom, zda podpora 

'postiženým.. bude končit na 5. nebo 50. kilometru.
Pokud lidé v ČR nepochopí, že to není o peněách a o ,'obchodním jednání.. o výši ,,podpory.., ale o kvalitě
Života, o úplně jiné koncepci energetické politiky státu, tak SURAO a energetická lobby bude mít v naší
zemi stále šarrci na úspěch.

SÚRAO a energetická lobby to ďe nevymyslely špatně. Yi, že všechny ,,vybÍané.. oblasti jsou sice co
do píuody kriísné, ďe zároveň ne příliš bohaté (nic mimořádného vCR ...) a tak podstatě spoléhají na
podplatnost předstaútelů milaoregionu. A v naší zemj, |<terá je na jednom z předních míst ve světě
v korupci' je podobně jako v Africe, úspěch skoro jisý. A o jakých částkách se pňtom mluví? Třeba ,,až o
50 milionech pro postiženou obec... Já vím, že pro mnohé z vás se to zdá obrovshý peruz a dá se za to ve
vesnici ledacos pofidit, ale podívríme-li se na to z polrledu ,,vefu/ch.. čísel' je to jen směšný poďl ze ásku
energeticlc,ých společností u nás. Vztiíhl jsem těch ,,až 50 milionů.. k údaji o ásku CEZa za I. pololetí
minulého roku. Jen z jednoho takového pololetního zisku by moh| CEZ v této čiístce takto ,,podpořit.. přes
260 obcí! Kolik ďe myslíte, že k tomu účelu ČEZ skutečně,pustí..?

A co myslíte, Že se potom stane s našim krásným, ale ne příliš bohafým regionem, pokud se nechá
uplatit a úložiště ,,odsouh1así..? Turistický ruch v regionu to jistě nepozvedne a i přes deklarovanou
,,podporu mikroregionu.. tam pak zustanou žít jen ti, ktefi si nebudou mocí dovolit se přestěhovat, neboť
jejich stávající domy budou neprodejné a na noý mít nebudou. V tom je rozdt| od těch bohaých, ktefi si to
naopak, v rámci zájma o zachování kvďity ilvota, budou moci dovolit i finančně. A tak nakonec
zustaneme vystavení všem potenciálním rizikům, v chudém regionu a energetická lobby bude ďále

bohatnout nejen zprodukce energie, ale i (nedejbože!!!) í ztoho, Že budeme skladovat odpady zdalších
stáfu Ewopy - na což se už ony, pří sledovárrí vývoje v této věci v nďí zemi, těší. Opravdu vás nechci
strďit, ale je to bohuŽel reálna možnost a tak to opravdu ve světě choď' MůŽu vám pouze připomenout' že
už ani u nás ti bohatí nebyďí na sídlištích uprostřed hluku a smogu' ale v satelitních městečkách a síďech
typtr ,pallas.. a do regionu s uložištěm se jistě stěhovat nebudou!

Nakonec ďespoň něco trochu poátivního jako ýsledek trvajících snah řady odptuců' Vláda sv.im
usnesením z 2. ěervna' přijatém bez rozpravy nejen ,,uzala na vědomí pozastaveni geologichých prací v
šesti zkoumaných lokďitách z trleďska umístění hlubinného úloáště do roku 2009,, , i kdyŽ současně také
,,u|ožj|a ministrovi prumyslu a obchodu zajistit dokončení rozpracovaných geologických ýzkumných
praci aměření v šesti zkoumaných lokalitách z hlediska umístění hlubinného úložiště do konce roku 2004 v
rozsahu ďe schváleného projektu ta( aby jtž v|oŽené prosťedky byly efektiwě využity.'' Tak,Že z jejich
strany docela efektivně promyšlený předvolební tah .. ' no a v závěru roku je pak ještě naplánoviírro měření
vybrarrých useků lokďit metodou ve|rri ďouhých vln' Mimochodem, i přes ,,pozastzveni.., SlJRAo letos
za geo|og;cké a dďšj práce už zap|ailo sdruženi Geobariera dalších 5 milionu korun. Na konEolním dnu
sdělil také řeďtel SURAO Ing' Duda že ýtzh ze stuďe ýkajici se jejich lokďity, pošlou starosfum _ pÚ
napožÁdÍni. Jistě to uděláme.

Proto si movtr dovolím zopakovat svuj apel z minulého čl'ínku. Nepusťme tuto věc ze ďetele! Jde
opravdu o budoucí ávot nejen naší vesnice, ďe i ostatních.

fun



výběh pro drobný dobytek, veněení psů?

KoSTELÍr
Z historie víme, že oblast Prácheňskou a Strakonickou zač:a|y osídlovat slovanské kmeny už

koncem 8. století našeho letopočtu. osady zpravid|a vznikaly poblíž vodotečí' často pod wchem,
kopcem. Voda jako zdroj a záHad života, vyvýšenina pak ke shromažd'ování, meditaci, novodobě
modlení a účast na sloužených mších svaých. Větší potolq větší kopec davaly možnost vzniku většího
osídlení.

Územi ''Na Kostelíku', ve Svéradicích už v době prvního osidlování poskytlo prr,ním usedlíkům
jak dostatek půdy k jejímu obdělávání tak vodu a místo pro rozjímríní a utužování své víry. Víra
v Boha' stmelování pospolitosti a pracovitost lídu vedly k rozvoji všech lidshých čínností potřebných
k přežití,

Písemné doklady o využívání wšku k tomuto účelu neexistují ale poďe archeologichých nálezu
v okolí kaple sv. Bartoloměje, postavené okolo roku 1550-1580 Chanovslcými z Dloúé vsi' bylo
zjištěno, že vžv 9. až ll. stoleti nového věku byla tady lidska ěinnost.

okolí wšku fuoří mlýn s rybníkem ''Mlýnským,,, založeným pravděpodobně koncem 14. století,
''Hajníce'', kÍerá sloužívala jako přístřešek ovčáka a nedaleky pansky dvůr, který držel okolní
polnosti. V úvozu pod kopcem vedla cesta, která se dělila na směry do Holkovic, Dobrotic' Chanovic a

Slatiny.
Vrch samotný je cenný existencí řady chráněných rostlin, hezhým výhledem na šumavské pohoří i

b|í?ké okolí Svéradic.
ÚsiHm obecďho zastupitelstva a místního kroníkáře Josefa Smitky byly pozemky ''Na Kostelíku.'

získány do majetku obce. To dává možnost celé Íszemi upravit k veřejnému v1nržívání. Nabízí se
moŽnost zÍízeru cestiček a odpočinkových míst pro vychrízky, pozorování šumavssých wchů,
vlastivědné a botanické schuzky mládeŽe a dětí' Znamenalo by to také probírku stavající zeleně a její
doplnění o novou rnýsadbu vysoké a střední ze|eně, vymezení ploch pro jednotlivé ájmové okrutry, ale
hlavně osvícené vedení celého projektu, aby nedošlo jenom k nakousnutí problému bez jeho dotažeru
do konce.

Co jsme četli a co čteme.....
Důchodov'ý věk je příležitost rozpomenout se na život, kteý jsme prožili, na to co se již nikdy

newátí. Jsou to napfiklad školní léta. Tam jsem měla nejraději česlcý jazyk a z toho pak ětení.
Tehdy jsem měla nejraději pohádky, což mně vydrželo dodnes' i když teď jsou to ty teleúzrí.

Líbila se mi kniha ''Babička'' od Boženy Němcové a,,Mezi proudy'' od Aloise Jiraska. Jak šel čas,

školní m|ádeŽ č,et|a už zce|a něco jiného. Byla to ',Honzíkova cesta'', ',Štěstí z pouti'', ''Cirkus
Humberto'' a další.

Dnes, ať vž v knihovnách nebo na pultech prodejen najdeme tifuly od nám kdysi vzdalených
spísovatelů. Tam je ale pro naši generaci problém. Než se dostanete na třetí stránku objeví se tam tolik
cizichjmen, že si je člověk už ani nepamafuje. Proto se ráda wacím ke knihám, které u\'mám dávno
přečteňé. od Jarmily Loukotkové ''Není římského lidu'', ,Žena roku 1900', od Heleny Šmahelové a
další.

V poslední době velmi he'ky píše i Táňa Nálepková a Anna Bauerová, která je nejen spisovatelka,
ale i historička.

mav
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