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Yážení občarré'
dovolte mi' abych Vás seznámil s činností obecnílro úřadu aprací zastupitelstva, které se seš|o 27. 10.2004 na

l3. veřejném zasedáni.
Zastlpite|é schváliIi čerpárrí finančnílro rozpočtu obce Svéradice k 30. 9.2004. Dá|e by|o sclrvá|eno rozpočtové

opatření ( změna rozpočtu) č.2 a čtyřčIenná inventarizační komise majetku obce.

Letos se poprvé podílítne poskýrrutím finančnílro příspěvku Plzeriskému kraji na dopravní obsluŽnost ve výši
l4400'- Kč.
Firma ROSA Cornputer zHoražd,ovic byla vybrána jako dodavatel počítačové techniky pro rraší obec.

Ze Státního fondu životního prostředí byla Svazku obcí Radina zas\ána poslední finanční částka ve výši

1,784.000,- Kč na plynofikaci obcí. Tímto by|a celá akce vyhodnocena a ukončena.
V Mateřské škole a areálu fotbalového lrřiště proběhla kaŽdoroční revize dětských prolézaěek.
Do opraly jsme zasla|i dvě čerpadlaz5. a 6' vrtu vody.
Firma Silba proved|a opravu obecníclr komunikací.
Zrekonstruováno je také dámské sociá|ní zařízelí v místním pohostinství.

SpolečIrost AQUAŠUMA V A, provozovatel našeho veřejného vodovodu, provedla pravidelný odběr pitné

vody, voda j e bezzáv adrlá, bez bakterií'
Vo|eb do Serrátu Par|anrentu ČR a Krajského zastupitelstva proběh|o v naší obci s malou účastí, volilo 30,96 %

občanů.
Clrtěl bych upozornit v|astrríky lesů, aby si na Městskérn úřadu, odboru Životního prostředí lyzvedli u ing.

Kadlece plán lrospodařenív lesíclr narok2004 -20|3'
V sobotu 9. říjnajsme v naší obci přivítal.i22potonků arnerických vystěhovalců. Blíže je o této akci článekna
jirlé straně. Chtěl bych poděkovat všetn, kteří se rra této ýznanné akci pro naší obec podíle|i.
V letošnínr roce pořádá obecní úřad Svéradice opět tradiční silvestrovskou zábavu. Zájemci si molrou od

l5. 1 1. 2004 zakoupit místerlky v kanceláři obecníIro úřadu.

Na ávěr Vás zvu na pos|ední zasedállí zastupitelstva v letošrrím roce a to 8. 12. v l9'00 lrodirr. Hlavnírni body
budou finanční rozpočeÍ obce na příští rok, zvýšerrí poplatku za odpad a schváIení územního p|rfuru.

Vladimír Smilka, starosta

Poděkováni z Ameriky
Jak prožívali členové skupiny potomků našich rodáků z USA svoji návštěvu ve Svéradicíclr a jaké dojmy si z tolroto

setkání odvez|i? Mnoho jich svoje dojrny vy'jadřuje v dopisech nebo v meilech' které do Svéradic posílají. Dva z nich

naším občanůtn tlumočírne. První je od rodiny Duda, druhý od paní Lois Smisek owen, která zde byla s manželen a se

sými dvěrna Syny a dcerou s manželem.
Vážetlý pane Starosto a občané Svéradic. Dobtý den
Právě jstne se vrátili z lrl.ásného zájezdu, kdy jsnle navštívili nlnoho vel'koměst Evropy. Všude bylo hezlql, al,e nejkrásnějši

den byl ve Svéradicích. Naše přijetí bylo n,eu,věřitel'né, od nxomen'tu příjezdu, až do našeho rozloučení. Vypadalo to, jako
kdyby všichni občané přispěli k přípravě toh'oto dne, včetně rozkošných dětí ve školce. Výslava byla nádherná, brožu'rlq a

Pamětní listy daly jistě hodn'ě próce, jídlo bylo velice chutné a lanec s nuzikou velice zóbawý. Prohlídka vesnice pro nás

mnoh,o zn'anlen,al,a, opravdu jsme byli neuvěřitel,ně překvapeni, co vše jste pro nás udělali, abychont se cítili vítáni jako
doma.

Mnohokrát děkuji l

Vážený pane starosto !

Bernie a Judy Duda

Celá nloje rodina ov,en nikdy nezapomene n,a naši návštěvu Svéradic, rodiště Josefa a Anny Snlišek. Ani Vánl nemohu

popsat co naše návštěva a setkóní s ntístníttli občany pro nás znanenalo. Vše co jste pro nás u,dělali, včetně večeře a tance

je pro nás nezaponlenutelné,
Děkuji Vánt a zastupitelstvu za to, co jste pro nás připravili. Přeji Vánl vše nejlepší.

Lois Smisek Ov,en



NaŠt JUBILANTI
V nlěsících prosinci, lednu a únoru oslavíýnlanlnájubileaněkolik rrašich spoluobčanů. Přejeme jim hodně

zdravi a oo|rodv do dalších |et!

Prosinec
Brejclrová Jaroslava
Červený Josef
Průchová He]ena
Korbe|ová MiIuše
Brožová Marie
Langrová Libuše

Leden
ŠiIhálrová Anna
Vojtová Marie
opa|ecká BoŽena

Únor
Korbel Karel
Zdeněk Kare|
Brouček Kare|
Lóffe|rnarrrlová Marie

Stofetá paní ťojtová - Qratufujeme I I I

15, feďna 2005 osfapí paní foí.aie,/o],roýÁ
ze Spéraďic čp, 49 neuuěřitefné sté narozenin).
,/ toňsftgm a fetošním roce jsme l,, nouinácfr t{aše aesnice _
Svéraďice, ur,,eřejni[i rozfrouory a uzpomínft1
s pňiním, a61ste se v pfné sr,lěžesti ďožtfa sta [et,

Naše spo[ečné přóní se stafo sfufiečností.

ýážená d mifa paní ťojtoaá!
Zastupitefstr,lo o6ce Spéraďice a všicfrni o6čané, přátefé
a známí, ,í/ám Ř-tomuto rrjznamnému žipotnímu
juíiku přejí mnofro ďušer,mí afyzic?g pofroď1, z[rar,lí a
spoŘgjenost,

Bděte l

V nedě|i 21. Iistopadu skončil s|avností Krista krále církevní rok. Zača| nový cÍrkevnÍ rok a 28. Iistopadu je
uŽ první nedě|e adventní. KaŽdý nový začátek je spojen s novou nadějí' Adventní doba je přípravou na ve|kou
udá|ost. V evangeIiu, které popisuje udá|osti vánočnÍ noci, oznamuje andě| pastýřům. Nebojte se, neboť Vám
zvěstuji velikou radost, která bude pro vŠechny lidi: V měsťě Davidově se vám dnes narodl Spasife/ KrlsÍus
Pán. (Lk 2,10,11)Církev, to jest vŠichni, kdo jsou pokřtěni, se připravuje nejen na Vánoce, narozeniny našeho
Pána, a|e především obrací poh|ed do budoucnosti, na jeho opětovný příchod'

,Tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou slávou. Potom pošle anděly a shromáŽdí své
vyvolené ze čtyř světoiých stran, od konce země ažpo konec nebe (Mk 13,26.27)' Á evaňgelium pokračuje;
,,Tento den a tuto hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi, nýbrž jen otec, Bděte tedy, nebot, nevíte, kdy ten čas
nastane" (Mk 1 3,32-37).

Co znamená bdÍt? BdÍt znamená předevŠÍm probudit se a pak vydrŽet uprostřed tohoto světa, který za
Životní hodnoty pok|ádá jen to, co má na tomto světě. Proto prosme: UkaŽ nám, Pane, správnou cestu tímto
proměnlivým a pomÍjejícÍm světem a zaměř náŠ poh|ed k tomu, co nepomíjí, abychom h|eda|i a jednou naš|i
Tvoje krá|ovstvÍ. (Vo|ně zkráceno pod|e č|ánku: Bděte, časop. Svět|o 4812004)' 

nnš

4. prosince 66 |eÍ

5. prosince 14let
7. prosince 14 let

14. prosince '7'7 let
14. prosince 6l let
21. prosince 69 let

2.ledna 84 let
1 5. ledna I 00 let
16. ledna 68 let

4. února 72 |et

6. února 64 |et

7. února 74 |eÍ

|2' út.lora 60 let

Smíšek František
Pavlovec Josef
Větrovcová Božena
Cervená oý|ie
Stěch Jaros]av

Hájek Emil
Kába Bolrus|av

Červená RůŽena
I anger Vác]av
Sulc Václav
Lepičová Zdeňka

25. prosince 78 let
26. prosince 71 let
27. prosince 83 let
28. prosince 16 let
29. prosince 63 let

18. ledna 68 let
28. f edna 62let

22. února 64\eÍ
24. úrlora 12\et
25. února 61 |et

26. února 73 |et
jka



5. prosince -

10. prosince -

i8. prosince -

19. prosince -

25. prosince -
27. prosince -

29. prosince -

3 1. prosince -

1. ledna

19. února
leden - únor -

8. ledna
22.Iedna

5. února

Pochůzka sv. Mikuláše' anděla a čertů
Lom Slatina - závět roku v Hospodě u Turků
Taneční zábava od 20 hodin, hraje Parkan
Vanoční koncert Volného sdružení muzikantu a zpěv élďt z Hor aŽď ovic,
začátekv 15 hodin
Myslivecký ples, hraje Experiment, zvěřinová tombola' začátekve20 hodin
7. roěruk Vánočního turnaje ve stolním tenise, dvouhry, čtyřhry, zač,átek
ve i3 hodin, pořadatel p. Šimanovský a obÚ Svéradice
Vanoční posezení Svazu žen v 18 hodin
S ilvestrov ská veselice' hraj e orchidea, začátek v e 20 hodin, předpro dej
místenek u pí Kalabzové, pořádá obU Svéradice
17. ročník Novoročruho pochodu (s občerstvením ve Slatině), pořádá obÚ
a FK Svéradice
Tříkrálová pochůzka, pořádá Charita HoraŽďovice pod vedením Mgr. Šulcové
Ples Sboru dobrovolných hasičů, tombola, zač. ve 20 hodin' hraje Safír
Tradiční Staročeský masopushrí průvod zakončený masopustním posezením
v Hospodě u Turků' zač. ve 14 hodin
Sportovní ples s bohatou tombolou, zač. ve 20 hodin, hraje orchidea
V budově obecního úřadu je v pondělí aŽ pátek v době od 8.00 hod.
do 13 hodin k sh]édnutí ýstava o svéradických vystěhovalcích a jejich osudech
v Americe. Výstavu doplňují obrazy,,Praha v proměnách.. od Josefa Fencla,
znichž je moŽné nělcteré si koupit.

Jsm

PozNÁvrxa
Je to zvláštní. Člověk chodí do krámu, na výbor, do hospody, zakarnarády (kamarádkami) a málo

si uvědomuje, jak se okolí mění. Tu se vymění okno, upraví štít, přistaví přístřešek pro ovečky, oplotí
kus políče.

Tradičně se občané zapo1ují do sezónních uklidů veřejných prostor (za to dík hlavně
organizátorkrám akcí) ženám, které nejsou a]ctivní jenom v tomto činění, ale i v práci s dětrni,
přípravami tradičních jarních, podzimních a předvánočních podniků, a|e i organizováním
společenských setkríní v místním sále.

Zpátkyl Z|jeme v obci, lcterá je pro nás, pro obyvatele okolí, ba i projíŽdějící nezaujaté osoby
jakýmsi symbolem, znakem, čímsi zaťtxovaným v podvědomí. Tvar osídlení, zemědělská činnost,
skupinky diskutujícíclr občanek, nezřídka občanů.( Leccos se tam vyřeší. Nezaujatě by se dalo říct: ti
chtí získat titul ''krásná,hezká,|íbezná,, obec, zkátka k pohledaní.

Pravdou je, že kůdý z nás má jiné oko' jiný pohled, jiný nězor. Vdolky-holky, holky-vdolky je to
tak.

Kultivovaný svět si našel pro utvaření svého prostředí v tom nejutilitarnějšírn smyslu jakýsi
model, ktery se snaží pocity individuí skloubit s moŽnostmi všeobecně přijatelrrými.

Nejde samozřejmě o novou unifikaci nebo kolektivízaci obce, ale výváření prognóz, předpokladů
řešení, usměrňování záměrŮ podle obecného místního cifu. Jenom tak buderne mít moŽnost přežívat v
osobním pocitu, Že kdosi zanás už rozhodl v náš neprospěch.

Asi jsem neřekl, co jsem říct chtěl. MoŽná by bylo rozumné obnovit funkci ''stavební komise'',
která v obci léta firngovala, usměrňovala veškerou stavební činnost, arltž by bylo nutno ,,žádat o
svolení'' příslušný stavební úřad. (Samozřejmě v rámci sých pravomocí.)

Je na zastupitelstr.u obce, zdatuto sluŽbu pro občany zřídí'
mot



Tak' je to uŽ patláct let od tohoto památného data, co jsme s napětím sledovali vývoj událostí v Praze.

Kladli jsme si tenkrát otázky: Co bude dál? Zasáhne armáda? Stalo se ale něco, v co již nikdo z naší

Eenerace nedoufal. Padl režim, který předpovídal svoje trvání na věčné časy a ještě navíc padl zcelabez
uotsrr'o krveprolití. UčiIa jsem tehdy na Zák|adní škole v Horažďovicích' Vedení školy, jak jinak než

stranické, svolalo 19.listopadu 1989 pedagogický sbor a seznalnovalo nás s událostmi v Praze' Byla nám

předložena k podpisu petice proti postupu studentů a měla být odeslána s. Jakešovi. Pňhlásila jsem se a

řek|a, že si nepřeji, aby moje jméno bylo uvedeno na listině, s mě

napadl jeden kolega, č]en KSČ, jak mohu schvalovat postup st ký.

Řet.ta jsem, Že žádný protisocialistický postup nevidím a kdyby ich

problémy' nemuselo k tomu, co se děje vůbec dojít. Druhý den tají

idělit, že moji osobu projednával stranický výbor, že mi chtějí odebrat klíče od sborovny a další '.postup''

jsem si již dovedla představit. Tak plynuly dny, během kterých se opět ukazovaly charaktery. Těch' kteří se

báli projevit i těch, kteří zamnou potají chodili a ffkali, že se mnou souhlasí, ale nemohou nic dělat. Pak

už šLy události jedna za druhou. Mnohatisícová shromáždění v PrMe, vznik občanského fóra a zvolení
Václava Havla prezidentem. Přítomnost a budoucnost se jevila tak krásná. Režim postavený na lži padl,

pravda zvítěz1|a a před námi konečně svoboda a otevřený ce|ý svět. Ten nás také obdivoval a všude se

ozýva|o - sametová revoluce. Byia jsem trdá, že žiji v národě, který dokáza| změnit čtyřicetiletý fyzický
i duchovní útlak bez krveprolití. A nastaly všední dny. Jak pro novou vládu, tak pro nás. Všichni jsme byli
plni nadšení a většinou jsme ani nevěděli a dodnes nevíme, co s náh]e nabytou svobodou.

Co vidíme dnes po patnácti letech kolem sebe? Můžeme mluvit a dělat si co chceme, můžeme

cestovat, máme-li na to, můžeme svobodně vyznávaÍ svoji víru. Je to dost nebo málo? Dost by to bylo

V tom pffpadě, kdybychom žilrive státě, kde z|o je přesně pojmenováno a potrestáno. A že tomu tak není

všichni víme. Krádeže, podp|ácení, vraždy, loupeže, zpronevěry státních prostředků atd., k tomu všemu

pomalé postupy soudů, upadající zájem občanů o veřejné dění, ztáta důvěry v politiky' jedním slovem

všeobecná morální devastace. Kde se stala chyba a kdo má Z tohoto stavu největší radost? Začnu odpovědí

od druhé části otÍnky' Největší radost z toho mají komunisté' tj. ti, kteň nás čtyňcet let drželi v kleci,

věznili, týra11i azabíje|ipro svoje ideály inteligenci, duchovní i obyčejné sedláky, příslušnfty svého národa.

Přis1uhovači režimu, který se čtyňcet let cílevědomě snažil vymýtit Boha z paměti lidí, teď ukazují na

morální stav současné společnosti, jako by to nebyla jejich zásluha. Nerespektování autorit, počínaje

rodičovskou a konče tou nejvyšší je bohužel denní skutečností, Svobodu si mnozí lidé nepředstavují jako

svobodné rozhodnutí pro dodržování řádu, který je dobry, ale jako stav, kdy vše je dovoleno a já jsem ten,

kdo všechno určuje. A co je opakem řádu? : ''Neřád ''. A kde se stala chyba? Právě po ''sametové

revoluci''. Její sametovost neměla být sametová právě kpojmenování věcí pravými jmény. Komunistická
strana byla zločinecká strana a jako taková měla být postavena mimo zákon. Sice by se nezabránilo

převlékání kabátů, které hromadně nastalo, ale ve vědomí národa by nezůstala křivda a pocit, že žijeme v
tezprávním státě, kde nebyl' alespoň morálně, odsouzen zločin. osobně znám několik nyní vysoce

postavených lidi, kteří se ze zarytých komunistů během ve]mi krátké doby přeměnili na velké kapitalisty.

Vždyť měli jedinečnou příležitost. Byli všude na významných místech, měli kontakty a informace a stačilo

jen změnit plášť. A ti, kteří zůstali věrní své straně? Jsou lepší a zásadovějšínež ti, kdo se převlékli? Prý

zmoudřeli, prý se poučili a opět jim prý jde především o člověka. Ztrat1li snad paměť? Nebo nemají

svědomí? Každý normální a slušný člověk, v pffpadě, že udělá chybu nebo někomu ublíží se alespoň

omluví. Komunisté se nejen nikomu neomluvili, ale jsou tak nestydatí, že se všude drze roztahují, jako

když si myslí, Že jsme jako oni a předstíráme ztrátu paměti. Zákonjim to bohužel umožňuje a čtyřicet let

pěstovaná stranická disciplina se teď hodí. Nenechme se mýlit' Jedná se o stejnou stranu, stejně

iafinovanou,kterázneužívá důvěřivosti prostých lidí a trpělivě čeká, až opět"přijde její čas,Zdá se, Že se

ten čas přibližuje. V popularitě je KSČM u národa na čestném druhém místě. C]ověk opravdu neví, jestli se

má zoufale smát nebo plakat. Slyšela jsem výpovědi lidí, kteří byli několik desítek let vězněni a mučeni

komunistickým režimem. Nemají v srdci nenávist, pouze jim vadí, že z|očin nebyl nazván zločinem. Co

můžeme tedy dělat? Když už pro nic jiného, tak alespoň z ícty k těm, které komunisti týrali, pňpravili o
desítky let života s rodinami a tisíce jich umučili, nebuďme lhostejně za|ez|í ve svých doupatech,

nenadávejme jen u piva a te\evize, nenechme se otrávit stavem politiků a politiky, protoŽe maskovaní

soudruzi právě na tohle čekají. Přemýšlejme a hledejme pravdu, tam kde skutečně je. Nedělám si patent na

rozum uni nu posuzování dějin, ale věřím, že jsem alespoň vyslovila názor mnoha poctivých lidí v naší obci

i v celém národě. mas



FOTOKRONIKA
Návštěva 22 potomků amerických rodáků rodu Kovařík

ve Svéradicích dne 9' říj na 2004

Pomník pad|ých v l.světové vá|ce
. mezijmény jsou i členové rodu Kovařík

Mnoho občanů přiš|o na svéradickou náves
přivítat potomky amerických rodáků

itka vítá Američany
Výprava Američanů s doprovodem

před Ku|turním domem

Tradiční uvítání chlebem a so|í děvčaty v prácheňských krojích



U*tl"a Yý . dokumenty doprovázejí

t?15'

Diana Kovarik proh|ížívystavu svých předků
obrazy Prahy od akad. ma|íře Josefa Fenc|a

cký sbor Prácheň z
zazpíva| hymny a národn ísničkyníp

mr(

HasiČi pok|ádajívěnec u Pomníku prezidentů

Učite|ka Nad'a Kučerová s dětmivítá americkou ř

vypravu v Mateřské ško|e ve Svéradicích

U pomníku Prezidentů T. G. M'saryka,
Dr' E. Beneše a americké armády

Američané se podíva|i i na fotba|ové utkání s Vendu|ou Šimanovskou rozenou Dudovou



Ing' R. Nejedlík s manŽe|kou předávají
od cha|upy čp. 33 Eugenu a Char|esu

wen, E. J. Kovarik a

pamětní klíč
Kovarikovi

SIavnostnÍ prapor obce Svéradice

s pamětní deskou amerických dárců

Svéradické ženy darova|y Americanům
ko|áče a,,hnetynky..

ZNAK
rodu Kovarik
Základem ie

znak cechu pastýřů
(ovečka a strom)

a atributy převzaté
ze znaku

obce Svéradice
(červeno.zeIený štit
a z|atá sIovanska

vlnice a lipove listY)
Střibrné hvězdy

v modrém po|i =

4 rody Kovarik v USA
předávají s|avnostní prapor

Děti si s Američany zatanči|y

Jsm



Něko|ik postřeh ů z návštěvy potomků svéradických rodáků
z USA ve Svéradicích 9.ř|jna 2004

Nejdříve snad něco má|o na úvod.
Když jsem by| poŽádán o napsání přispěvků na téma ,,návštěva Američanů,', musel jsem to bohuŽe|

odmitnout. Důvod by| prostý - nerad píši o něčem, co v přípravách probíhalo jiŽ mnoho měsíců dříve a o
čem vím pouze z maié části' A|e neodmít| jsem napsat svoje postřehy ze setkaní s těmito lidmi v sobotu 9.
října. A nebylo jich má|o' Takže do toho.

Postřeh pruní _ příjezd a uvítání
Mys|ím si, že nikdo nečeka| to|ik |idí, ko|ik jich přišlo přivítat potomky svéradických rodáků z Ameriky (at'
už z opravdového zájmu, nebo pouze z pouhé zvědavosti), a tak to zřejmě překvapi|o nejen je, a|e asi i
samotné organizátory akce' Proto bylo snadno pochopitelné i dojeti, které bylo na řadě Američanů vidět,
nebo k němuŽ se později přizna|i.

Postřeh druhý _ co o nich a o světě víme
Moc se ,,|íbi|a.,, a|e i trochu překvapi|a poznámka jednoho z našich obyvate| při přijezdu autobusu s
Američany. Když autobus přijel, zhodnoti| si asi jeho technickou úroveň a konstatoval, Že pokud tímto
autobusem přijeIi ,,až z Ameriky.., tak to museIo trvat ,,vic neŽ dva dny.. ...

Postřeh třetí _ pro Američany překvapivé chování?
Mys|im si, že Američané jsou často zvyk|í na to' Že po nich, jako po přís|ušnicích bohaté země |ide
většinou ,,něco.. chtějí. Nebudu rozvádět co všechno to bývá, nebo můŽe být. Ve Svéradicich tomu
tentokrát snad by|o jinak - a|espoň žádné takové pokusy jsem nepostřeh|' Naopak, Svéradice byly ty, které
Američanům něco nabíd|y i daly. Pos|ouŽi|o to v očích Američanů jistě ke cti Svéradic.

Postřeh čtvftý _ Svéradice mohou byt na své krajany hrdé
M|uvi| jsem s řadou z nich a od některych mám i jejich vizitky. Myslím si, Že většina těchto našich krajanů
díky svému úsi|í a nadání dosáh|a v Americe vysokých aŽ ve|mi vysokých a odpovědných postů, a to nejen
pan generál Joseph W. Kovarik, kteý se pro nemoc návštěvy neúčastni|. By|i mezi nimi významní
představite|e amerického průmys|u, bank a podobně. A|e co bylo podstatné - nikdo z nich přes jejich
postaveni, a jistě i jmění, nedě|a| hogo-fogo. Jaký to rozdi| proti někteným našim obdobným
,,představitelům.' ...

Postřeh pátý _ jiná zem, jiný mrav _ alespoň u našich krajanů
Nejsem přesvědčen o tom, že většina Američanů se před jídlem pomodlí. o to víc jsem hodnoti| to, Že
tento zvyk někde v Americe zůstal - a také u našich krajanú '''

Postřeh šestý _ koláče
Koláče byly' jak to obvyk|e ve Svéradicích bývá, výborné. Svéradic!é ',pekařky.. ko|áčů opět nezklama|y a
patříjím za to ve|ký dík' ,,Ko|áče,. by|o také jediné české s|ovo, ktiré všichni Američané dokonce i správně
vyslovová|i. Skoda, že jen toto .'.

Postřeh sedmý _ jeden z domů jejich předků - čp.33
Dům se jim určitě líbil, a také jeho atmosféra. Ti z nich, kteří se nedostali dovnitř ,,v prvnim kole.. požádali
si o ,,druhé ko|o... Manže|ka pana Eugena J. Kovarika pani Diana, která by|a z cesty moc unavená, v něm
dokonce skoro dvě hodiny setrvala. Redaktorka deníku Dnes to ve svém č|ánku o návštěvě sice trochu
poplet|a (čp. 33 není ta historická ,,pastouška.', a|e ,,pouze. rodný dům Josefa Kovaříka narozeného zde
v r' 1827, ktený by| prapředkem Eugena a Char|ese Kovaříka, ale jinak č|ánek vystihova| skutečnost.

Postřeh qsmý _ pomník v parku
Nemnoho obcí vČeské repub|ice se můŽe pochlubit pomníčkem T. G. Masaryka a Dr. E. Beneše, kteý
přečka| padesátá |éta iobdobí norma|izace po r. 1958. Pomníčkem, kteý by| symbo|em opravdu jiných, než
v těc,hto obdobích prosazovaných myš|enek - a to i něktenými tehdejšími představiteIi obce. Američané to
velmi ocenili.

Postřeh devátý _ bezprostřednost a vztah k dětem
Ten kdo zaŽi| večer s Ame.ričany v Šále KD, jistě ocenil jejich bezprostřednost, vztah k dětem a vůbec
hezkou a přátelskou atmosféru. Ptáčci, v provedení Jennifer a E|izabeth, by|i prostě kouzelní.

Postřeh desátý _ hodnocenÍ akce obyvateli Svéradic
Sám bohuže| pracuji ve funkci, kdy.vim, že at'se budu snaŽit sebevíc, stejně se všem nezavděčím. Tak i
tato akce by|a, je a bude hodnocena různými |idmi ve vesnici různě. A|e tak to už bývá.
Nedávno jsem e|ektronickou poštorJ (emai|em) dosta| také jedno ,,zhodnoceni', - z Ameriky. Potěši|o mne'
Napsa|a ho Jennifer, jedna z potomků svéradických rodáků. Psa|a, že návštěva Svéradíc by|a pro ně
nejsvět|ejším bodem jejich cesty a to přestoŽe potom navštivi|i Prahu a Vídeň. TakŽe i proto mohu
optimisticky říct, Že tato akce Svéradicím neuŠkodita ani v našem oko|í, ani v povědomí našich krajanů
v Americe, a|e naopak. A za to patřÍ všem organizátorům tohoto setkání i můj dik. 

run



Cesta Amerikou a návštěva patnácti národních parků. (10)

Projeli jsme Údolím smrti a překročili jsme hranice státu Nevada. Krajina Se moc nezměnila,

pořád jsme jeli neútěšnou písečnou planí.
Začína|a píseěná bouře. Vítr zesílil, zhoršila se viditelnost. Ve vzduchu vířily drobounké ěásteěky písku. A

protožejsme se b|ížili k Las Vegas, usoudili jsme, že nejlepší asi bude uchý|it se do motelu. Podle prospektů

jsrne si rrašli rnotel aprotoŽevenku bylo nepříjemno, strávili jsme odpoledne sledováním televize.

Prostudováním mapy jsme zjisti|i, že ďo středu města, na tak zvaný ,,The Strip.., kde je většina

kasín, heren a atrakcí, to máme celkem blízko. Zhruba tak jeden kilometr po ulici, kde je náš motel,

pakzabočit do leva a jsme tam. To přece snadno ujdeme pěšky!!

Ráno ještě foukal vítr, ale to nám nevadilo. Vzduch uŽ byl o hodně čistší a tak jsme vyrazl|t za

zábavou. A jdeme... Po naší levé straně by|y železniční koleje, ohraničené vysokým drátěným plotem

a tak jsme nikde nemohli odbočit doleva. A tak jdeme a jdeme - ušli jsme téměř tři kilometry, neŽ
jsem se dostali k nadzemní KiŽovatce a podďilo se nám přejít na druhou stranu že|ezničnich kolejí.

Pak jsme se museli ještě vrátit kus cesty zpět do středu města, kde zača|o bý živo. Ale na ulicích zase

tak moc živo nebylo. Sice všude blikaly a svítily neonové reklamy, ale lidé se tam moc neprocházeli.
Veškerá zábava a dění se odehrává ve velkých budovách - palácích. A Že jich tam je! Jeden vedle

druhého! A nabízeji vše - od všech možných hazardních her, přes sledování koňských dostihů a

míčových her na obrovských televizních obrazovkách ažpo ubytovaní a služby s ubýováním spojené.

Nevěděli jsme na co se dívat dřív. Zdanato, jak unuděné starší dámy hazejí neustále mince do

hracích automatů, či jak osamělí muži prohrávají dolary u karetních stolků, u kteých rozdáva|y karty

zručné krupiérky, či jak se přemisťují žetony u
ruletových stolů. Zase tak moc živo v těch
hernách nebylo. I Las Vegas pociťuje úbýek
návštěvníků.

Tak jsme si dali oběd, par Marquerit, prošli
jsme par heren a vrátili se zase pěšky do motelu.

Podďilo se nám prohrát 3 dolary, takže
naše ztráty nás tolik nebolely.

Druhý den ráno jsme vyjelibrzy a zastavi|i
jsme Se v Národním parku Grand Canyon
v Arizóně. Auto jsme nechali na parkovišti a na
obhlídku kaňonu jsme pouŽívali autobus pro
návštěvníky. Autobusy jezdí v rozmezí 15

minut pomalu podél kaňonu, zastaví na různých
vyhlídkových místech, je možné kdekoliv
vystoupit, projít Se, porozlrlédnout, pak
nastoupit do dalšího autobusu a pokračovat dál.

Grand Canyon je považovánzanejvětší strŽ
světa. Byl vy.tvořen řekou Colorádo, která po
miliony let odnášela hlínu, vápenec a pískovec
do Tichého oceánu a tím vývařela hlubší a širší
strž.

Grand Canyon je skutečně ohromný - je
446 krn dlouhý, místy aŽ 1800 metrů hluboký a
v nejširším místě 29 km široký' Z žádného
místa jej nejde přehlédnout celý. Řeka Colorádo, která kaňonem protéká' se shora jeví jako úzká

hnědavá stužka. Je moŽné dojít na dno kaňonu, projet kus řeky Colorádo na nafukovacích člunech a

obdivovat tento div přírody zespoda. PŤi západu slunce hrají stěny kaňonu všemi barvami.

Navštívili jsme také muzeum indianské kultury a prohlédli si různé obleěení, přikrývky a nádobí.

Hodně věcí denní potřeby bylo ozdobeno drobnými korálky a nepřekvapilo by mě,

kdyby některé z těchto korálků byly české - z Jablonce nad Nisou.
Ubytovali jsme se v Desert View kempu, večer jsme si udělali ohýnek. Byla studená noc, ráno byl

mrazik' Rychle jsme spakovali a opustili tento div světa a Arizonu. Pokračovali jsme do státu Utah a

do dalšího parku _ Zion parku. jpk



Vorny vn SvÉnapIcÍcg - sENÁT A KRAJ
Počet zapsaných voličů: 281 volilo: 87 vo|ičů (30,96 %)
Volby do senátu: odevzdárro 80 platných lrlasů

Vo|by do Plzeňského kraje: odevzdáno 85 platnýclr h|asů, tj' 30,25 yo

JiříVačkář (KDU-CSL)
Jiří Šneberger (oDS)
Zdeňka Horlrofová (KSCM)
Milada Emmerová (CSSD)
Václav Havl ík (Nezávislí)

I. KDU - CSL
2. KSČM
3. ODS
4. CSSD
5.- 6. Koa]ice strany ze|enýc|.l
5.- 6. Nezávis|í
7. Koa|ice zazrušerlí senátu
8 - 9. Sdružení nezávis|ých
8.- 9. Unie svobody - DEU

24 hlasů 30,00 oÁ

l8 h|asů 22,50 oÁ

19 h|asů 23,,75 oÁ

8 h|asů 10,00 oÁ

l1 h|asů 13,75 yo

26 hlasů 30,59 oÁ

20 h]asů 23,53 oÁ

l8 lilasů 2|,18 %o

7 hlasů 8,23 oÁ

5 hlasů 5,88 oÁ

5 hlasů 5,88 yo

2 hlasy z,35 oÁ

I hlas
I hlas

1,18 Vo

1,18 oÁ

30%

20%

10%

0%

20%

10%

0%

Volby do senátu 2004. Plzeň-jih

Jiří Vočkóř (KDU- Zdeňka Hornofová Jiří Šneberger Mi|ada Emmerová Vác|av Hav|ík
čsL (xsčvt) (oDs) 1Čsso) (Nezávis|í)

Volby do zastupitelstva P|zeňského kraje

Koa|ice za sdruŽenÍ Us.DEu
zrušeni senátu nezávi5|ých

KoaIicestrany NezávisIi
zeIených

KDU.ČsL KsČM jka



Rozhovor s farmářem Petrem Bednarikem
Středa dopoIedne 17. Iistopadu' Konečně, po kaŽdodenním ko|otoči polních prací si pan Bednarik' 34|etý

zemědě|ský podnikate| z HoraŽd'ovic' naše| trochu času na s|ibovaný rozhovor. Seš|i jsme se v kance|áři jeho

zemědě|ského areálu, který v části budov býva|ého Sportu v HoraŽd'ovicích buduje (garáŽe, dí|ny' sk|ady).
. Pane Bednariku, dnes vcelku Úspěšně podnikáte v zemědělstvÍ, vy přece ale zemědělský pŮvod

nemáte. Mohl byste mi řício sobě pár slov ?
Ano, máte pravdu, já jsem se vyuči| e|ektromechanikem pro stroje a zařÍzení a po vyučení jsem pracova| v depu
Čso v K|atovech. KdyŽ jsem V roce 1991 přišel zvojny, by|o nám sdě|eno, Že ,,dráhy', nás budou propouštět.
Nabíd|i misice, Že si mohu udělat potřebný kuza moh|jsem zůstat pracovat jako strojvedoucí, průvodČí a pod.

To jsem nechtě|, a tak mě, jiŽ jako nezaměstnanému, by|a Uřadem práce v K|atovech nabídnuta rekva|ifikace -

svářečský kuz. Še|jsem pak pracovat na Správu a ÚdrŽbu si|nic. Mezitím mému dědovi vráti|i v HoraŽďovicích
asi pů|hektarové poIe, pak jsme si pronajaIi da|šÍ a koupiIi starého Zetora-supra - a to by| začátek. Pak jsem se
dozvědě|' Že Škrobárna Lyckheby Amy|ex da|a nabÍdku k pronajmutí ap|ikační cisterny na vyváŽení h|Ízových

št'av. Z tohoto důvodu jsem poŽáda| o Úvěr, koupi| traktor Zetor 160 a zača| podnikat.
. Hlízové št,ávy vyvážÍte dodnes, a to byl asi počátek toho, že se z yás stal zemědělský podnikatel, či jak

se říká farmář. Je tomu tak?
Ano je. Tyto hlízové št'ávy mají vysoké hnojivé účinky' a tak kdyŽ jsem je na ta po|e zača| vozit ( ve špičce
vozíme denně až 1OO cisteren), rozhod|jsem se Že bych moh| pozemky i obdě|ávat a sklÍzet. Postupně jsem si
pozemky zača| pronajÍma| a dnes obhospodařuji celkem 420 ha, z toho je jiŽ 6 ha v|astnÍch. Konkrétně ve
SvéradicÍch mám od firmy Farms Svéradice a.s. pronajato oko|o 200 ha.

. Vím, Že vlastně děláte jen rostlinnou výrobu a to bez hnojení chlévskou mrvou. Přitom plodiny, které
pěstujete jsou velice pěkné. MŮžete mi říci jakou organizaci osevu máte a jaké výnosy 7'sťe /etos

dosáhl?
Bezesporu že h|izové št'ávy' které na pozemky ap|ikuji, majÍ vysoký hnojivý účinek a kromě toho oko|o 70 ha

neosévám' jsou to tzv. ,,k|idové pozemky.., které jen diskuji (|etos se oséva|y ze|eným hnojenÍm). Kdysi se tomu

řÍka|o úhor. Tím dochází k regeneraci Úrodnosti Seji cca 200 ha obi|ovin, 95 ha řepky a sázÍm 55 ha brambor
Samozřejmě, Že výnosy jsou závis|é především na počasí. Po |oňském suchu by|o letos počasí ve|ice příznivé
a odpovídají tomu i výnosy _ obi|oviny 6,7 t/ha ( z toho pŠenice 8 Vha), řepka 3,5 Uha a brambory 35 Vha při

škrobnatosti 20%.
. Pokud se týká brambor, uplatňujete novou

technologii. MŮžete nám o tom říci něco
bliŽšího?

Ano, provádíme tzv. separaci či odkameňování,
které mi provádí firma S|uŽby Toman z JiŽních
Cech Profi| ce|ého řádku je specie|nÍm p|uhem
naorán, poté je zemina pomocí vytřásacích strojů
zbavena kamenů, takŽe v|astnÍ sk|izeň jiŽ
provádíme kombajnem bez |idské obs|uhy.

. Vy ale máte již i své vlastní stroje'
Ano, mám traktor z-160, dva traktory New
Ho||and, obi|ní kombajn stejné znaČky, kombajn na
brambory, nák|adnÍ auta a potřebné nářadí. Stroje
jsou a|e straŠně drahé, vezměte na přík|ad cenu
onoho obi|ního kombajnu, jen ten stá| 6 mi|ionů
Kč. Bez Úvěrů se zemědě|ci neobeidou

. ZáležÍ ale také hlavně na lidech, jak se o
tyto stroje starají a jak s nimi zachází Vy jste v tomto směru spokojen?

Ano, v mé farmě pracují já s manŽe|kou, která se stará o Účetnictví a mám tři stá|é zaměstnance. Musím říci
veIice dobré V tomto směru mohu říci, Že jsme ,,rodinná farma.., protoŽe oni jdou pracovat tam kde já potřebuji'

na stroje či do dí|ny, a to bez oh|edu zda je vŠednÍ den, svátek, nebo den či noc. Mys|ím, Že vtomto směru
jsou i pod|e toho finančně oceněni a spokojeni.

. Pane Bednariku, co siVy myslíte, budou se čeŠfí zemědělcimÍtv Evropské uniilépe?
VÍte, jsme teprve na začátku, já a|e mys|Ím, Že ano. Vezměte, Že napřík|ad jiŽ dnes je moŽné |épe zpeněŽit jak

m|éko tak i maso mimo naší repub|iku. To dříve vůbec neŠ|o, naše m|ékárny i masokombináty majÍ monopol a

ceny si určují bez oh|edu na nás Také bude zá|eŽet na tom' jak dokáŽeme vyuŽít vŠech programů, které nejen
pro zemědělce a|e pro venkov vůbec EU připravuje. Myslím si' Že by se a|e mě|a zjednodušit zbytečná
administrativa' která podávání Žádostí doprovázÍ.

. BlíŽÍ se Vánoce a Nový rok, jaká jsou VaŠe přání?
Samozřejmě Že si přeji aby nejen moje rodina' a|e i všichni příbuznÍ byli zdraví a spokojení TotéŽ přeji i svým
zaměstnancům a jejich rodinám. A aby v našíspo|ečnosti' a předevŠím u po|itiků, zav|ád|a opět úcta a to|erance
a u IidÍ zmize|a závist.
Pane Bednariku, děkuji Vám za rozhovor a jménem našich čtenářŮ Vám ivaŠÍ rodině přeji aby se Vám ve

vaŠem podnikání dařito. Mystím, že jste příkladem toho jakou cesťou by se naše zemědělství měl.o ubírat.

tsm

Prosévón'í n,aoraných řádků pro následné sázení branlbor



JAKÝ BYL FoTBALovÝ poDZIM2004
Naše muŽstva si v podzimní ěásti sezóny 2004-2005 vedla velmi dobře, coŽ nejlépe dokladuje

jejich postavení v konečných podzimních tabulkách. Jako vŽdy byla největší pozornost soustředěna
na výkony našeho ',A.. muŽstva mužů, od kterého se čekalo, Že bude pod taktovkou trenéra Viktora
Bryndy a jeho asistenta Miroslava Větrovce bojovat v horní polovině přeboru okresu Klatovy. Úvod
sezóny vyšel nade vše očekávání a náš mladý tým pŤivezl nečekané tři body ze hřiště Že|ezné Rudy,
ve]kého favorita celé soutěŽe. Pak sice přišla studená sprcha v podobě domácí prohry s Duklou
Janovice, ale ta jako by mužstvo stmelila a to od té doby to šlo od vítězství k vítězství a dokonce se
usadilo na nějakou dobu na čele průběžné tabulky' Pak sice přišly prohry v Nezamyslicích
a v NalŽovských Horách' ale to se tak trochu čekalo, protože na tamních ,,hřištích.. se fotbal moc hrát
nedáa nám takové hliněné, udusané plochy prostě nesvědčí' Vzávěru jsme pak čekali větší bodový
zisk, ale bohuŽel uhráli jsme jen remízu v Bezděkově a v posledním utkaní doma jsme se rozešli
smírně i se slabými Velkými Hydčicemi. Tyto ztráty se pak samozřejmě odrazily na našem umístění,
kdyŽ jsme titul podzimního mistra museli přepustit hráčům Že|ezné Rudy. Přesto naši hráči dosáhli
výsledku, který před začátkem nikdo nečekal a je to pro všechny určitě milé překvapení.

',B.. 
mužstvo muŽů mělo letos velké výkyvy a nejvíce mrzí spousta zbytečně ztracených bodů

na domácím hřišti a to i přesto, Že většinou hrálo posílené o hráče ,'A.. mužstva' Reputaci si náš
rezervní tým vylepšil ve velmi sledovaném derby s Velkým Borem, když na jeho hřišti po velmi
dobrém výkonu zvitězil a fanouškové ho vza|ina milost. Věřme, že naše,'béčko..si ty lepší výkony
schovalo najaro a Že současné nelichotivé postavení v tabulcejejen dočasné.

Velkou radost nám opět po většinu podzimu dělal náš dorost' I kdyŽ se nevyvaroval jiŽ
tradičních výpadků, dokáza|, že naši mladí fotbalisté patří v krajské soutěŽi již po několik sezón mezi
špičku a ukazují tak, že kvalitní dorostenecký fotbal se dá hÍát i na tak malých vesnicích jako je ta
naše. K největším úspěchům právě skončeného podzimu patří otočeni zápasu v DomaŽlicích, kde náš
tým prohráva| již 0:3, ale dokžua| ještě zvítězit 4:3. Podobný kousek se hochům povedl v domácím
důleŽitém zápase ze Švihovem, kdy z0:2 obrátili na 3:2. Velmi ceněné je vítězství vHolýšově a
remíza v derby v HoraŽd'ovicích. Nesmíme a|e zapomenout na husarský kousek' který naši dorostenci
předvedli na úplný závěr, kdyŽ doma doslova rozstříleli Částkov nevídaným poměrem l l:0' Třetí
místo v oůlce ročníku a zisk 22bodi mluví za vše!

Žáci zaěali podzim pod novým trenérem Miroslavem Clraloupkou, kterému ponráhali Michal
Jiřinec a Jaroslav Valach. Přes velké problémy s kádrem dokáza|i dát muŽstvo dohromady a bylo brzy
vidět, Že s naším Žákovským fotbalem se stále musí počítat. Některé zápasy určitě nevyšly podle
představ trenérů, byly to hlavně nečekané ztráty na domácím hřišti, ale chlapci si to vše vynahradili
vysokým vítězstvím vNezamyslicích, kde doslova domácí žáčky deklasovali ýsledkem 0:17 a pak
dalšími bodovými zisky na hřištích svých soupeřů' Průběžné sedmé místo s minimální ztrátou na čelo
není vůbec špatné aje to dobrá výchozípozice projarní boje.

Velký pokrok udělali na podzim naši nejmenší _ miniŽáci, kteří rychle zapomněli na loňskou,
doslova katastrofickou sezónu a pod vedením zkušeného trenéra Václava Bělocha a nového asistenta
Yác|ava Duška ml. opět dělají všem nám, kteří se kolem fotbalu pohybujeme, hodně radosti. Po
dlouhé době naši ,,prckové.. ví jak chutná vítězství a aby to nebylo málo, tak si ho zopakovali celkem
3x a to ještě několikrát k němu měli opravdu blízko. MuŽstvo má velmi široký patnáctičlenný kádr a to
se ještě nějaké posily připravují. I kdyŽ na konci sezóny skoro polovina tohoto mužstva odejde do
žáků, zbude tady dobrý zák|ad pro vybudování nového týmu' Našim fotbalovým nadějím patří po
podzirnu krásrré 7. místo s cílem jej na jaře ještě vylepšit!
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