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PoUŤovE vYDÍ. ITÍ
YěrŽeru občané'

nejdříve bych chtěl várn i vašírn hostůrn popřát hezké a zdravé prožitípouťoých dnů a
seznámit vás s činnostíobecního úřadu aprací zastupitelstv4 |<teré se na 12 veřejném
zasedáru sešlo 19. srpna 2004.
Zasrrryitelé odsouh]asili smlouvu s TV Metropol Production s' r. o., která pro obce jež,
jsou členy Sdružení obcí Prácheňsko natočila propagační' videokazetu s názvem ,,S písničkou
na Prácheňsku... Kromě sdružených obcí Horažd'ovice' Hejná; Velké Hydčice, řkadešice'
Malý Bor, Břežany, Pačejov, Velhý Bor, Svéradice a Chanoúce se k natočenípřipojily
oselce, Mečíchov,Hlupín, Třebohostice a Doubravice. Při hezhých písničkáchdechovky
Malé muziky s kapelníkern J. Naušern se divákovi představí zajímavé pohledy na krajinu
ajejí obce. Kazetu si můžetezakoupit v budově obecního úřadu u p. Kďabzové.
Dale bylo odsouh]aseno, že stavebrríkůmbude po dobu stavby rodinného domu poslqrtnuta
voda zdarma ato po dobu dvou let od zahájení stavby.
Možnost vyjádřit .se k úzeruÍmplánu obce využil pouze jeden občan, jehož připomínky
budou do návrhu UP zapracovány'
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou Policie CR o bezpečnostnísituaci za 1. pololetí
letošního roku v teritoriu obvodnílro oddělerrí Horažd'ovice'
Firma AQUAŠ[]MAV,\ kÍerá je provozovatelern našeho veřejného vodovodu, zajistila
opraw prasklélro vodovoddho řádu a dvou přípojek.
Na obecním úřadu probělrlo jedrrárrí s projektaritem a zástupci Městského úřadu
Rybníčku..a stavby vodní
Horažďovice, odboru životníhoprostředí. ohledně akcí
',odbahnění
nádrže
Jámy...
',IJ
Zastupitele kladně hodnotily akci II. ročrríkSvéradickélávlqy, která se mimořádně vydařila.
Probíhá vysekávání a úklid zelenýcli ploch' bíleil kaple na Kostelíku i kapličlcy na návsi.
Bylo provedeno vyrnalovárÍ a nátěry ve škole a v budově obecního úřadu a výměna nových
oken za staré, které byly ve špatnémstaw.
Co nás v nejbližšídobě čeká? Po pouti začneme s opravami veřejných komunikaci na něž
jsme dostďi dotaci. V rárnci dotace posk}rtriuté Svazku obcí Radina budeme reďizovat nárJrup
počítačovétechniky i pro obce Velký Bor a Kadov.
A. na zátvěr stručná irrfionnace o největší společenskéakci v obci. V sobotu 9. října přiútáme
ve Svéradicích21 potornků arnerickýclr vystělrovalců jejichž předkové (.muži nebo ženy)
pocházeli z rodu Kovaříků a Ž|ji v několika státech USA. Všichni mají společnéhopředka,
Matěje KOVARIK/, ktery je připonríriárr již v roce 1698 jako obecní pasýř a jeho rodina
ž-Iav domě čp. 33 Všicluri potornci svéradiclg'clr rodáků se na návštěvu velice těší,zejména
pak na podveěerní setkání s občarry našíobce v sále Kulturního domu. K této ýzramné
návštěvě bude vydrário zvláštní číslonovirr Naše vesnice _ Svéradice..
Příštíschůze zastupitelstva se budou konat 21 í.4na a 10. prosince od 19 hbdin.

Vladimír Smitka. starosta

NASI JUBILANTI

V měsíci záÍi a říjnu oslavi ýznamná životni jubilea několik našich občanů'Přejeme jim

hodně zdravi a spokojenosti do dalšíchlet

Září

Kandr Václav
Šajánek Stanislav
Smitková Marie
Chalušová Božena
Hausnerová Ludmila
Větrovec Václav
'{rr<rJen
Jírovec Karel

!

4 záři

71|et
záŤí 68 let
8. záÍi 67 |et
16. záři
81 let
l7 . záři
62 |et
I7 . záři
62 |et
6.

18.

října 83 let

Forejtová Miloslava
20. záři
Straňák Tomáš, Ing',arch. 27. záři
Smitka Josef
22. záÍi
Zdeřková Václava
27. záři
Petschová Květoslava 29. záÍí
Foreit Václav
30. záři
Brejchová

Božena

23.Ťijna

68let
67 |et

70let
60 let
64 |et
73 |et

76|et

jka

Bartolomějská pout' Svéradice
pÁrBr 2.7.8.

27. - 2gr. srpna 2OO4

.

-

Fotbď Stará gaÍMSvéradice. )(t. bývatých
divizníclr hÍáčů
20.00 hod. - Diskotéka v Kultunrím domě
.
soBoTA 28.8. 12.30 hod. - Fotba]ové utkrírríIV. řídy mužů
FK Svéradice B - TJ Nezamyslice B
15.30 hod. - Utkfuí oblastní soutěŽe dorostu Plz. laaje
FK Svéradice - TJ Bezdn:Žice
20.00 lrod. . Pouťovázábava_hraje SafiI
NEDELE 29.8. 9.30 ]rod. - Poutní mše svatá v kapli sv. Barto1oměje
13.45 lrod. . Utkání okresní soutěže žákťl
FK Svéradice - TJ NalžovskéHorv
16'00 hod. - Utkání okresnflro přeboru mužů
FK Svéradice - TJ Dešenice
vyjtžd1t<y v kočaru a jizda na koníclr v sobotu od 14 hod. . v neděli od 10 hodin
Zajišťuje jezdecká stáj pana Dufka _ arqáI louky u nohejbďového hřiště v návsi
18.00 hod.

VE'LKY LLII{APARK

p. Třísky ze Strakonic

V prostoru návsi od čtvrtka26.8. do neděle 29.9 v provoz|l autodrom,
řská lavice, tvister, kolotoče, lroupačky' skákací stan a jiné atakce pro děti
i dospělé - provoz do nočníclrlrodín _ v neděli velké množstvístalků
Pfijd'te se rozloučit se žhaw.ýrn létem!
Navštivte Bartolorněj skou pouť ve Svéradicích
Kone c pr izdnln a pí edn ěst přiclrazej ícíhopo dzimu
!

oooooooooooooooooooooooo
!

LETNí rorBAlovÉoĚt.tÍ ve svÉnnolcícrt
Po skončeníposledního zápasu sezóny 2o03l2o04 se uzavřelo hlavní hřiště a z-aš,ali práce, jejichž
účelembylo pokusit se vylepšit hrací plochu, která byla doslova v dezolátntm stavu vlivem loňského
sucha. Branková .íyemi se z veiké části zkopala a 7novu osela trávou atotéžse provedlo s autovými
ěárami kolem hřiště, lceré byli za,IeÍua lajnování už hodně širokéa vypálené. Nerovnosti a vypálené
plochy se proházelí prosetou zeminou atzké důkladně zatravrtt|í. Po provedení těchto činnostíse hřiště
uzavřelo s tírn' ž.ek dispozici pro hráče bude až těsně před poutí a všechny mistrovské zápasy se zatím
odehrají na horním tréninkovémlřišti. V současném době je hřiště ve výborném stavu a s tírq na
kterém se odehrála loňská sezón4 nejde vůbec srovnat. Kvalita hrací plochy se opět začiná blížitoné
době, kdy se zdebráIa tr. cFL nebo divize a nďe hřiště patřilo vždy k těm nejlepším.
Co se týče našeho ,,A.. mužstva' došlo zdek několika významným změnám a to jak k lepšímu tak
bohužel i khoršímu.Byl jmenován nový realizařru tým ve složení:trenér _ Brynda Viktor' asistent
trenéra - Větrovec Miroslav, vedoucí mužstva - Dušek VáLclav st. a tím se vyřešila dtiležitá otázka
týkajicí se vedení mužstva. }Iráčslqý kádr však zůí|vice odchodů než příchodů a to ještě před
začátkem sezóny přišla zraněrtt, která vyřadila dalšíhráče. Mužstvo opustil Petr Písečný,lÍeď ukončil
hostování a wátil se do llradešic' dále skončilo hostování Vaškovi Bnihovi, jinak kmenovému hráči
Horažďovic, a ani on je neprodloužil. Další,kteří nechtěně oslabili jlž tak značně zdecimovaný tým,
byli zraněním postihnutí Martin Bláha Jirka ouda al{onza Svoboda mladší.I přes lepÍizeřtosudu a za
pomoci nadějných dorostenců jsme rozehráli nov'ý ročníkvelmi dobře a po vítězswichv Že|ezné Rudě
a nad rezervou Sokola Fkadešice jsme ze šesti body v první třetině tabulky a na vedoucí týmy rtrácime
pouhý bod. V současnédobě jsou rozjednány některé zajímavéposily a během nasledujících dnů by se
měl stavajícíkádr určitě posílit a rozšířit.
Nemenšíradost nám stále dělá mužstvo dorostq které i přes každoročniodchody svých opor stále
patří v krajské soutěá mezi nejlepší. A i letošnípříprava a právě vítězně odehraný první mistrovslgi
zápas v Domažlicích ukazují, že tohle mužstvo bude mít i letos svoji sílu, díky silnému a',ryrovnanému
kádru. Trenér Doležal opět dokazál sehnat kvalitní fotbalisty a prokázal tzk., že je nejen kvďitní
manažer, ale také správný člověk na správném místě.

Rozpis mistrovshých soutěží. podzim 2004
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Vanda|ismus nebo nevědomost?
Koncem měsíce června

a poškodilo někoIik
svéradických chIapců jeden
zkříŽkťl na Koste|íku. By| to
právě ten, kteÚ by| věnován
povaIiIo

památce obyvateI Svéradic.

Takto by mohlo koncit
konstatovánÍ skutečnosti'

která se

v podobných
i zjiných
objevuje
obměnách
mÍst.

Dochází i k ničenínáhrobků i zcizování věcÍ a květin na hrobech' Ptáme se proč? Proč
někteřÍ mladí |idé nemají přirozené zábrany před ničenímsoukromého nebo obecního
majetku? Proč nemají vrozenou úctu k věcem a hodnotám, kterou mě|i ještě jejich rodiče
nebo prarodiče? UvaŽovat a|e o přirozeném a vrozeném by znamena|o, Že se zábrany a
úcta dědí po rodiÓích. V tomto .případě se však a|e jedná o v|astnosti získanévýchovou a
postoji rodičůa ce|é spo|ecnosti.
Děti se učínejvÍce napodobováním rodičůa pak ostatních |idí a to očima a s|uchem.
Co vidí a s|yšíto také dě|ají a povaŽují za správné' TřebaŽe rodiče nerozbíjejíkříŽky'
vytvářejísvými postoji v dítěti vztahy k věcem a hodnotám.
V této souvis|osti se mi vybavi|a situace, ze které mi neby|o vůbec dobře' Je to uŽ asi
deset |et, ještě v době, kdy se zaváže|a sk|ádka ,,U Rybníčka,..Náhodou jsme tudy š|i na
procházku. Na jedné z hromad b|ízko cesty jsme uvidě|i pova|ovat se spoustu fotografií,
některé by|y dokonce zarámované. Při bliŽšímpoh|edu jsme poznáva|i známé tváře
svéradických obyvateI z jedné chaIupy, prodané chaIupáři. Ten vyvez| ,,nepotřebné
haraburdí,, na sk|ádku. ByIo nám z toho poh|edu tenkrát opravdu špatně, ještě Že dosud
Žijícíděti nevidě|y, jak se svatební a jiné fotografie jejich rodičůpovaIují mezi shni|ými
matracemi a da|šímodpadem' MoŽná, Že někdo řekne, Že je to jen papír. A|e na papíru je
někdo, kdo mě a koho jsem já mi|ova|. Dokonce jsou senzibi|ové, kteří z fotografie poznají
zdravotní stav č|ověka a jiné skutečnosti Milované tváíe z fotografií k nám m|uví, i kdyŽ uŽ
nejsou mezi námi'
Nevím, kteří ch|apci poniči|i kříŽek ve SvéradicÍch. Chci věřit tomu, Že v tomto případě to
byla opravdu nevědomost a snaha vykonat ,,něco.., co by parta obdivova|a' I to však můŽe
být první krůčekk ničenízáměrnémutj. vanda|ismu.
Ríká se, Že každý národ má v|ádu jakou si zas|ouŽí. Stejně tak se můŽe říci, Že rodiče
mají děti jaké si zasloužía obecně spo|ečnost má m|ádeŽ jakou si zas|ouŽí.
Jakou v|ádu, jaké děti, jakou mládeŽ si zas|ouŽíme, když jsme se zbavi|i křesťanské
morá|ky vyp|ývajÍcíz desatera př|kázání, které je bezpeČným návodem na št'astný Život?
mas

NabízÍm k zapťtjěovánÍ následujÍcí katolické časopisy:
Kato|ický t'ýdeník -|ist českých a moravských diecézí-vychází kaŽdé Útený (asi 10 |istů)
Světlo
- býdeník Matice cyri|ometodějské -vychází ve středu-casopis ( asi 15 |istů)
lmmaculata
-(Neposkvrněná)- dvouměsíčníkvydávaný Konventem minoritů v Brně -malý formát
ma|ý formát mariánského časopisu (asi 30 stran)
Zprávy z Medjugorje -měsÍčnízprávy o dění Medjugorji,mistě,kde jiŽ 23 |et zjevuje Panna Maria
- mariánský časopis,měsíčník
Regina
k posíleníduchovního Života
Mohu zapůjčiti stará vydánÍ.

Jedná se o kva|itnÍ tiskoviny,které vás zaujmou,rozŠířívaše obzory a potěší duši.
Kdyko|iv osobně nebo na te|.376514092 se těŠÍna váŠ záiem Šu|cová Marie'Svéradice 132.

Jak se dříve ..pouťovalo..

Vzpomínky stoleté paní Marie Vojtové ze Svéradic
Paní Marie Vojtová ze Svéradic čp. 49 osiaví vlednu příštíhoroku krásné a ýznarnné

- sto let. Na poutě vzpomíná:
jako
malá holka jsern rněla ráda všecllry církevníslamosti a mezi ně patřila i pouť.
,,IJž
Ďomácí Bartoiomějskou pouť slavila celá vesnice Všichni se vystrojili do nejlepších šatů
a ženskéať už nějaké korále nebo rnašle si připevnily na oděv. Po mši svaté se muži zastavíIi
.v některé ze tÍísvéradiclých hospod, kde se nejlépe dojednával prodej dobytka a jiné
obchody. omladina se také zdrŽe\a, bavila se a veselila pťt muzice a tím tato církevní slavnost
nabyla rázu světského. F{rávala se Cer[ovská polka' Svíratická, šlapálq sousedská a další.
My děti jsme okukovaiy kolotoč. Terrkrát se ještě točil ručně a na to byLi třeba čtyři
dobrovolníci, kteří kolotoč roztáč,eli. odrněnou jirn byla následující jizda zdarma. Většinou
to byli kluci. A]e vzpomínám si že i rrás holky napadlo, a to Mařenu Pádoc, Annu Bednářoc,
Annu Štětinoc a Mařenu Korbeloc (to jsern byla já), že bychom to také zkusily. Kolotoč se
také roztočil a pak už jsrne čekaly na pokyrr pana ,,komedianta.. že se také můžemesvézt
zadarmo. Jen jsern usedla uděla]o se rně zle a já musela z kolotoče dolů. Všichni se smáli,
žejsem se přejedla aztoho ty potíže
Jerlže ty poutě tehdy byly dost clrudé. Maso jen z vlastních zdrojů a tak se na stole objevily
.jídel
se připravovďa z mouky. Nikdy ale nesměl
slepice (co j\ž nenesly) a králíci. Většina
chybět dornácí ctr]eba, pek]y se i buclrty a čtyřlrrannékoláče plněné mákem a povidly' Dávala
se povidla švestková, ti chudší bezirrková nebo šípková. Kulaté, bohatě zdobené koláče se
pel-dy ažkdyžjsernbyla dospělá.
Čas běžel a ze tně už by|a pomalu slečna Jednou' to mě bylo 13 let když rně zemřela
maminka, vza|mě otec na pouť do Blatrré ktetě. Tall'už bylo pouťových dobrot více, stejně
jako kolotočůa krámku s perníkern i krásrrýrni lrrníčkya jiným zbožim. Jeden takoý buclatý
hrníčekjsem si koupila a mám ho dodnes
Později jsern se také vypravila s dalšímipoutníky
k Parrně Marii na Svatou Horu. Vyšli jsme
v pátek večer v neděli se pruvod vracel' Cesty
byly prašnéa chodilo se na boso' Boty se šetňly a
kaŽdý se obul až pÍed městem. V pruvodu se
nosívaly ,,korouhve.. a cestou se všichni zbožně
modlili. Sloky modliteb vykřikoval
,,předříkávač.., kteÚ šel ve předu. Když jsme
dorazili k Příbrami a uviděli věžičkySvaté Hory
začal poKik ,,Radujte se Příbramáci, neseme vám
buchty V ranci..... Ještě hodně poutních míst
jsenr viděla a- nejvíce se mi líbila procesí do
Strašína na Sumavě a také do Skočic za
Strakonice. Také si ještě pamatuji, že v hospodě
pana Benedikta ( U Turku) přespávala procesí
jdoucí Ze šurnavských, ale i ze vzdá|enýc|.l
jubileum

Panna Maria na

*(v

bavorských vesnic.

Drlešnípoutě už takov. :isou' jsou plné
rátnusu' jen aby každý vydělal. rto ale, i když
tremolru ani do kostelíka, ani na ves, každýrn
rokem se na pouť těšírn.
Podle vyprávění své rnaminlcy zpracova|a Mav

al
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KOSTELIK
,-V

A KAPLE SV

BARTOLOMEJE

Tradice bartoloměj ských poutí

Významnou dominantou obce je kaple sv. Bartoloměje, orámovaná zeleru akátů na vrchu
Kostelík. Toto místo patří k raně osídlenýn slovanským lokalitám na Prácheňsku. Jeho úpatí
osídlili Slované již v 10. sto]etí. Keramické a kamenné artefakty a skleněné korállry jsou
datovány do 10. - 12. století. Předpokládá se, že v místech dnešníkaple stávalo pohanské
. obětiště tehdejších obyvatel, kteří zřejrně stráž1|l obchodní stezku vedoucí z Prircheňska do
vnitra země a do Prahy.
okolo roku 1580 nechal Adarn Chanovský z Dlouhé Vsi, pán na Chanovicich', držitel Rabí,
Svíratic a jiného zboží,postavit na Kostelíku kapli patŤicí k nedaleké tvrzi, kÍerá by|a
zasvěcena sv. Bartoloměji apoštolu. Vzh]ed původního barokního kostelíku je nám znárrý
a to díky plánu z roku 1843 zlrotoveného stavebním mistrem Josefem Tejcem ze Svéradic.
Plán řeši| opravu původníjížznačně zchátra\é kaple při které měla bý zachována jeji
velikost a západru štítzpevněn kamennými opěráky. Dřevěná věžičkaměla bý natrazena
novou' vyměněna dřevěná kruchta a opravena šindelová střecha' Místo této opravy byla kaple
prodloužena zápaďrum směrem (o celou déIku dnešníkruchty) a obvodové zdi zv.ýšeny _
stavba byla provedena do dnešnípodoby.
V roce 1987 byla zahě4ena velká oprava opět chátrající kaple. Byl zhotoven noý krov
novou
krytinou, nový dřevěný strop a nové venkovní i vnitřní omítky. Malíř Josef Fencl
s
provedl restaurování vnitřního mobiliáře, oltáře a téměř zcela zručenékřížovécesty. Při
opravě oltáře byly na zadni straně nalezeny vlastnoručnínápisy jezuitského kněze
a misionáře' svéradického rodáka' A]brecha Chanovského zDlouhé Vsi. Ten se roku 1581
narodil na svéradickétvrzi a po svérn kněžském působenía dráze univerzitního profesora na
pražskéa olomoucké univerzitě a krurrlovské rektorské anabi.z,i se věnoval misionářské práci
v prácheňských městeclr a vesnicícli.
Poutě a ooutní orocesí ve Svéradicích v roce|637 a 1638
Díky nápisům na oltáři vlastnoručně psanými Albrechtem
Chanovským vítne, Že kostelík sv. Bartoloměje byl v době
protireformačnílro období cílem zřejmě velkých poutních
procesí' která tento ,,Apoštol Prácheňskď., jak je také
Chanovský nazýván, do těchto míst vedl. Nápis zroku 1637
(zkráceno) řika..,, .... ByI jsenl zde na tomto místě / na pouti
sv. Bartolonlěje...'.s Tebou v Tvém věčnén]cá]ovství ....,,
Dnlhý zápis z r' 1638 je úplnější:,,Téžse sta]o.,... I toho
dne / byli jsnle na pouti ..../ Pánu Bohu a Svatému
Banolonlějovi / vy.konali jsme čest a slávu .../ procesí sem
......i Konálrí poutních procesí vpozdějšímobdobí stvrzuje
ještě jeden nápis z něhož je dobře čitelný rok 1719, další
slova jsou jen torzovitě čitelná.
Sto ooutních let I8|4 _ 1922
Díky laskavosti borovského pana faráře Stanislava Bušty, ktery mi zapůjčilk prostudování
osm knih, tzv. Liber Prornulgationum (zápisy velkoborských farářů o přípravě všech
liturgických obřadů ve farnosti) vínre jak probíhaly bartolomějské pouti v letech I8I4 _1922,
Na derr svatého. Bartoloměje, tj,24. srpna, Se po kráthých ranních modlitbách vkostele
svatého Jana Křtitele ve Velkérn Boru vydalo ráno v 7.00 hodin procesí farníku do kaple
sV. Bartolorněje ve Svéradicíclr. Účastníci procesí z Velkého Boru' Jetenovic, Lhoty a
Holkovic došli starou úvozovou cestou ke kapličce sv. Annv u Velkého Boru.

Poutní procesí pak došlo na rozcestí ,,U mostu.. pod ves Svéradice Zde se k něrnu připojili
farníci ze Svéradic a KornušínaPoslední zastávka byla u svéradickénávesní kaple sv. Anny.
A své ranní putování ukončili účastína čterrérnši svaté v kapli na Kostelíku. Následující
neděli po 24. srpnu se v 9 hodin ráno konala v kapli sv. Bartoloměje velká zpivaná poutní
mše svatá (tu neděii se mše na V. Boru nekonala)
Tento zaběhnutý poutní rituál se udrželbeze zněny po celé 19. století. Výjimkou byl pouze
rok 1834 kdy poutní mše se konala v nově postavené kapličce sv.Anny na svéradickénávsi,
která při této příležitosti byla velkoborskýrn farářern Josefem Járou vysvěcena. Podle zpráv
pamětnílď byvaly na Kostelíku o poutní neděIi kramářské boudy s perníkem' cukrovím a

pouťoými suvenýry.

Poslední generální oprava kaple' která probíhala v letech 1987 _ 1999 vrátila kapli její
krásu. Z pověÍeru českobudějovickéhobiskupa ThDr.Antonína Lišky slavnost nového
vysvěcení kaple, která se konala 8 května l992' vykonal velkoborský pan farař ThDr' Karel
Flossrnann Vroce 1995 byl navěŽ kaple zavěšen nor'y zvon sV. Josef, ktery na paměť svého
otce Václava Kovaříka nechal ulít jeho syn generálmajor amerického letecťva Joseph W.
Kovarik. Z darŮ některych rodálců a občanůje kaple postupně doplňována i potřebným
drobným mobiliářem.
Vrch Kostelík _genius loci - duch místa
Posad' se poutníčena lavičku před kapli sv Bartoloměje, pohled' na hřebeny šumavských
hor a zamysli se. Věř tomu, že duclr místa i k]adné zemské zóny,které toto místo pod Tebou
protínají,a zejnéna pak odkaz sv Bartolorněje, patrona hříšnílď,na Tebe zapůsobítak, že se
budeš na toto krásné místo znovu a znow vra0et.
Jsm

VYLET

r++

MaIninka s kočárkem
otec s dítětern
paní učitelka se školáčky
klukovské pruzkumy rybníka
puberta
první rande
předsvatebrrí sliby
rnanželství
a znovu s kočárkem

Kruh je uzavřen. Je v tom poz:'áni, uvolňování, pohoda, přítažlivost. Stačíopustit ves
a začítstoupat loukou (nebo sněhem) ke Kostelíku, zapomenout na zvuky aut, psů, lidí
a jenom vtÍmat ten klid Zapomenout rra běŽné denní starosti, zarnyslet se nad životem sýtn,
sr"ých bližníchi těch ostatrÍch. Je to jako polnlčka - kus čehosi nahrazuje nové.
Ten pocit očištěnírnysliještě podtrhují občasrrébohoslužby v kapli sv. Bartoloměje, které
staršírnnahr azuji p ožíváru s o u d o bých p o vzb uzo vačů.
Je to vy'jírnečnémísto. Je tu cítit posvátnost podtrženou vyhlídkou na šumavskékopce
i klidnou h.ladinu rybníka.

Návrat

Zpátečru cestou Se zas vracíme do běžnéhozpůsobu života, h]avou nám táhnou úkoly,
které rnárne splnit, i ty nesplněrré. A ZnoW auta, škola, krám' hospoda, doma.
Což raději zůstat TADY ?
moÍ
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Zajímlavosti z historie KostelíIar a kaple sv. Bartoloméje

r

Upatí Kostelílru smĚrem ke vsi, nalcterém je doloŽeno slovanské osídlení(9. - 11' stol)je
rasímavétím, že v době velkého srrcha se na ném ,]Jkáží,,obrysy slovanských pÍíbý]rú
(polozemnic) - porostje fuavší amáijiné sloŽení květeny
Vrch Kostelft je velmi členiým územímna uěmž roste nepřeberné množstv'í i(.'*ětin'
mechů, lišejnílcia pod. Jmenujme alespoň jednu z ofuožených druhů orchidejí, vďavň,
modý, lidor.ě,,kukačkď.' Bude nufuié provedení odborného botanického áodnocení celého
komplenr.
v 19. století byl Kostelík r.ysázen řešněmi, po jejich posfupnén dožití,byla šást oržnz
Pan F. Peéánkz(rp. 61) vypr*věl, že si 'jeho tatínek pmrďrrje jak jedrrou přišla vichřice a
z Kostelíku odvála všechnu posekanou čoólfiJ
Přestavbu k4le sr,. Bartoloměje prováděl sveradiclcý rodálq ,,balrmisť. Josef Tejc.
Cetkový náklad,lcteý ěinil I.300 z|atých 56lo.ejcarů r4|ati|o parsh'i Horažd'ovice, kÍeré
bylo vlasbríkern kryle. 29. ěenlence 1856 b1'l před zahájením stavby proveden licitační
prodej věeho starého mďeriálu z původní.malékaple - ďevěných kamů prken, šindele,
schodiště na kruchtu -a bvlo získáno T. z\atýc]t 1 E kreicaru.
Při opravě kaple v r' 1987-89 bvl na|ezen půr.odníbočnívchod a půvorlni olmo za
oltářem. obojí je dnes zachováno.. rovněž v stěnách lodi jsou zvidite|něny ,,kap'y.. uložení
bámú dřevéné kuchty
Jistě za1ímaým lil]ezeÍÍLby| nžl.ez slepičíhovqjíčkalr:teré bylo zazdělé ve zdi t,oěního
oltáře. Ve sÉedověku se tímto aktem symbolizovala čistota duše a obecná plodnost
Za!ímavou historii prodělďa kaple v letech I9zI-z2 kdy v Čsn vznitcto silné hnutí
Českoslor,enskéoírln'e. V regionu Blatenskajej vedl kazď.el Arnošt ze I.llržĚ' Ten 24. ří-ina
1920 wolď ke kapli Ev. ,,tábor lidu.. jehož účasbrícikapli násilím eabrali a &želi jiŽ až do
20. kvěba lgz}kdy sou&úm roňodnrrtÍm jim bylakaple odebránzzvtápenakďolílrům'
Po paní ŠvejdovézP|aé,kteráje jednou z mecenášek této kqrle, při wé letošrrínárršiěvě
ve Svéradicích přispěla dcera generáJa J. w, Kovaricka ěa.stkou 100 LISD, která byla
porrŽita jako příspěvek na drotoverrí nového mešního oltáře. Ten svoji dovednou nrkou
*rotovil pan Josef SvdazBezděkova

Svatý Bartoloměj apoštol

Sv Bartolorněj (Nathanel) se narodil v Kani
galilejské. Jako věrný vt1znavač Páně byl př|jat za
apoštola Se spisem části evarrgelia sv. Matouše
se odebral do Indie, kde pro Kristovu víru získal
mnoho lidí. Potorn kázal ve Frygii, Lykaonii, ve
Velké Ar.menii. V Armenii obrátil mnohé pohany,

za|ožI| kostely a vysvětil několik rnužůna
biskupy Když i krá| a královna a 12 rněst se
obrátilo rra křesťanskou víru, poštvali polianští
kněžíkrálova bratra Astyaga, ktery Bartoloměje
nechal zavraŽdit' Nechal mU za živa stáhnout z
těla kůžia poté stíti h]avu. Proto jeho znarnením
na c.lbrazech je nůž

J5m

Navštívili mne na fďe včera (19'8.2004) jehovisté . dvě mladé sympatické ženy. Když
jsem jim pfišel po zazvoněni otevňt zdvoň]e pozdravily a pa.li se mne pěkně slušně oslovily: '.Pňšly jsme se Vás
zepÍat, zda se Vám rlezdá, že se ze světa vytrácí slušnost?''
To je otiízka, o které se dií diskutovat, Ti staršívěGinou začnou na téma: Za mých rrladých let, to býval svěg jako
květ... ! Jistě, ono ani ďív, to nebylo všechno dobré' Bylo jistě i dost toho špatrého, orizka je,jestli pravě toho špatného
je dnes míň, stejně a nebo vic. Známdost lidí (i rnladých) slušných - ale ne všichni, bohu.že| jsou takoví.
Na shora uvedenou otazku člověk většinou odpoví poďe toho, zda se setkal zÍovna s těmi slušnými' dobďmi - pak
se mu zdá svět slušný a dobý, Když se pak setká s těmi druhými a třeba i vícekrát za sebou - pak se mu zdá wět zkažený
a z|ý. Stává se nám v našem posuzování a hodnocení světa a života' že z jednotlivých případů zevšeobecňujeme. Stačíse
nám setkat s něčímdobým a hned je všecbno dobré - a stejně ak se stačísetkat s něčímšpatrým a hned se nám zďá
všechno špaoé.
Myslím, že stejně jako by se měl člověk snažit chtit vidět to dobré - a jako by nebylo dobré, kdyby někdo šmahem
odsuzoval lidi, zejména mladé jako špatréa zkůené- tak zase by nebylo dobré a moudré, kdyby člověk zavlra| oči před
tím špatným a neslušným kolem sebe a nechtěl to vidět -když ono to - ať chceme, či nechceme - přece jenom je a není
toho málo.
Uvedu jen malý příklad. Jsem (Jak se říká) duchovním správcem čtyř farností - ty čtyfi farnosti zahmují celkem 20
osad. Dá se říci' že zajišt'uji obsah l0 lyvěsních skřín&, a to jak ty na kostele, ěi u kostela, tak i v obci. SchváIně se
vyhýbám tomu' abych jmenoval. Ono totiž není podstatré, kde se to stalo, ale co se stalo. Nepíšito proto, abych
odsuzoval, ale abych na něco nedobrého lkázal.
Je to skříňka obecní, jejížobsah nezajišt'uji jenom já. Byli v ní p&né digití|nífotografie z obce a jejích úprava tuto
obrazovou část jsem chtěl doplnit nějahým tím moudrem k zamyšlení.Vybral jsem několik vět z knihy Phila Bognanse:
Štěstíje v tobě. A tato slova vyprovokovala nějakého (se všípravděpodobností ''mládežnického nla|ce života'' k
nepříěetnosti. Násilím otevřel skříňku a přes uvedený text napsal červen'ým fixem: Kraviny do kravína. A pak ještě na
.., ty laávo! Když jsem v pondělí (16.8.2004) kolem polďne šel okolo, všiml jsem si,
sklo skňňky napsal
jsem
je
byl rád, že onen ''slušný" laitik nezničil fotogrďre ve skříňce. Ty mu nevadily,
že
skříňka otevřerrá. Nakonec
jďtě
jej
natolik slušný, že jej nerozuhal, ale jenom sým ''moudým'' ýrokem pďmaral.
rozčilil
napsaný tex't' Byl aspoň
jsme
Ten
si na panriítku schoval a '.slušný'' nápis na skle skříňky jsem seÉela skříňku opět zavřel. Pokusím se najit jiné,
méně pobuňrjícímoudro.
Když jsem pak šel asi za hodinu kolem, seděly nedaleko na lavičce malé děti a hned mi hlásily ''Pane faráň, na
skřiňce byl sprosý nápis. '' Dělal jsem hloupého a zepta| se: ''A co tam bylo. '' A tu mi to jedna z nich, malá školačka říká:
',To bylo tak moc sprosý - že se vám to styďm ňc.'. Musím ale pochválit pisatele toho sprostého nápisu, že zná dobře
gramatiku a oslovení ''ty krávo!'' oddělil spnívně čárkou.
Uvažoval jsem o mnohém, a také o tom' jak se chud.íci vůl a lrníva dostali do lidové l'rrlgámí řeči, zejména pak těch
dnďních mladých. vžnyťvul by mohl být krásným symbolenr tahouna a dňče a kráva pak je zvíře bez diskuse úcýhodné
a užitečrré.Jak velikou úctu a lásku měli ďíve lidé na venkově ke kravičce-ávitelce a mnohdy i lahounce a ďíěce, Jiná
doba jiné mraly jiné ceněné hodnoty. A tak když dost často (zejména u těch mladých a to někdy pomalu už od
školkovych let) slyším, jak se nazývaji těmi dobytčími názvy, říkrímsi alespoň v duchu; Nechme, ať volové jsou voly a

vzkaz..

lirávy knívami - je to jejich poslrírrí_ ale my lidé se snažíme,co můženre,být lidmi. - Buďme na lidi'
jak lidi
Pro zajímavost ještě uvedu poďe mého dost moudrá slova k zamyšlení, ktení tolik pobouňla onoho (ne příliš
slušného - ba vulgíŤně splostého) skňňkového kritika a pisatele:
Hledej štěstía nikdy ho nenajdeš

,,Hledej penue, a budeš bohaý a možná i zkonrmpovaný Hledej jenom sám sebe a vlastrrí já tě nafoukne až k
prasknutí. Hledej štěstí.Budou ti ho nabízet ke koupi v dopisní schránce, na billboardech kolem silnic a dálnic, v
obchodech a supermarketech, ve všech reklamních letacích, na všech televizních kanálech. Tisíce snů o štěstí ti prodají v

tomto světě, kde se tisíci způsoby o štěstí nr]uví a lže.
Hledej štěstí v penězích a majetku, a nikdy ho nenajdeš. Štěstíje jako stín: Jďeza tebou, nrásleduje tě, když na ně
nemyslíš. Stěstí je jako ozvěna v hlubině tvého srdce: ozve se ti, dáš-li něco ze svého...
Tak toto bylo napsiírro v te skříňce a to vyvolalo slrora uvedenou odezvu. Přidám pro úplnost myšlenky zÁvět celé té
maIé

srdce, a ty je dáváš dál, když lidé jsou s tebou raď, když se u tebe dobře cítí,když
zustáváš laskarry tarrL kde jiní jsou nelaskavi,když pomaháš, kde nikdo nepomůže,když jsi spokojený arrr' kde si druzí
kladou požadavky, když se směješ, kdejiní jsou zamraěeni, když dovedeš odpouštět, jestliže ti lidé ubližuji.*
A tak odpouštím a psaní koněím'

'

Stanblnv Bušta

Lidi, buďte na lidi jak lidi'
vŽdyť ani psi na psy nejsou jako psi'
mnohý ze psů za lidi se stydí,
a mnohý zlidívede život psí.
To jsou s|ova písně autorské dvojice Paleček - Janík, slov4 lcterá mohou poslouŽit i jako pravopisné cvičenína tvrdé nebo měkké (i,y), ale jsou to také jistě slov4 o kterych se dá
přanýšlet, která mají co říci k mezilidským vztahům a k Životu vůbec. Asi tolik krátce úvodem, mého poutního zamyšlení,aby bylo od počátku zÍejmé, o čem asi v něm půjde, o čem
bude řeč.
Je ětvrtek' 19. srpna 2OO4 (tedy přesně 10 dní zbyvádo svéradické svatobartolomějské
pou- ti), konečně se dostávám k tomu, abych splnil slib, kteý jsem dal, když jsem by|vymán,
jsme se sešli tři
auyct' L něco napsal ,,k pouti.. do svéradických novin. Je to zÍovnaýden, co
v kostelíku sv. Bartoloměje ve Svéradicích:pan Josef Suda z Bezděkova, mistr truhlařský, já,
faráŤ zV. Boru a ten, kteý nás pozva| (duše celého podniku) pan Josef Smitka ze Svéradic.
Důvodem našeho setkání na tomto svéradickém památném a posvátném místě, byl dobý nápad: pořídit do svéradické kaple na Kostelíku noý obětní stul (oltríř) čelem k lidu.
Néiarive bylo třeba na místě samém posoudit, ňa je umístění tohoto nového oltaře do stiívajícíhointeriéru kaple vhodné. (Dá se čekat, ženato budou něuory ruzné). Po zváženídůvodů pro i proti, jsme nakonec rozhodli pro. Potom bylo třeba rozhodnout o jeho umístění v prostoru kaple a potom samoďejmě také o tom, jak bude vypadat a jak bude barevně upraven,
aby zapad| do stávajícího interiéru.
Nakonec bylo vše potřebné dohodnuto - v kostele na Velkém Boru pak ještě byly upřesněny rozměry $odle tamějšího oltíře). Nyní je již vše v rukou pana Sudy. MůŽeme se těšit, Že o
poutď slavnostní mši svaté, kterázaěíná v 9.30 hodin v neděli 29. srpna 2004, možná již vše
uvidírne lv celé kráse. Kdyby se to nestihlo, pak zcela jistě vše bude hotovo do mše svaté
k vyročíposvěcení kapličky sv. Václava na Kostelíku v sobotu 25. 9.2004 (od 16.00 hodin).
Óceňuji velice, chviílíma mám radost, když se najdou (i ve Svéradicích)lidé, kteří se snaŽí
něco vylepšit a dědictví otců nejenom uchovat, ale ještě k němu něco pěkného přidat. Tak by
to mělo

bý.

Bohužel, nejsou jen tací, jsou i lidé lhostejní' a jsou dokonce i takoví, co nejen Že nic nevylepší, nic pěkného nepřidají, ale naopak, to co někdo pracně pěkně udělal, to tak leda poškodía nebo dokonce afiči. Chápu velice dobře, žekdyžněkdo něco pěkného uděla" máztoho jistě radost sám, a ještě udělá radost druhým - ale naopak vůbec nechápu, jak můžemít
někdo uspokojení' či dokonce radost z toho, kdyŽ někomu ublíŽí,něco poškodí,nebo dokonce
znjči.Kéžbytakových Kazi-světu (těch, kteÍíkazísvět ať už čímkoliv)bylo kolem niís co
nejméně a naopak kéžbybylo hodně Dobro-milů (těch, kteří milují dobro) a h]avně pak cg
nejvíce Dobro-dějů (to je těch, kÍeří dobro nejenom milují a hlavně také ho hodně dělají). Cím
méně bude zlo-čincůa zlo-děiů a čímvíce dobro-dinců(ěinců), tím lépe bude nám všem.

P. Stanislav Bušta

28 záÍi
Yá
sv. Bartoloměje ve Svéradicích- mše začínáv 16 hodin

- Zveme
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