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sT/ÉMD1.CE
Yáženi občané,
Dovo|te mi, abych Vás seznámil s činnostíobecního úřadu a prací zasfupitelstva, které se sešlo 2l dubna
2005 na 17. veřejném zasedánia29.června2005 na l8. veřejném zasedáni.
Byla schválena změna územníhop|ánu, ýkajícíse pozemku 75/5 zpěší stezky na místní komunikaci
nemotoristickou zklidněnou. Stezka se rozšířío část pozemku ě. 76/|, kterou obec koupila z důvodu lepšího
přístupu na stavební parcelu č.75l8. Tato parcela byla prodána manželůmProkopiusoým na stavbu rodinného
domku.

obec finančně podpořila několik sportovních akcí. Jednalo se o turnaj staých gard, tumaj v nohejbale a

přejezd lávky. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům těchto akcí.
Svazek obcí Radina obdržel první splátku za prodej páteřního plynovodu od Jihočesképlynárenské. Tato
částka byla rozdělena mezijednotlivé obce, podle předem dohodnutého klíče.Na našíobec vyšla částka

41 000,- Kč. Peníze byly začleněny do rozpočtu.
Zastupitelé snížiliod ěervence nájem z místníhospody a to z původních 6 600'- Kě měsíčně na 3 000,- Kč.
V nejbližšídobě budou na návsi umístěnédvě mapy. Jedná se o mapu znaěení cyklotras a mapu regionu
Prácheňsko.
Z Městského úřadu v Horaždbvicích přišla nabídka pro občany. Jednalo se o umístěnídozimetru na měření
radonu v rodinných domcích. I když měření je zdarma, přihlásil se pouze jeden trvale bydlícíobčan a jeden
chaluprA.
Na revitalizaci krajinného útvaru Kostelík jsme dostali z celkové částky I. etapy 360 000,- Kč dotaci,
z progÍamu Leader, ve výši 226 oo0,- Kě. Na rea|izaci byla podepsána smlouva s dodavatelem a v současné
době probíhajídomluvené práce.
Pokr.ývačská firma Rostislava Konšela zHoražďovic nám provedla opravu krovu a v.ýměnu střešní
krytiny na garžĚíchzaobecním úřadem. Na tuto akci jsme dostali dotaci 100 000'- Kč.
Pravidelně je sečena zeleň na obecních plochách i v lesích kolem stromků.
odběry pitné vody, které se provádějí několikrát do roka, by|y vždybezzávad.

Chtěl bych upozornit občany, kteří ještě nezap|ati|i vodné za minulé období, že ho mohou zap|atit
v kanceláři oU.
Na závěr bych chtěl všem školákům popřát hezký zbytek prázdnin a všem oběanům příjemné prožití
Bartolomějské pouti. Zároveňzvu občany na plánovaná zastupitelstva letošníhoroku ato20.l0. a 15. 12.2005.
Wadimír Smilka, starosta obce

NaŠIJUBILANTI

Vměsícíchčervenci, srpnu a záÍi os|avi nebo již oslavilo ýznamnájubilea několik našich spoluoběanú.

Přejeme jim hodně zdravi a pohody do dalších let!

čeruenec

Buzin František
Turková Marie
Brož Bohuslav

Srpen

Kovářík František
Janda Josef
Panuška Bohuslav
Smíšková Marie
Panušková Marie

července 60 let
12. července 72 |et
19' července 62|et

Větrovcová Anna
Straňáková Věra
IŤabák Jří

20' ěervence 85 let
21. ěervence 66 let
22. éervence 73 \et

l. srpna
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12. srpna

Červený František
Pleyer Gerhard
Krliš František
Větrovcová Milada
Brouěková Marie
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31.

l'

22. srpna
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zan

Kandr Václav
Šajánek Stanislav
Smitková Marie
Chalušová BoŽena

Hausnerová Ludmila

Větrovec Václav

4. záÍi
6. záÍi

záÍi
|6. záÍi
I7. záÍi
8.

17. záŤi
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69
68
82
63
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let
let
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Forejtová Miloslava
Straňák Tomáš

ZdeňkováYác|ava
Petschová Květoslava
Forejt Vác|av

let

20. záÍi
2I. záři
27. záři
29. záři
30. záÍi

69
68
61
65

let

let
let
let

74let
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BunopŘelEME NEJsTAnŠíuČenvruovÝM JUBILANTKAM
Františka Bukovanová
Dne 17. června 2005 se naše občanka paní

Františka Bukovanová doŽi|a 90 let. Jak všichni víme,
žije v domácnosti se synem Karlem, kteý se o ni
dobře stará. Největšímpotěšením paní Bukovanové

jsou její dvě vnučky Jiřinka a Verunka, dcery syna
Jiřího a snachy Helenky.
Paní Bukovanová se narodila v roce 1915 v
Rozsedlech na Šumavě. Měla šest sourozenců. od
sých patnácti let se musela, jak to býalo tehdy
běžné,sama Žjvit. Sloužila u sedláků, později
pracova|a v Kašpershých Horách v továrně na výrobu
kočárků.Když se rodina její sestry, se kterou žila,
přestěhovala do Babína, dojíŽděla pracovat do
strakonické Zbrojovky. V roce |952 se ptovda|a za

pana Karla Bukovana

ze

Svéradic, soukromého

zemědělce. Po kolektivizaci zemědělství pracovala
v JZD v živočišné
ýrobě až do odchodu do důchodu.
Se sým mužem prožila 34 |et společnéhoživota,
ovdověla v roce l986. Paní Bukovanová je typichým
příkladem česképracovité maminky, která celý svůj
život zasvětila práci a péčio rodinu. Přejeme jí, aby
pokud jí to zdraví dovolí, se mohla ještě dlouho těšit se
svými drahými.

p

aní Fr

ant i š ka B ukov anov d

Anna Karhánková
Dne 25. června 2005 oslavila paní Anna

Karhánková 95 let. Přes častézdravotní problémy,
spojené s věkem, má pořád dobrou náladu a chuť k
životu. Tu jí jistě dodává i její malá pravnučka
Deniska. V současnédobě se paní Karhánková

zotavuje v Horažďovické nemocnici z operace
kyčelníhokloubu' Přejeme jí brzký návrat domů.

Poděkování patří oběma rodinám za péč,io
jejich maminky. Víme, že na děkování neěekají.
Málo je ale těch, kdo se ve zdrayi a soběstačnosti
dožijívysokého věku. A kdo z nás by nechtěl
prožit stáří doma, uprostřed láskyplné péčesých

dětí.

paní Anna Karhónková

s

pravnučkou Deniskou
maš (pod|e informacÍ rodin jubi|antek)

V nou zi poznáš přítele

Po svém příchodu na velkoborskou faru v roce l99l jsem při roáovorech s rumými lidmi dost často slýchával dvě
jména: pan Rajtmajer z Chanovic (uznávaný léčitel)a parr SmitŘa ze Svéradic (námý oblastní historík). Časem jsem měl
_ a na oba s velkou
ťu čest pomat je i osobně a navázat přátelství - a oba mi velmi pomohli - oba uŽ nejsou mezi námi

vděčnostívzpomínám.
o panu Rajtmajerovi jsem často slýchával, ale ještě jsem ho osobně nental.. Ažna1aře, vroce 1993, asi půl roku po
mé zlomenině nohy v krčku a následné operaci, když po všech rehabilitačníchcvičeních jsem stále měl velké problémy
s chůzía v hlavě s ,,broukem..,kteý mi do ní nasadil jeden mladý pan doktor na sušické chirurgii, kdyŽ mi důvěrně sdělil:
,,Víte, ono je to špatně zoperováno' chtělo by to předělat... - tak tedy to bylo tak asi v polovině dubna 1993, krátce po
poledni, najednou zvonek. Jdu otevřít' Přede dveřmi chlap jako hora.Koukám na něj a on na mne. on si myslel, Žeho ulám
á;a no osobně lezna!_ ažkdyžpo chvilce na sebe vzájemného koukání řekl: ,,Já jsem něja|ď Rajtmajer...- byl jsem jak se
říká doma. Kdo to je velloý Rajtmajer, to jsem uŽ věděl a tak říkám..: ,,Pojďte dál !.. on řikái, Já nemám čas, jsem v práci,
jdu zoběda...Jak jsme tak stáli ve verandě, řekl mi: ,,Postavte se tady|..A on se postavil zamn9 chvíli tam stál, aniŽ se
mne doýkal a pak řekl: ,,Jděte!.. - a šel jsem - bez berlí jsem hezky kráčel - v noze byla síla a dobře sloužila. Pak jsem jel
na náboŽenství do Pačejova a večer jsem se jiŽ zase belhal o berlích. Takže účinekjeho léčebnéhopůsobení byl sice
krátkodobý, ale zvedl mne psychicky - dokázal mi, Že problém není v kostech, ale ve svalech - a tak mne povzbudi|, Že má
cenu dále cvičit.
KdyŽ jsem tak po léčebnémpůsobenípana Rajtmajera tak pěkně bez problémů a bolesti kráčel po verandě fary, říkám:
Vás, pane Rajtmajer, potřeboval mít takhle za zády pořád' A na to on říká: ,,Stejné účinkyjako já, má voda
bych
,,Já
z kotouňské Kloubovky. Lidé ani neví, co tu mají, jaký je to drahocenný poklad. Dobré je přidat j i tak2 až 3 litry do vany a
máte

ýbomou léčebnoukoupel...

Asi po ýdnu, bylo to v pátek večer přijdu z kostela a maminka mi hlásí: ,,Byl tady ten tvůj mámý a přinesl ti kanistr
vody zKloubovky. TakŽe velký pan Rajtmajer nejen léčebnouvodu doporučil, ale také sám ji osobně doručil.A tak na piír
léčebnýchkoupelí bylo vystarano. Jak jsem se později dozvěděl, za láskyplnou péčia pozomost pana Rajtmajera, jsem
vděčil panu ing. Šmrhovi, tehdejšímu předsedovi Zemědělského druŽstva Velký Bor. Ten řekl slavnému léčiteli
lidi z celého světa a nďemu faráři
Rajtmajerovi, zaměstnanci tohoto družstva, při nějakém roáovoru: ,,Ty 1éčíš
nepomůžeš...A pan Rajtmajer pomohl. Velké díky!

A v tom družstvu a potom při ruzrých příleŽitostech jsem poznal pana Smitku. obdivoval jsem jeho malosti z historie
zdejšího kraje a širokost záběrujeho zájmů a co všechno stihl vyzkoumat, po archivech zjistit, napsat, zorganizovat,
u'póřadut a i v|astníma rukama udělat. Dost často jsem za ním chodil pro radu, poučenía pomoc v duchu známého rčení
latiníků: Historia magistra vitae _ Historie učitelka žívota.Aby člověk zamtřilr správným směrem do budoucnosti, měl by
mát nejen přítomnost, ale také i minulost. Aby člověk mohl dobře působit v tom či onom místě, není na škodu, ba je dobře
a velice Žádouci' nrát historii - minulost toho místa. Tím člověk ziskává k tomu místu i správný vztah - ví čeho si má
váŽit, zčeho vychazet, kam směřovat a na čem můŽe a má stavět. A jistě i na základě toho všeho byl pan Smitka takoý
správný patriot (vlastenec) v tom nejlepším slova smyslu a zv]áště jeho krásný vztah k rodné obci Svéradice byl opravdu
piittuan1i a i pro mne inspirující.Byl hrdý na svou vesnici, na její historii, v které stále bádal a nové poanatky odhaloval a
vše památné a úctyhodnése snažil uchovat a ještě něco pěkného k tomu přidat _ ve smysly moudrého úsloví:Aby i po nás
něco pěkného a dobrého zůstalo.

Jako správce farnosti,jako Kesťana' mne zvláště dělalaradostjeho péčeo Kesťanské dědictví otců: krásně opravené
kříže v samotných Svéradicích i jejich okolí, krásně opravená kaplička sv. Anny na návsi - venku i uvnitř - opravené a
nově postavené Kížena návrší Kostelíku a potom chlouba Svéradic ajeho krásně opravená a upravená kaple sv. apoštola
Bartoloměje. A o ,,dědictví otců..se nejen pečlivě staral a také se snaŽil k němu ještě něco důstojného a pěkného přidat, o
čemŽ svědčínově postavená kaplička sv. Václava v jubilejním roce 2000.
Pro mne jako faráře bylo velkou pomocí i radostí, Že mne na ritz.;lÉ církevní slavností zva| a se mnou jejich termíny a
průběh dojednával. Tady si mohu jen povzdechnout: Jak pěkně, lehce a s radostí se mi chodí tam, kde o mne stojí, kam mne
po'uou - a jak těŽko se chodí tam, kde o mne nestojí, kde člověk se musí doslova vnucovat a přijetí doprošovat a kolikrát
potom vše sám zařídit a připravit. Jo to ve Svéradicíchto bylo jiné - tam mne zatím vždyc|<y (na pouť a jiné slavnosti
dlouho dopředu pozvali se mnou projednali a dojednali a potom vše vzorně připravili).
Anazávěr malou vzpomínku na ve|kou pomoc vdobě, kdy mi zroyna nebylo moc do zpěvu. Začátkem října 1999
jsem převzal do správy farní kostel sv. apošto|a Bartoloměje v Kvášňovicích. Takže Svéradice i Kvášňovice jsou po této
stránce,,příbuzné..-mají stejného hlavního patrona - ataďy vokolí pak ještě Komušín aMaňovice- atakzase jako
kaŽdý rok jsou přede mnou čýři svatobartolomějské.. poutě: Svatého Bartoloměje je 24. srpna a pouť se slaví nejbliŽší
neděli (většinou po tomto svátku). PoněvadŽ jsem na to sám, musím si to rozdělit a začit už v sobotu, letos 27. srpna:
Maňovice 1 l.0o h. a Komušín l8.00 h' Potom přijdou nedělní poutní ,,bartolomějské.. slavnosti ve Svéradicích v 9.30 h. a
pak v Kvášňovicích v l l.00 h. Tolik aktuální informace a jiŽse zase vracím ke vzpomínce.
Na jaře 2000, po projedniíní na příslušných místech, zača|y né|<teréÍlpravy v interiéru kvášňovického kostela z důvodů
nových bohoslužebných předpisů, vyplývajících z2. vatkánského koncilu. By|o třeba pořídit noý oltař ,,čelem k lidu.. a
tomu pak přizpůsobit prostor kolem něho. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno i k přemístění náhrobních kamenů, které byly
přistaveny a skobami přichyceny kzadni a bočnízdi presbytáře-kněžiště (prostoru, kde se pohybuje kněz). A pak přišlo
jiného i pro mne nelichotivá a
,,udání.. a následná pro ÍIrne velice nepříjemná jednání na rumých úrovních. Kromě
jednání
a rinÉinspekce v samotném
uřadech
státních
na
pak
reportáž
Klatovsku.
A
napjatá
v
celostránková
neobjektivní
kostele - tehdy j€ště za účastipracovníIď oktesu, památkářů, Státní památkové inspekce, Ministerstva kultury, Ministerstva
vnitra a dalších.Bylo to velice oŽehavé a musím piintat, Že mi nebylo zoyna moc dobře - hrozilo, Že budu obviněn
z porušení zákola o památkové péči.Někteří účastnicitěchto jednání vykládali tento zákon proti mně, jiní v můj prospěch.

V podstatě šlo o to, zda předměťné náhrobní kameny byly pevnou součástístavby koste|a (pak jsem neměl právo je

přemístit), a nebo pohyblivou-mobi|iářem (v tom případě jejich přemístěním nebyl zákon porušen.) A tu jako posel dobrych
4ráv - vpravdě jako záchrana v nouzi veliké - mně navštívil pan Smitka a Ze svého bohatého historického archivu mi

přinesl dvě cenné stránky formátu A4: Zápis zroku |942 o vyzdviženípředmětrrých náhrobních kamenů zpodlahy
kvášňovického kostela a jejich následném umístění u zdi kolem presbyaře. Tudížtoto jejich umístěnínebylo prokazatelně
původní.Tento historický dokument měl vekou zásluhu na tom, Že nakonec vše dopadlo dobře. Pane Smitka, ještě jednou
velké díky. Pán Bůh vám to odplať!
Řftali naši předkové: KdyŽ je nouze nejvyšší,Božípomoc nejbliŽší- a nebo někoho pošle, kdo pomůŽe. A když je uŽ

řečoBohu,aninatohobychomnemělizapomínatamožnásealespoňtrochu-ačímvícetímlépe_zajímatiotakcenný
historichý pomáhajícídokument jakým je Bible. Je to slovo Moudrosti, které dává návod na řešeni i těch nejsloŽitějších
Životních problémů. Svaťý apoštol Bartoloměj i tuto Moudrost tak cenil, že pro Ni a za Ni dal i svou kůži.A nemůžeme
udělat nic lepšího, nežkdyŽ z této,,starobylé.. Knihy-Bible budeme čerpat nejýš moudrý návod na prožívríLnípřítomnosti i
plánovríní budoucnosti. Historia magistra vitae - historie učitelka života. Ale aby nás mohla historie učit, musíme se o ni
zajimat a hlavně ji ztát.
P. Slanislav Bušta

Skolní rok 2004/05 v Mateřské škole Svéradice
Na začátku prazdnin, bych Vás chtěla informovat o činnosti mateřské školy ve školnímroce 2004/05.
Tento rok byl hlavně ve znamení personálních změn. V říjnu 2004 vystřídala kuchďku paní Kamilu Marcovou,
která odešla na mateřskou

dovolenou,

paní Jarka

t

Větrovcová. Po 30 letech
strávených ve svéradické
škole, odešla do důchodu

paní Věra Jedličková ze
Slatiny. Její místo zasta|a
paní Helena Bukovanová.

Přihlášeno
k
dochazce bylo v tomto
školním roce 20 dětí ze
Svéradic, Slatiny

Velkého Boru.

Z

i

a

tohoto

počtu niás opustí 7

předškoláků, kteří začnou

dochazet do základních
škol vHoraŽďovicíchav
Chanovicích. Matky 4 dětí
zapsaných do školky
pobírají
rodičovský
příspěvek a proto podle
zákona mohou jejich děti
docházet do MŠpouze 5
dní v měsíci.

Výchovná práce

nadále vycháne|a
Výchovně

programu'

i

z

vzdělávacího

kteý

nám

ponechává prostor pro

Mirčí práci.
reagovat na

Můžeme

konkrétní
školóčciMŠve Svéradicích s Naďou Kučeroyou a Helenou Bukovqnovou
podmínky školy, vzešlé
situace a přizpůsobovat předškolní ýchovu avzdě|áni svým představám.
Dochrázka dětí kolísala hlavně v měsíci únoru a břemu, protoŽe i nrís postihla chřipková epidemie, kterou
prostfidali plané neštovice. V říjnu se naši školáčci podíleli na vítáníamerických potomků svéradiclcých rodáků.
obdrželi jsme řadu dárků, poštou nám pfišlo z Ameriky překvapení k Mikulríšii vánočnídarky. V květnu jsme si
připravili besídku pro maminky k jejich svátku, nazačátku června jsme si zajeli na rnýlet do horažďovického bazénu a
přírodovědné stanice, což mělo u dětí velký úspěch.
Na závěr bych ráda poděkovala obecnímu úřadu za spolupráci, rodičůmza pomoc při brigádách na ško|ní
zahradě a také panu Jiřímu Bukovanovi, kteý se ochotně ujal role neplaceného údrŽbaře v objektu školy.
Všem čteniffim a dětem přeji pohodové prándniny ave zdravi prožitou dovolenou.
Naďa KučerovtÍ,ředitelka MŠSvéradice
Redakčnípomámka: Příspěvek byl napsán nazačátku prazdnin

PnoČ NnsuÍl.rtr' ZAPoMBNoUT

N,l.

MILADU HonÁrovou?

zžů<ono státních svátcích a památných dnech. Den 21.červen byl vyhlášen Dnem
Tohoto dne, tedy 27. června roku 1950, byla na nádvoří pankrácké věznice v kaze
reŽimu.
památky obětí komunistického
Horáková,
česká právnička a bývalá poslanlqmě Českéstrany narodně socialistické.
Dr.Milada
pop.uuénu oběšením
Kdo byla tato žena? Kdo je vinen její popravou? Ja|q je odkaz její oběti pro současnost a budoucnost? Márn před
sebou spouitu materiálů, které se zabývaji odpověďmi na tyto otázky. Jsou jasné, přesvědčivé, ale zároveň zrepokojující.
Proč? odpovědí je současná podpora našich občanůstraně, která si ve svém názvu ponecha|a název, kteý každý
člověk musí stavit na roveň zločinu.
přemýšlející
.
rcaidemu totalitnímu režimu se nejlépe manipuluje s občany nevědoucími a ani netoužícímise dovědět pravdu jak o
historii, tak i o současnosti a o smyslu života vůbec. Čtyřicet let pravda o politických procesech padesáých let přežívalajen
doma uvnitř rodin. Nám dětem se říkalo: ''Nikde o tom nemluv nebo nás zavřou.'' A my jsme to pak opakovali i svým
dětem. Že se dělo něco hrozrého a nelidského mnozí věděli, mnozí tušili. Podrobnosti celé pravdy vyšly najevo částečně v
roce l968 a úplně po roce l989.
Kdo tedy byla tato žena ? Narodila se 25' |2. l90l v Praze. Po otci zdědila nejen smysl pro vlastenecťví, ale i
energičnost, píli a samostatné myšlení. Měla dva sourozence' kteří začátkem první světové války zemřeli taKka v jeden den
na infekení spálu. Vystudovala práva na Universitě Karlově y Praze. Vedle studií se starala po smrti matky o 16 let mladší
sestru Věru. Po promoci Se v roce |927 provdala za Ing.Bohumila Horiíka. Spolu s manželem byli praktikující členové
československé evangelické církve. V roce 1933 se do spokojeného manŽelství narodila dcera Jana. Až do roku 1940
pracova|a M.H.na Ústředním sociálním úřadu Hlavního města Prahy, velmi se angažova|a zejména v prosazování
sociálních práv žen. Stala se členkou a funkcionářkou Českéstrany narodně socialistické. V roce 1939 se zapojila do
protinacistického odboje ''Věrni zůstaneme''. V srpnu l940 byla spolu s manželem zatčena gestapem,vězněna na Pankráci,
v Malé pevnosti Terezín. V DráŽďanech je odsouzena k osmi letum káznice, poté co prokurátor pro il nawhl trest
smrti. Až do konce války byla uvězněna v ženskékázrici v Aichachu u Mnichova. V
květnu roku 1945 se vrácí áo Prahy astává se členkou ústředního ýboru Čs. strany
národně socialistické a poslankyní Národního shromáždění, předsedlqmí Rady čs. žen a
místopředsedlqmí Svazu osvobozených politiclcých věz1ů. Po únorovémpřewatu roku
1948 odešla z politického života, yzda|a se poslaneckého mandátu. Y zétÍi|949 byIa
zatčena a ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena za údajnou velezradu a
špionáŽ k trestu smrti oběšením.Nezákonný rozsudek byl zušen 3.,I. 1968, soudní
rehabilitace byla však vzhledem k následujícímu ývoji provedena až v roce 1990.

V

roce 2004 by novelizován

ManŽelovi Milady Horákové se před zatčenímpodařilo uprchnout, dostal se přes
hranice a Žil pak ve Spojených státech. ZemÍe| v říjnu roku 1976. Sestra Věra a dcera
Janažiji.

to byl jediný případ, kdy totalitní státní moc odsoudila
k smrti ženu a matku. .Žádost o milost odmítla odsouzená podat, sepsali a poslali ji za
ni její otec a sestra. Prezidentu Goffwaldovi přišly také žádosti o milost od světorných
osobností mezi nimiž byl i Einstein, a Churchil. Většíváhu pro zamítnutí žádosti ale
měly desetitisíce rezolucí a podpisů od česloých občanů,kteÍížádali pro aádce trest
smrti. Do těchto nenávistných postojů zatžůl|režim i ško|níděti. Do soudní síně svažely
denně autobusy stovky dychtivych ''diváků'', žáďajícich trest nejvyšší'Noviny, rozhlas,

V dějinách Českérepubliky

celý národ byl nadšen odhalením zdrádců. Přesto, že $o procesy byly dirigovany z
Moskvy a za osobní účastia dohledu sovětslaých poradců, tehdejší postoj vlastního
národa je burcující i pro dnešek. Celkem bylo v tomto procesu od 3l. května do 8. června 1950 odsouzeno 13 ''zrádců''.
Trest smrtí dostali kromě Milady Horákové ještě štábní kapitárr SNB Jan Buchal, býva|ý majitel dolů olďich Pecl a
novinář Záviš Kalandr. K doŽivotí byli odsouzeni 4 lidé, těžkétresý kolem 20 let a více dostalo 5 lidí. Tehdejší ministr

Milada Horókovó

spravedlnosti komunista Rudolf Sláns\<y by| za dva roky nato odsouzen vlastní stranou rovněž k trestu smrti'
V osobě Milady Horákové byly k smrti odsouzeny vlastnosti, které komunistickému režimu nejvíc překážely: úcta k
pravdě, osobní statečnost, činorodésociální cítění,náboŽenské přesvědčení, vzdělání, vlastenectví, obětavost, bystrost a
ňeúplatnost. Její osud nebyl jen mučedniclcý' ale sým způsobem vítězný. Nedala se na útěk, nenechala se donutit ke |ži a
přetviířce, zachova|a věrnost náboženské víře i vlastní lidské důstojnosti. V době od 24. do2.I . červla napsala jedenáct

myšlenkově ýnamných dopisů, které podle svého posledního přání chtěla předat své rodině. To samoďejmě nebylo
dovoleno. Nesměla ani naposledy obejmout nikoho ze svých drahých, kteří se s ní přišli večer před popravou rozloučit.
Dopisy ''vystopovala'' a rodině předala ažv r' l990 tehdejšíministryně spravedlnosti Dagmar Burešová. Poslední dopis,
psaný bezprosředně před popravouje tohoto ztění: ''Jsem pokorná aodeyzďaná do vůle BoŽí. Tuto zkoušku mi určil ajájí
procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boži a zachova|a své čestnélidské jméno. Neplačte! Neteskněte moc!
je to takhle lepší,než pozvo|na umírat' Dlouhou nesvobodu uŽ by moje srdce nevydrželo. Ptáci se uŽ probouzi. Začiná
svítat. Jděte ná louky ado lesů. Žiitet. Žlitet Jděte do borů, dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi
kolem. Nejsem benadná a zoufa|á. Nehraji. Je to ve mně klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí.
Vaše, jen Vaše Milada.
Uma s popelem se zhatila, v roce 1989 byl na vyšehradském hřbitově ňízel a|espoň symboliclcý brob.
Použitézdroje: SeminiírnípráceTerery Čemé4. roč. r' 2003, v.Štajcht- Internetoý polit. dennft Neviditelný Pes,
Deník Bohémia č|.z 27 . 6. 2005 Neteskněte moc, MF Dnes 5. 5. 2oo4 čl'Jar. Šebka.
Moje noviny.cz - čl.Radka Gálise.
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Cesta Amerikou a nátvštěva atnácti národních
Posledním národním parkem, ktený jsme navštívili na našítoulce Amerikou byl Mesa Verde v Kolorádu.
Nejzajímavějšíatrakcí tohoto parku jsou skupiny 3 až 6 úzkých, vysokých kamenných obydlí, nalepených na
á pocházejicích údajně z 13. století. Domy jsou vybudovany pod obrovshými převis|ými balvany a nejsou
'.b"
z náhorní plošiny viditelné. Těchto osad (puebel) je pod plošinou několik a přístup k nim je mnohdy velmi
obtížný.
Na územíparku se v pruběhu miliónů předcházejících let několikrát vystřídala pevná zem s mořem. Když
naposledy zxed|, došlo k vyvrásnění mnohovrstevnému masívu hornin, kteý se dnes ýčív podobě
terén
se
tabulové hory s mírnými jižnímisvahy do výšky přes 2500 metrů nad úrovníhladiny vzdáleného Tichého
oceánu.

Řeky, přitékajíci ztehdy vznikajících Skalnat'ých hor, prořezávaly do pískovcové horniny četnékaňony.
Prosáklá voda, která v zimě zamrz|a, vytvořila ve stěnách soutěsek četnév'ýklenky a jeskyně. Vítr přinášel další
písek, kteý se na povrchu náhorní Plošiny postupně napěchoval ve vrstvu úrodné sprašové půdy. Na ní se pak
jiŽ uchytita vegetace a vzniklo to, co Španělépozději označili nátnem,,Mesa Verde.., tedy ,,zelený stul.., vlastně
tabulová hora

Když sem před asi 1500

leý přišli první Indiáni,našli

Č..

tento ,,stůl..

ideálně

,,prostřený... Půdu tehdy
ještě neobdělávali, ale živili
se lovem a sbírali všechnv
plody, které jim příroda
sama nabízela. Pod deskou
stolu objevili ve skalních
rnýklencích a jeskyních

cfuáněná místa, jako
stvořená pro vybudování
bezpeěných obydlí. Jistě

netušili, Že tato skalní sídla
budou v našich ěasech
velkou turistickou atrakcí.

se
i1"

Kolem roku 1200 n.l.

Anasaziové zaěa|i
stěhovat do skalních

výklenků, děr ajeskyní. Pro
jílovité
jejichž
hlíny a slámy' Týo stěny
ze
směsi
uplácány
byly
stěny
stavby,
nadzemní
stavět
začali
si
ochranu
jeŽ|épe
Tak vznikala první malá
vlivům.
povětrnostním
odoláva|o
zdivem,
kamenným
by|y posléze nahrazeny
Do skály byly
někdy
krkolomný'
plošiny
byl
přístřeškům
z náhorní
puebla (osady). Přísfup ke kamenným
vytesány mělké stupínky jako schody a ělověk se musel stále přidržovat rukama skalních stěn. Ale pohled a
prohlídka puebla nám vynahradila nepohodlný přísfup. Všechny přístřešky působily velice tajemně. Není ale
známo proč a zn' ja|ých okolností byla tato velkolepá skalní sídla pouze po l00 letech opuštěna, ani kam
Anasaziové odešli. Teprve kolem roku 1870 objevili tato místa první běloši a vroce 1906 bylo toto území
prohlášeno Národním parkem' oSN vyhlásila ,,skalní obydlí.. v Mesa Verde za součást kulturního dědictví
lidstva a historickou památkou celosvětového ýznamu.
Po prohlídce Mesa Verde jsme se vydali napříčpřes Spojené 9táý zpét na ýchod. Zajímavé zastavení
meli v Kansasu, kde byl u dálni"" poutaě: Navštivte Wilson, Českéhlavní město Kansasu. Tak jsme tam

isme
odbočili' Bylo to malé městečko, ve kterém bylo velké a zajímavé muzeum plné vzpomínek na české
přistěhovalce, kteří se zde usadili kolem roku 1860. Přes sto let tato velká budova sloužila jako Ceský klub,
slavily se zde doŽínky, ěeské vánoce a ěeské svatby. Ještě donedávna byl vměsteěku český řemík,keÚ pÚ
dělal ýbomé jitrnice. Ale všeobecně zájem mladých lidí o vlast praprarodiěů a o českézwky upadá a tak je
z budovy už jenom málo navštěvovanémuzeum.
Na zóvěr několik statistik:
Za 33 dníjsme ujeli 16400 km. Projeli jsme 21 státu a navštívilil5 Narodních parků. Největšídojem na
nás udělaly Grand Canyon a Mesa Verde a nejvíce se nám líbil Bryce Canyon. Celá cesta byla
bezproblémová a setkali jsme se s mnoha příjemnýmiaochotnými lidmi. Jednímznejvětších záůitkÍt
bylo pomání jak ve|ikou a rozlehlou zemí Spojené stráty jsou.
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PROGRAM:

PÁTDI(

26. t.

16.00 pr svÉnaolcE . TJ KASEJOVICE (fotbal minlžáci)
- l7.3O SG SVÉRADICE . ČerouN TEAM (fotbal starych gard)
- 2o.OO DISKoTÉra přísálí KD

.

-

soBoTA

27. t.

- l0.00 _ 20.00 ukázka letecké techniky na letišti za obcí, směr Velky Bor, podle
počasímožnost letu
- 13.00 FK SVERADICE - SoKoL MALÝ BoR (fotbal muži - IV. třída)
- 15.30 FK SVÉRADICE - FK STAFIN HolÝŠov'1rotbal dorost. KSD)
- 2O.OO TANEČNÍzÁBnvn _ sál KD - hraje sarÍn

xDDDf,D

',t.

T.

- 9.30 vtŠpv kostelíku sv. Bartoloměje
- 10.00 _20.00 ukázka letecké techniky na letišti zaobcí, směr

počasímožnost letu

Velhý Bor, podle

- 10.00 _ 17.00 vyhlídkové jízdy koňskym spřežením p. Dufka
- 16'00 FK SVÉRADICE _ SoKoL vBŘBcHoV (fotbal muži _ oP)

Mnoho pouťových atrakcí p. Třísky ze Strakonic

RTOVNI
Na přelomu června a července se v našíobce konalo několik sportovních akcí, které určitě zpestřily a
obohatilý letní měsíce jež jinak moc příjemného,co se ýká počasí'nepřinesly. Týo akce ukáza|y, že iv taktzv.
malých vesnicích se dají pořádat velké podniky, které přilákají spoustu místníchi přespolních lidí a zpříjemní
jim tak proŽití těchto dovolenkov'ých dnů. Musí se vŽdy najit skupina nadšenců, která je ochotna vzít
pořadatelswí do sých rukou a do své režie a nebojí se riskovat. Takoví lidé jsou pro každou vesnici přínosem a
je dobré, že ve Svéradicích se najdou a dokážou pro lidi něco udě|at.

Memoriál Františka Kozlíka

Dne 23. června se ve sportovním areálu FK Svéradice uskutečnil 8. ročníkfotbalového turnaje staých gard,
kteý již druhý rok nese' na památku velkého sportovce, občana Svéradic a kamaráda název, ,,Memoriál
praňtiúka Koz1'íka,, . Turnaje se zúčastnilo6 mužstev a zápasy se odehrály jak na hlavním, tak i na tréninkovém
hřišti. Zúčastněná muŽstva měla ve sých kádrech spoustu hIáčů,kteří ještě aktivně fotbal provozlji a tím
pádem jednotlivá utkání nabídla velmi kvalitní podívanou a ce|ková sportovní úroveň této akce byla opravdu
velmi vysoká. Po organizačni stránce proběhlo vše rovněž bez závad a turnaj tak po sérii šesti zápasů ve
skupinách, dospěl k zápasům o umístěnía vyvrcholil samotným velkým finálem, do kterého se k našíobrovské
radósti probojova|a domácí stará garda. V tomto nejdůležitějšímduelu bylo mužstvo SG Svéradice šťastnějšía v
dramatickém souboji ve kterém rozhodovaly aŽzávěreěné penalty, porazili SG Hrádek u Sušice poměrem 2:1.
Po dlouhých osmi letech se naši fotbalisté opět mohli radovatzvitězsfuí natomto podniku a měli tak důvod
k mohutným oslavám.
4. KATOVICE
Celkové pořadí turnaje: 1. svERADIcE
5. VELKÉ HYDČICE
2. HRADEK u Sušice

3. DOUBRAVICE

6. KASEJOVICE

Noheibalorlý furnai

Dne 11. ěervence se uskutečnil nohejbaloý turnaj trojic za účastidvanácti mužstev ze Svéradic a okolí.
Vzhledem k tomu' že tento den probíhalo v našem regionu několik dalšíchpodobných akcí (malá kopaná,
nohejbal, volejba| apod.), byla účastpoměrně vysoká a co je nejdůležitějši,bylra i velmi kvalitní. od prvních
zápašůodehraných ve skupinách se začal ýsov at ma|ý okruh favoritu a tato mužstva se pak opravdu
probojovala až do závěreěných bojů. Jako největšíaspirant na vítězství byl od začátku oznaěován ým
i]oražd'ovic, kteý šel do tohoto turnaje ověnčen řadou prvenstvích z podobných akcí a jeho hráěi měli
zkušenosti i z organizovaných nohejbaloých soutěží.Ten také své ambice v jednotliv'ých zápasech potvrzoval a
i němu postavil ým, kteý neby|
celkem bez problémů se proboj ova| až do závěrečnéhofinále. Tam se
jeho
vykony
a|e
favorizován,
zpočátku tak
postupně rostly a nakonec se k překvapení všech
ocit| ů na vrcholu. Toto mužstvo se do turnaje
ořihlásilo ve složení:Petr Lóffelmann, Lukáš
i,etřík, Milan Šmrha- posledně jmenovaný se však
hned při svém prvním vystoupení zrani| a v dalších
zápasech ho nafuadil Václav Kandr starší a vedl si
opravdu znamenitě. Tato trojice svými výkony
překvapila sama sebe' všechny přítomné' ale
nejvíce asi borce zHoražďovic, kteným ve finále
štědřila prohru v poměru 2:| na seý a stala se
šampiónem celého tohoto zdařilého podniku.
Vše proběhlo bez sebemenšíchzávad a oslavy
vítězswí trvaly do pozdních nočníchhodin.

Přejezd lávky
Dne l8. července proběhl dalšíročníktzv.

Hlavní organizátor nohejbalu a přejezdu távlE Váctav Prokopius
i tato akce byla hodně zdaÍi|á, za ve|ké
,,\ávky,,
úěasti jak samotných aktérů(závodníků), tak i přihlíŽejicich diváků. A bylo opravdu na co se koukat! Samotný
pÍejezd lávky, jeŽby|a velmi umně vybudována na hasičskénádrŽi, byl velmi nároěný a poskytl velké množswí
krkolomných pádů a skoků do ne zrovna čistévody, ale také několik neuvěřitelně zručně dokončených přejezdů.

a

V dramatickém finále pak opět exceloval pravidelný vitéz této akce, Daniel Martínek, kter.ý si vedl opravdu

mistrovsky a |ávku by snad dokáza| přejet i se zavázanýma očima. Na druhém místě skoněil Marek Doubek a na
bronzovém stupínku se umístil Filip Prokopius. Pak ještě následovaly dalšídoprovodné disciplíny jako přejezd
vdu
lávky na trakaři, přechod nádrže na vodních |yžícha přetahování lanem'
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Dvě družstva našeho Sboru dobrovolných hasičůse v červnu zúčastnila soutěže ve Slatině, pořádané ke
stému výročíza|oženi jejich sboru. Pan Josef Smitka je autorem publikace Historie obce Slatina,
vydané k tomuto výroči
Poslední den školního roku, na zahéleni prázdnin a pro radost, se tradičně konaly soutěže dětí na
místním hřišti, pÍiznivépočasípřálo i vpodvečer na opékríníparků na ohýnku
Paní Božena Švejdová zP|nň,rodačka ze Svéradic, poslgrtla obci Svéradice 15 000,. Kč na zakoupení
stromů k ozelenění Kostelíka. Velice děkujeme za velkorysý dar
Druhou sobotu v červenci se na místnímhřišti uskutečnil nohejbaloý turnaj . o ýden později
přejezd lávky na kole a na trakaři přes požárni nádrŽ. Poděkování patří pořadateli panu Václavu
b.okopiu'oui a jeho kolektivu za uspořádání zábavrtých programů, kteým i počasíbylo nakloněno
Příznivci automobilového sportu se mohli 30. července potěšit podívanou na soutěŽ RALLY AGRoPA
s rychlostní zkouškou přes našíobec
Plánovaná I. etapa obnovy zeleně na Kostelíku by|a zahájena začátkem srpna
Výstava náěiní našich předků pana Josefa Smitky v kadovské firzi má otevírací dobu:
13.00 _ 18.00 hodin
Út _ pa
13.00 - 18.00 hodin
9.00 - 11.00
So - Ne
Místníletiště VoD bude od srpna intenzivněji vwžíváno norným pronajimatelem k pohybu letadel pro
zemědělskou a sportovní ěinnost
Vellcy letní podvečernívítr ulomil vršek od májky
28. srpna zveme na Bartolomějskou pouť
Mše svatá se bude konat u kapličky sv. Václava na Kostelíku (při nepřízrrivém počasív kostelíku sv.
Bartoloměje) dne 28. zaří v 16.00 hodin
kokktiv

HovoRY NA r-,ÁvcB
ZaěasŮ našich babiček a dědů bývaly zrrykem takzvané hrátý.
To se po práci, a to polní nebo u dobytka, sešlo par sousedů na popovídáníco se stalo v obci, komu pošla
Wáva, kdo.dobře nakoupil na trhu a podobně. V zimě se sedělo za kamny, v létě pak na lavičkách. Ty byly
většinou kamenné a téměř u každéchalupy
Ztéto doby se v ústnímpodání dochovaly ruzné příhody, někdy humorné, někdy strašide|né.
Tak napři'klad jedna hóspodyně na dotazjaká byla úroda a kolik mají na poli paňáků žita, chýře
odpověděla: ,,Jávímhodně, můj ví víc.., nebo když někde byla slepice kobědu, říkalo se: ,,Buď stuně sedlák,
nebo stonala slepice".
Tradice těcňto hrátek se obnowje. Sice zmize|y kamenné lávky, ale nahradily je pohodlné židle v místní
hospodě, kde se část občanůschází. Také na hřišti se objevují skupinky, většinou té mladšígenerace.
Ale ten správný babinec, kde se můžetesvěřit se vším,co vás těší,trápí, co vám nejvíce |eze na nervy nebo
'Pečánkoc,.
co se povedlo, je právě teď, v letních měsících,na lávce před
Tám se mtlžete vypovídat a to bez přetvářky, tajemného mlčení,bez pocitu, že nékteÁ zpÍítomnýchbude
mít radost z vašich p.oblé.ůa neúspěchů. Tam se dozvíte kdo má nejhezěí $ky za oknem iv zahrádce' recept
na skutečně nejchutnější kuře jaké .ě dá l.ykouzlit k nedělnímu obědu' o tom, jak pěstovat zeleninu, kolik se kde
kuřátek i kolik práce dá třeba jen jeden roj věel. Povídá se o tom, kdo má jaké
narodilo králíěků,
,přetřes,
'.yiinto
přijdou i dávné lásky i vzpomínky jak z malých
neduhy, koho bolí kolena a jak to nejlépe léčit.Na
děvčátek vyrostly sleěny a kam ažje osud zavál.
Padnou stížnosti na ne vždy plnou peněženku, kdy si řadu věcí nemůžeme koupit i kďyž bychom je
potřebovaly.
.
Proberou se událostizobce, co nového se připravuje a co bychom řešily, kdyby se dalo na naše slova'
ProtoŽe všechny účastnicepracovaly v menším či většímkolektivu, vzpomíná se na to dobré i z|é, na veselé
i smutné příhody co se při práci přihodily.
Heky se to sedi a povídá. Problém je, že ý roky moc a moc rychle utíkají.A tak si všichni přejme, aby jich
v pohodě proŽiých bylo ještě hodně.
mav

RAVA NA
Ihned po posledním mistrovském zápase Sezony 2004/2005 zača|a prakticky příprava na dalšíročníka to
tím, že jsme provedli dlouho připravovanou údržbuhrací plochy. Vyšlapaná brankoviště byla vyspravena
položením nového trávníku, kteý se odkrajoval vedle hřiště při podélnézadní pomeničáře. Tato operace se
nepovedla tak úplně podle našich představ, ale přesto se stav prostoru před oběma brankami ýrazné zlepšil a
jistě se ještě dáIe vylepší dalším postupným přisíváním. Dále byl proveden chemichý postřik celého hlavního
hřiště, kde se za poslední rok značně rozšířil vyskytjitrocele a dalšíchnežádoucích plevelů' Tuto akci provedla
firmaAGRoPA Pačejov a dnes můžemeze stoprocentní jistotou Ííci,žepostřik splnil svuj účel.Po posekání
trávníku můžemekonstatovat, že tráva ýrazně áoustla, plevel zmizď' a plocha je bezvadně připravená pro
mistrovská i přátelská utkání všech našich mužstev.
Začátkem července se po krátké pauze zača|i připravovat i naši.fotbalisti ,,A.. ýmu, ,,B.. ýmu a dorostenci
a to na horním tréninkovém hřišti. U,,prvního..mužstva došlo ke změně celého vedení, když jako hlavní trenér
nastoupil Petr Doležal a funkci vedoucího muŽsWa převza| Jaroslav Soukup. Místo asistenta zatím obsazeno
nebylo, ale to by se v nejbližšídobě mělo změnit. Naše rezervni mužstvo dále připravuje dvojice henérůIvo
Smitka a jeho hrajícíasistent Petr Lóffelmann. Dorost pak převzal jako hlavní trenér Václav Dušek st. spolu s
asistentem a vedoucím mužstva v jedné osobě Karlem Vlčkem. I přesto, že bylo období dovolených, účastna
trénincíchnebyla špatná a hráči si postupně vylepšovali svoji $zzickou kondici a nacvičovali ruzné herní
varianý.
Postupně se do letní příprar,y zapoji|a i naše m|ádež to znamená žáci a minižáci. Těm sice mistrovská
utkaní začínajíaž z-ačátkem záÍi, a|e oni nechtějí nic ponechat náhodě a 2x do ýdne se schrízína trénincích a
poctivě ,,makají... Zá|q vede osvědčená dvojice Miroslav Chaloupka a Jaroslav Valach, minižáky pak jejich
dlouholeý trenér Václav Běloch' spoleěně se sv'ým asistentem Vác|avem Duškem mladším.Doufejme, že
nastávající ročníkbude pro naše mužstva úspěšnýa najeho konci bude důvod k radosti.
vdu
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