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Vážení čtenáři,
dnešnívydání Našich novin věnujeme památce jejich zak|adate|e a šéfredaktora pana Josefa Smitky' ktený

nás tak nečekaně opusti|. Chceme mu za jeho práci pro noviny, za nás a všechny čtenáře, poděkovat.

Redakční rada se rozhod|a pokračovat ve vydávání Našich novin. Budeme se snaŽit, aby jejich formální i

obsahová Úroveň zůsta|a zachována. Doufáme, Že náš bývalý kolega nám bude ze svého nového
nadhvězdného působiště i nadá|e pomáhat a posílat nám do myšlenek ty správné náměty.

NásledujícÍ, jižběŽné čís|o, by mě|o vyjít před svéradickou poutí.
Redakční rada



Pan Josef Smitka se narodil 22. zžĚi 1934 ve Svéradicích v rodině soukromých zemědělců. Po vychození

obecné a měšťanské školy pomáhal na hospodářství swých rodičů. Spolu s nimi v roce |952 vstoupil do JZD
Svéradice. Poté byl poslan na studie na dvouletou zemědělskou školu do Jindřichova }Iradce. Po jejím absolvování

zastávďfunkci ugronoma vJZD Svéradice. Vroce 1960 byl zvolen předsedoudružstva atuto funkci vykonával do

roku 1976. Po sloučení s JZD Velky Bor pracoval ve funkci místopředsedy a vedoucího Technických sluŽeb. V roce

1992 odchazí do předčasného důchodu.
Pan Josef Smitka byl zakládajícím členem fotbalového klubu, kde po dlouhou dobu zastával funkci předsedy a

seketiae. Za jebo působení bylo ve Svéradicích vybudoviíno fotbalové záaemí a poloŽeny záldady zdejšího fotbalu.

Za dlouholetou činnost pÍevza| letos 14.dubnav Praze Plaketu Dr. Václava Jíry.
Se svojí manželkoú Marií vychovď tři syny - Vladimíra, Iva a Josefa" Měl je velice rád a těšil se z každého

jejich úspěchu. Velkou radost mu také dělala vnoučata - Šiírka, Alenka, Michalka' Danulk4 Ivanka a Pepíček.

V diichodovém věku se aktivně věnoval historii své rodné obce, kde působil několik let jako starosta. Byl
autorem celé řady knih, které pojednávaly o minulosti Horažďovicka a Sušicka. Věnoval se také sbírríní historických

lidoých předmětu, ze kteých sestavil malé soukomé muzeum. Působil v celé řadě organizací avýrazĚ se zasloužil

o kultumí a společenský rozvoj Svéradic.
Velkou oporou mu v jeho životě byla manželka Marie, kterou velice miloval a se kterou by příští rok oslavili 50

let soolečného života. Zemřel nahle l4. července 2005.

VzpoivtÍNKA NA JoSEFA Svtrrru
Dvacátého prvního července letošního roku jsme se rozloučili s panem Josefem Smitkou, kamarádem, přítelem,

zasloužilým občanem Svéradic.
Jeho nahlý odchod vyvolal nejen smutek nad ztrátou tak vzácného člověka,ale evokoval i vzpomínky na vše, co

bylo spojeno sjeho jménem. Když jsem v roce l964 nastoupil do funkce ředitele Základn školy pro 1. - 5. ročník ve

sveraáicich, uýl;sem představen i tehdejšímu předsedoú velice úspěšného zemědělského družstva, Josefu Smitkovi.

Po prvních oficiálních kontaktech jsem pozna|, že v ovat

vyrčovací proces ve zdejší škole. Sjeho pomocí a po pro

šŘolu prvni televizi, za odbomé pomoci pana Karla Broučka .kole
vybudóvat jedno z prvních s1uchátkový ch zařizeni v riímci okresu. Tento způsob vyuky, velice vhodný pro malotřídní

šŘoly, zefektivnil uroveň vyučovacího procesu ve svéradické škole. Za pomoci Josefa Smitky a přičiněním

tehdljších žaků jsme posupně pro školu získali filmovou kameru i promítací pfistroj. I tuto techniku jsme vyl:živa|i

pro zŘvalitnění vnrčování. Např. natočený dokument k učebnímu tématu ,"Práce na poli.., přiblížil žákům konkrétní

činnost členů svéradického družstva při setí, sklizni a podzimních pracích.

Nemohu zapomenout na aktiviý a pomoc Josefa Smitky při organizováních školních akcí. Výzrramně'přispěl

k zajištění atce ŠRpŠ při společném ýlétu rodičů a žéktl do aúokempinku Annín, zájezďu na|yže a saně do Že|ené
Rudy, ýletu pamíkem po orlické přehradě i k památnému vyhlídkovému letu stařičkym Iljušinem nad hrady a
,a,*y Středočeského kraje. Se jménem Josefa Smitky byla spojená i pomoc, kterou družstvo poskýovalo školnímu

kroužku včelďů i družstvu lehké atletiky, které obhajovalo dobré jméno svéradické školy v lehkoatletických

soutěžích škol.
Jako správce školy jsem musel zajišťovat i údržbu školní budovy. A byloJi nejhůře, vždy jsem nďel pochopení

a pomoc u Josefa Smitky. S jeho jménem je spojeno i vybudování první školní jídelny v tehdejší ,,Kovárně...
Yzájemná spolupráce velice rychle přerostla z oficiálních kontaktů v opravdové a nezištné přátelswí,které se

přeneslo i na nďe rodiny a neskončilo nďím odchodem ze Svéradic v roce 7967, Pokačovalo a vydrže|o až do

ánešních dnů. VŽdy jsme se rádi s manželkou waceli do Svéradic, ke Smitkům i ostatním kamarádům znaší ,,parý,,.
obdivovali jsme vše, co bylo od našeho odchodu ze Svéradic vybudováno. Upravená náves, opravená škol4
kaplička, noý kulturní dům, prodejna, renovovaný ,$ostelík.., nově postavená víceúčelová budova místní
samosprávy, ..raketoý.. vzestup druŽstva kopané až do II'NFL. Zatim vším jsme vždy vnímali aktivifu i obětavost

Pepi Smitky. Byl to příkladný patriot, milující svoji obec i její obyvatele.
Nelze nevzpomenout jeho zrísluh o rozvoj regioniilní historie. Vzpomínám si na počátek jeho ,,historického

bádání*' Stáli jsme spolu nad vykopanou starou studnou na dvoře u Smitků přebírďi úlomky nádob, které byly
později odbomíky datovríny o několik století zpět. Ani jsem v tuto chvíli nemohl tušit, že tento první náLez vlvo|á
později u Pepi takový zájem,|deý jej dovede až ke členstvi ve význanrých institucích jako jsou např. Ceská
archeologická společnost v Praze. Z ryzflto arnatéra se vlastní pílí a studiem stal uznávarlým znalcem regionální

historie nejen Svéradicka ale celého Prácheňska. Mnohé publikace zaby-lajicí se historichým vývojem obcí, svědčí o

vysoké odborné úrovni autora Josefa Smitky. Jeho sběratelská činnost vyistila ve vybudování vlastního muze4 kde

si návštěvníci připomínají jiŽ dávno zapomenuté předměty ze Života lidí na vesnici. Nelze vy'jmenovat vše, co Pepa

Smitka ve svém životě dokéna|.
A tak si přeji, aby jeho obětavé dílo, jeho obětavá práce pro Svéradice, nedošla k zapomněni a véŤim, Že

zastupitelstvo óbce a místní občané najdou vhodný způsob, jak trvale ocenit výnamr.'a záslru|ty svého rodiík4 Josefa

Smitky, otozvoj apropagaci obce.
Paed Dr. Jan Kaše, bývalý ředitel svéradické školy



Josnr Sunxa A FoTBAL vE SvÉnaorcÍcH
Svéradiclcý fotbal a jméno Josef Smitka jsou synonymem obrovského sportovního úspěchu kteý nemá

v Plzeňském kraji a pravděpodobně ani v celém Česku obdoby. V malé vesničce zcca 3OO obyvateli se podařilo
něco, po čemžtouži dďeko větší vesnice a města celá desetiletí, totiž postup z nejniŽších soutěá aŽ do třetí nejvyšší,
což v tomto konkrétním případě byla tehdejší II' ČFL! Ale to se musíme vrátit na úplný začátek.

V roce 1953 a to přesně l8.
srPna za]<ládá pan Josef
Smitka společně s pany
Josefem Vyšehradem,
Miroslavem Turkem a
Václavem
Tělornýchovnou

Kandrem
jednotu

SoKoL Svéradice a stává se
zéroveň jejím prvním
předsedou. Tady se zrodil
počátek pozdějších velkých
úspěchů' ale samoďejmě' že
začátky byli nesmímě těžké a
neďídka se stávalo, že niíkup
nejnutnějších fotbaloých
rekvizit hradili funkcioniíři z
vlastních kapes. Po překonání
počátečních potiži se chod
klubu stabilizoval a v r. 1960
se podafilo panu Smitkovi za
spolupráce p.Pavlovského
zajistit dotaci u tehdejšího KV
Čsrv ve vyši tehdy
nevídaných 25.000,. Kč a firma
ARMASTAV Chanovice provedla ýstavbu nových kabin. V dalším roce se rozjíždi a ýstavba nového hřiště a pan
Smitka zajišťuje nejen pomoc místního JZD, ve kterém v té době již pracuje, ale daff se mu rovněŽ sehnat další
finanční dotaci ve vyši 15.000,- Kč od oV Klatovy. Pak nrísleduje mnoho hodin tvrdé práce, kÍeré se účastrrili desítky

,,svíraďáků.. a výsledkem pak v roce |962 by|o otevření nádherného ateálu, kteým se v tehdejší době mohl pyšnit
jen málokdo.

V roce 1966 stál pan Josef Smitka u historicky prvního zahraničního zájezdu nďich fotbďistu, kteý se
uskutečnil do bývalé NDR v rámci spolupráce s oddílem BSG TRAKTOR Neundoď. Zájezd se povedl jak po stránce
organizační a sportovní, tak i po kulturní a společenské a dlouhá léta se na něj vzpomínalo.

AŽ do roku 1974 se ,$.. mužstvo Svéradic pohybovalo v okresních soutěžích a občas se mu podafilo
nakouknout i do 1.B třídy, ale vždy jen na jeden rok. To se vše zrněnilo v období |974-1976, kdy přichrází jako trenér
Stanislav Pavlovslcý a po něm jeho otec František Pavlovský. V té době pracuje pan Smitka jako sekretař a má
velkou ziásluhu na příchodu této dvojice. Současně s nimi spolupracuje na posíleď kádru a výsledkem j e, že v sezóně
|975-76 se koneěně mužstvu daří udržet v 1.B třídě azde je právě počátek více neŽ dvacet let trvající slavné éry
svéradického fotbalu. V roce 1978, kdy se slavilo 25 let od vzniku klubu, přibyl další důvod k oslavě a to postup do
1.A třídy. o dva roky později tj. v r. 1980, se v polovině června v regionálních novinách objevují titulky ,,Svéradice
jdou do krajského přeboru.. amalá obec na okraji Klatovského okresu opět slaví. Nrásledující 3 roky se kupodivu
nepostupuje, ale pak pÍichár,í další velhý men.lk, tím je rok 1984 a nevídaný postup do divize a vstup do opravdu
elitní republikové soutěže. A to nebyla ještě konečná v roce 1988 přichrází j1žnazačát|al článku zmiňovaný vrchol a

tím nepochybně byl postup do celostátní II. ČFL. Rozhodující zápas o postup tzl' ,,zápas století.. se odehrál
v pražském ,,Edenu.. a přinesl nďemu klubu neopakovatelný úspěch, kteý bude navŽdy zapsán v historii českého
fotbalu.

Na ýše popsaných úspěších se podílelo mnoho fotbalistů, mnoho funkcionďů, trenéfi, ale jen jeden člověk
prošel těmito roky opravdu impozantně a určitě se rnnou budete všichni souhlasit, kdyŽ ho postavím úplně nejýš _
pan JOSEF SMITKA. on to byl' kdo oddíl spoluzakládal a stál u jeho prvních krůčků, on má největší podíl na

ýstavbě nového hřiště a celého areálu, on stál v počátcích slavného období u pffchodu p. Pavlovského a posléze se
s ním podílel na obrovském posílení hráčského kádru, on orgatizaéně zajišťoval veškeré kultumí a společenské akce
v rámci fotbalového klubu, on . . .......... Asi by nám tato striínka nevystačila na ýčet všeho co všechno pro fotbal, a

to nejen ve Svéradicích udělal' Že o jeho práci věděli i na jiných místech svědčí to, že mu letos v Praze by|audělena
cena, která se dává opravdu jen ýjimečným osobnostem v oblasti fotbalu a tím je ,,Čestná plaketa dr. Yác|ava Jiry,,.
BohuŽel to bylo ocenění poslední' Jeho odkaz je ale natolík silný, že ani jeho smrt nedokaŽe zpŤetrhat fakt, Že jeho
jméno navždy zůstane v našich srdcích.

vdu

pan Josef Smitkn s manželkou Marií na předavdní cen Dr. Vdclna Jíry v Praze



pan JoseÍsmitka u kapIičIE sv.Václava na Kostelí|ru
společně se spolustaviteli (zleva) Willi Petschem,

IEšTETUByL
Před ýdnem, před měsícem, sedmdesát

|et. Všichni jsme ho znali. Pozdravil se
s každým. Pohovoři|, ujasňoval své nápady,
kteých mě| vždy po ruce habaděj. Potkáva|i
jsme se s ním na u|ici, na úřadě, na hřišti,
v kostele, u známých. Zajíma| se o vše. Kdo
přichází, kam odchází, aŽ nakonec JEMU
zazvoni|a hrana, aniž by sám taha| za
provaz.

Zubatá: ,,Kampak, panáčku, ke mně se ti
zachtělo?.. ,,Ale teta ner,n7hnul jsem se ti, ani
jsem tě nevyh|edáva|. Pomníčky stavím, o
mladé péči mám, staým pos|uhuju. Vese|ím
se rád, hrám jsem nápomocen, maškarám
dveře nezavírám, žízeň zaháním, postu se
nevyhýbám. Věcmi dávnými se obklopuji,
aby pro budoucí by|y...

,Jó, mladej, všechno chvá|ím. Děti máš,
vnoučat dost, včetně těch |iterárních. Co jsi
v|astně nestihnu|?..

Janem Kozou a Gerhardem Pleyerem ,,Mi|ostivá, vyrušila jste mne v pů|ce
štreky. A|e nezoufám si. V novém světě nekonečna budu míE nekonečné možnosti nekončících aktivit,
které mi budou znesnadňovat h|avně vzpomínky na Vás všechny, Keré jsem mě| rád...

bim bam bim bam
mot

VpnNIs^Ž v KaoovĚ
Pan Josef Smitka byl člověk s mnoha zájmy a mimo jiné sbíral i staré zemědělské stroje a náčiní našich

předků, které měl ve svém soukromém muzeu vešpýcharu veSvéradicích.Vposlednídnyjehoživotase
mu povedla věc, po které toužil a to přemístit svoji sbírku do většího a suchého prostředí. Smluvil se s majiteli
staré tvrze v Kadově (směrem na Blatnou)' panem Pavlem Stejskalem a Václavem Havlíkem a zatím do jedné
prostorné místnosti společně se svojí manželkou Marií a manželi Janem a Petrou Kozovými nainstalovali staré
náčiní, také oděvy, které zapůjčila paní Karešová z Komušína. Slavnostní vernisáž k otevření se konala v pátek
8. července, kam byli pománi přátelé anÁmi pana Smitky. Vernisiáž byla dokonalá, ostatně jako všechno co
dělal, i s ýkladem k historii samotné t:trze a její získáni nornými majiteli. Pan Smitka byl šťastný hlavně za to,
že ýstava bude stálá a denně otevřená pro širokou veřejnost. Plánoval zmíněnou expozici obměňovat
jakoukoli zručností místních občanů v rámci obcí Prácheňska.

jka

Yážení občané,
děkuji Vám všem, kteří jste se přišli naposledy rozlouěit s mým. milovaným manželem do blatenského

krematoria. Prosím vzpomínejte ne něj jako na dobrého občana, kteý měl rád své rodné Svéradice, milovaný
Kostelík a okolní krajinu' Kamarádi si budou připomínat jeho přátelskou povahu, jeho optimismus, kter,ý
rozdáva| kolem sebe.

Moje rodina si uchová v srdci vzpomínku na hodného a obětavého manže|a, tatínka a dědečka.
Děkuji přátelům za slova útěchy v tak těžké chvíli, za projevy soustrasti a květinové dary'

Marte Smitkovti, manželka
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