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Vyúětovaní příspěvkůzavedenipřestupkové komise MěÚ Horažd'ovice zanaše občany
Kolaudaění řízenístavby propojení dešt'ovékanalizace u čp. 3
Stanovisko MěÚ Horažďovice, odboru životrrího prostředí k uloženísedimenfu při odbďnění rybníčku
Třikralovou sbírku dne 3. |.2004
Informace o setkaní starostů v Klatovech s představiteli Krajského uřadu Plzeňského lrraje

Událos ti, zajímavosti' stříplíy.. .

Jak ten čas běží!Máme za sebou Vánoce, Silvestra i Nový rok. Trochu jsme se pobavili a poveselili při někteých

akcích.

Byl to například Myslivecký bál. Myslivci v našíobci mají k sobě hodně blízko. Snad k tomu dopomohla jejich nová
hospoda na starém hřišti, snad se sešla dobrá parta. Kdoví. Jejich ples se vydďil a tombolu v podobě zvěře ýherci uvítali.

Uprostřed vánočníchsvátků se opět hrál stolní tenis. Jubilejního V. ročníkuVánočníhoturnaje. jehož pořadatelem je
pan Ivan Šimanovskýza spoluúčastiobecního úřadu se áěastnilo přes 40 tváčůz Horažď.ovicka, Sušickq Blatenska a
Strakonicka" kteří bojovali ve dvoukách i čtýhrách
Dalšíudálostí byla slavnostní schůze Svazu Žen. Zhodnoti|y svoji činnost, ve které se zaměfuji zqména na akce pro děti
a diskutovaly o tom kde by se daloještě něco zlepšit.
Silvestr prožila část, no řekla bych že Většina. u televize. Mladši generac€ příchod roku 2004 oslavila při hudbě v
Kulturním domě. V prvních minutách nového roku se nebe rozzářilo a petardy létaly vzduchem jedna za druhou.
Na Nový rok se konal stále oblíbenější,,Novoročnípochod... Byl jubilejní. ýznamný tím, že to byl již XV. ročníkSpolďně v tento den šlapalo l 15 osob vč.etně dětí. Určeny byly tři trasy a jako nitka se tr{hly do Slatiny. Cestou lyhládlo a
přišla tlačenka i grog vhod.
tak náš obecní úřad tam pňpravil občerstvenía všem účastníkům
rád
spoléhá
na
ně
v připadě nějakého požátu nebo neštěstíTaké oni měli
má
a
Hasičijsou oblíbeni ,,hoši... Každýje
svoji valnou hromadu a začátkem lďna připravili hezlcý ,'Hasičsloý bál...
V měsíci lednu se sešli i sportovci na své valné hromadě, 7. února pak uspořádali tradični ,,Sportovní ples.., kteý se
všem 145 přitomným líbil a mnozí z nich si odnďeli hezké zitžitky a téžněco z bohaté tomboly
Nejen veselé události nás potkaly' Jsou lidé, kterým ďejmě slovo poďivost neříká vůbec nic A tak se stalo' že byl opět
náš 'Korzum'' vykraden. Tato nepěkná událost se následně opakovala v Pačejově a dalších mistech.
Letošní áma neví jak by se zachovďa. Zatímco 24. lďna jsme ve Svéradicích naměřili -26,2 "C, o dvanáct dní později
+ 15,1

'c.

mav

Poděkování dárcům pro Tříkrálovou sbírku 2004

Tfflrralová sbírka pro poÉebyČeskékatolické charity se pomalu stavá Eadicí. Celorepublikově probehla již
potřeti' u nás ve Sveradicích a několika okolních vesnicich se letos podruhé objwili tříkralovštvíkoledníci.
Kolik se vybralo a na co jsou peníze určeny? To jsou oti|zf<y,ktcÍésarnoďejmě zajimaji všechny ďárce. Celkem
v Českérepublice přispěli dárci letos 43,2 mj]. Kč, je to o 400 tis. Kč více než v roce z0o3. výtěžek sbírky v
Horažďoúcích a okolí je ňejmý z náslďujícího přehledu:
45 299,50Kč,
Horažďovice
8 443,50 (z toho
Sveradice
Velký Bor a Jetenovice 7 780,.
6 7U.50
Chanovice
4 942,50
Pačejov
olšanyaKvášňovice 5L23,50

celkem

1

tis.Kč obecní uřad)

78 353,50 Kě

Celý výtěžek sbírky zašle oblastní charita Horažďovice na ústředí chariý do Prahy, odkud se z35 Yo
pokryjí jednak režijnínráklady sbírky (náklady na propagaci v teleúzi' tisk letríkůpřiblizně 5 %)' jednak
"ytěžku
jsou
paníze rozdělerry (30 %) do fondů pro hrrmanitární pomoc do zďnarričí i tuzemska a do fondů pro pomoc
56giá|

ním prq ektům charity.

o/o \ťýtéžkut.
Pro oCH Horažďovice asi 51 tis.Kč.
Na jednotlivé charity, které sbírku prováděly se '''rátí 65
Z toho se peníze rozdělí poďe předern schváleného ziáměru na vyrátí sbírky niísledovně:
Dětsk'ý domov Chanoúce 4 tis.Kč - vybavent pro volný čas dětí Domova
Farní uřad Velký
4 tís Kč . pokrytí nríkladů pro pníci s dětni-notorný mďeriiíl' drobné odrněny pro děti

Bor

při koncertectq občerstvenípro děti při spoleěných akcícb' pořizeni

hudebních nastrojů apod.
43 tis.Kč - pořízení zdravotrrích pomůcek pro serriory a pokrytí provozrrích nrákladů
poskytování pečovatelské
ošetřovatelské služby
charity
v domácnostech
Použitípenězje účtovanoodděleně a po skoněení roku konfrolovtíno jnenovarrou komisí na jednotliých
Diecézních charitách.
oblastrí charita Horažďovice děkuje všem občaÍlůmSvéraďc nejen za finančnídar, ďe i zamiJ'é přijďí pro
koledníky. Sbírka tak splňuje nejen cíl hmotného Výtěžku" ale i cíl v'ýchovný. Děti se učínejen obětovat svůj čas
a úsilípro dobrou věc, ale mají možnost se setkat se vstřícným postojem spoluobčanů a ziskávaji zkušenost' že
většina lidí je hodná, což neni pro jejich dalšíživot zarredbatelné zjištění.
Koledovalo se nám lďos, v sobotu 3.ledna moc hezky, počasíbylo jako na objednávku.Všude bílo a tiše
popadával sníh. Většina z Yás j1ž na koledníý čekala' mile je pfivítďa. Koledníci, Petruška Lo..ffelrnannová'
Petřík a Deniska Ylčkovi děkují všem i za drobné a dobré mlsoý a občerstveni. Yzkanjí, že nejlepšípenríčky
měla paní Straňaková nejlepšíčaj paní Dušková.
Takže na zixěr. Ještě jednou děkujerne všem ob1rvatelurn Sveradic za jejich dary a přejerne jen všechno
dobré do celého roku 2004.
muš

oCH Horažďoúce

při

a

Nn$ JUBILANTI

V měsíci únorrr' březru a dubnu oslaví ýnamlí jubilea několik našich spoluobčanů. Přejeme jim hodně
zdravi, klidu a pohody do dďších let!

Únor

zou

Korbel Karel
ZderLěkKarct.
Brouček Karel
Červená Růžsna

4' února
6. února

inora
22.tnora
7.

Březen 2004

Zimmermannová Edeltraud 9.

KlďkaKrel
Škudrnová Marie

20.bŤezna

Duben 2004

Kollmová Milada
opďeckv Antonín
Augustin Jaroslav

břena

10. března

3.

21.
21.

dubna
dubna
dubna

února 7llet
25,únoru 60let
26. tnora 72let

7| |ď

Langer Václav

24.

81 lď
62 let

Věfrovec Vojtěch
Švecová Marie

Z2.bÍenta 91 let
23.bŤena 83lď
Z9.bŤena 82let

63 lď
73 |ď
63 let

74Let

66 let
68 let
64 let

ŠulcVáclav
LepíčováZdeřú<a
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UŽ
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TU ZAsE MAsoPUsT

2l. února }o(/ve 13.30 hodin vyjde tradiění masopustní pruvod ze sálu Kulturního domu, aby po povinném
kolďku okolo návsi se nejdříve zastaúl u budovy obecního ďadu, kde po poádaní dostane od pana starosty Smitky
povolení provádět své masopustni taškařice -od ěísla k číslu...Po kolikáté již v našívesnici pnivod půjde se asi ďejmě
nitay n"ao"uíme. Masopustni průvod m.á ve Svéradicíchdlouholetou tradici, lrÍerá byla přerušena jen světovými válkami.
Zatím co obcbázení masopustního
průvodu v okolních vsích zaniklo, a až

V

sobotu

nyní se znow obnowje, u
nikdy nezanikla'

nás

Hlavní
zasluhu na tom měli členovéSokola k
nimž se postupně přidružilo i mnoho
dalšíchnrladých kluku i šikovných

''maškara''

&

děvěď a svoji účastíobohacují průvod o

''krásné', čarodějnice' trpaslíky a jiné

bytosti

V

minulosti byl jedním z velkých

organizátoru nejen
představení, ale

i

ochotnických

maškarních průvodů
pan Josef Benedikt ěp. 44, či ..Pepík
Šudybyloc''. Z jeho pečlivě vedeného

deníku jsem vybral záznam
maškarním pruvodu

v roce 1946 y

o

té
nedalekém

době se atrakcí průvodu v
Bezděkově stala žirafa, která klapala
hubou, svítily jí oči a uměla i jiné
kousky, například hadičkou vysát pivo z
půllitru' A tak se sveradičtírozhoďi a
ou3"o*ti sijejí v'.ýrobu. Cituji z deníku: ,,12. února rano ke mně přišet Kqrel Škudrnůa přinesl kTáličíkůže,už jich měI
jich šest. Pak.jsme
hodně pohrámade, ole došel ještě k Vúovůma Bqbkavům, ja šel k pekaři pro staré pytle, dastal jsem
do Bezděkova ryrazili ru lyžích, ja vezl pytle, Karel 1'7 hlžíz lcrálíku. Kfuž jsme do Bezděkol,a přijeli, 4plali jsme lrde
bydli ,,ýobce žiraf,. Zastihli jsme ho doma, pletl nůškua slíbil nám, že do soboý žirafu uděla.. 15. února pak pro árafu
dojeli, stála 230 korun. Průvod tehdy chodil o masopustním úteý a ten rok byly velké ÍnÍazy.otom jak průvod vypadď J.
Benďikt píše.,Protože byla vellra zimq strojil se pruvod u nás v sednici. V maslgl ženicho'

lromenilra, cirkus a dolši qtrakce a hlavtě žirafu se prontěnili, Drnek, Prokupek, Humenskj, Kor
,,svíraďaci,,, ale šel s nqmi i Honm Ryndoc z Babin. Pruvod týel v || hodin, došel pro povoleni na
Soukup a dolši
pochůzka
začata od Petn) čp. 1. Asi ve |4 hodin jsme skončili, šli da hospo$l, spočelli tržbu a připravili se
a
*oáni

ýbor

nq večerni mašIrarní báI.,,

Jsm

Cesta Amerikou a návštěva patnácti národních parků. (7)
jsme

Yosemitský Národní park byl pro nás i přesto, že je velice krrísný nejméně přivětil^ý ze všech parků, které
navštívili.První chybou-bylo, že jsme přijeli o weekendu a park by| ptný návštěvníku a také všechny kempy byly plně
obsazené. Tento Narodní park se rozkládá v hlubokém ledovcovém údoli' ken.Ím protéká řeka Merced. Je ve státě
Kalifornie' byl ustanoven Národním parkem v roce 1890 a jeho
rozloha je větší než 299 000 hektaru' Vyhlídková místa kolem
silnice nabízď1i unikátní pohledy na wcholky pohoří Sierry Nevady
a na lesknoucí se jezírka v údolí.Jedno z těchto jezírek se jmenuje
ncad\ové, protože se v něm překrásně odrěžď1í okolní hory. My
jsme ovšem měli smůlu, protože pršelo, občas sněžilo a wcholky
, ;.,3[$lfEYI&;: hor byly -_-.J-mraky
_
zakrté nízkými
";;-+t;.;5 Il
J
Ť
Yosemitský park je velice populární, blavně mezi horolezci
..:.
Í
.^ -^::*^' ^,'.-: skalními
.L^|.í-i
*^.^li+.'
+'l^.í'.;
l
útvary
monolity a" žuloými
Vyznačuje
'if*,onl a
'-.--^x'.:^ se zajímavými
zúdolívede kwcholkům přes 1 300 kilometrů stezek' zuchž
t
některé jsou vhodné pouze pro horo|ezce. V letních měsících
přijede denně až 14 000 návštěvníků,kteří stráví většinu času v 11 kilometru ďouhém údolía to hlavně vobchodech se

tsl

suvenj.ry a v pizza restauracích.
Ikdý je Ýosemitsh.1 Nrírodní park nájem pro pěšíturisty i my jsme ho jenom projeli' zastavili se v několika obchodech
pro turisty a uháněli jsme z parku pryč ve snaze najít vhodný kemp na přenocováni. Našli jsme krásné místo blízko jižniho
u'tupu dó parku. tňytouuii jsme se ve Wawona kempu, kteďm protéká malá říčka'Na jejim břehu jsme nďli spousfu
naptáveného dřeva a taky konečně pře-stalo pršet' Udělali jsme si ohýnek' uvaňli večeři a strávili hezloý večer posezením
venku a rozmluvou s našimi sousedý. Š[jsmespát s myšlenkou, že park nám a my parku nedali šanci se vájemně poznat.

Možná příště.

jpk

rrŠrĚJEDNoU svÉnaotČrÍČÁpt
Na článek o svéradických vlaštovkách a čápech uveřejněných v ě.5 novinách Naše vesnice Svéradice, zareagova| pan
Václav Strolený ze Svéradic. Aniž jsme to věděli, Vďek Stro|ený ponr.íhá ornitologovi a kroužkovateli čápůpanu Petru
Loudoú tzv. stativoqým dalekohledem na většívzdálenosti ''číst..číslana nohách kroužkovaných čápů.13' čnnence2002
po úce než bodinovém ěekání na wcholu věžového sila na VKK Svéradice přečetl číslona noze čapi matky' která stojící
nad svými mláďaty je stínem pohybujicích křídel ochraňovala před úžehempálícího slunce' 74ist\| za1imavou skutečnost,
že ona ptačímatka s číslemsvého kroužku DD 366 se narodíla v Dobřanech u Plzně, kde byla 7, 7. 1995 jako novorozeně
okroužkována. Tento zzjimavý pozrratek uka.arje, že na svéradickém ěapím hnízdě nežijíjen domácí čápi, ale Že si čapi
ženich přivedl svoji nevěstu ztakvz,dá|ených končin
Jsm
,Y

Renesance SvéradickéhoRYBNICKA

Svéradicka mládež zÁe m6 dokonalé kluziště, dospělejši chovají ryby, milovníci přírody od nejmenších po staršíchtudy
chodí cestounaRadinu. Všem selíbímalebné zikouti svodní trladinou slesem vpozadí. I zrnrky jsoutu jiné, nežve vsi a
v areálu zemědě|ského družstva. Žáby, drobru i většíptáci, drobní živďichové navozují sými zvuky atmosÍéru pohody.
Málokdo si ale uvědomuje' že technicky je celý tento útvar ve špatném staw. Dno rybníčkaje zasypano sedimenty a splavy
z okolních poli do neúnosné
(t(
Úšky, břehy nemají pevné

,(

obrysy, Úpustní zaŤizeni je
velmi chatrné'
Pňpomeňme si, že rybníčekbyl
pravděpodobně za\ožen koncem

18. stoleti'

,''

h ,"

{(

Íé,

tďy vdobě kdy

se
dodnes

prováděla wýstavba
stojících a úívanýchobytných

kamenných staveb. V té době' ale
i dlouho poté, byl hlavně
využiván k výrobě ledu, kteď
hospody potřebovaly ke chlazení

\\

plva.
Jedna pověra se váže k rybníčku:

koncem druhé světové války
tábořily v okoli Svéradic skupiny

amerických vojárků a je tudížmožnost Úskytu vojenského materiálu a zbytků ýzbroje při bagrování dna.
By|o rozhodnuto, aby tento krásný kout pod RADINOU byl upraven' rybníčekrekonstruován. projekt je už vyhotoven'
ýstavba je plánována do dvou následujicích let. Celková výměra rybníčkuje l985 m, , kóta hladiny 470,18 m. nad mořem
spv. tvtaiimálni objem vody 4315 m3. Přepadová voda je i vsoučasnosti odváděna přes požÁmínádrždo Svéradického
potoka, kteď je součásti vodohospodářské sítě v kraji'

Můžemese jen těšit, že nenastanou potíže snedostatkem penězna rekonstrukci Rybníčkaažebrzo bude tento kout naší
vesnice ještě malebnější než dosud.

pnÍpnavA NA JARNÍ ČÁsT SEZÓny

2003|2004

Po dlouhé zimní přestávce se naše první mužstvo seš|o na první trénink v letošním roc€ v sobotu 17. ledna a od té doby
se schází pravidelně každou sobotu' Zatím se hráči doěasně připravují pod vedením kapitána ýmu Rosti Káby' kÍerému
pomáhá ,,hřišník. Michal Petráršek. Realizačnítym' kteď dm vedl od léta 2002 ve složení:trenér-Brynd4 asistent.
LÓffelmann P', ved.mužstva-Brabec P., se v důsledku nizrrých důvodu ro4ad| a z-atím nebyl vytvořen noý. Hlavním
úkolem nově zvoleného ýboru je toto provizórium neprotahovat a nejpozději do poloúny února sestavit noý rea|izačni
tým, se kteým mužstvo absolvuje zimni pfipravu, aby bylo dobře připraveno na mistrovské boje. Předpoklad je, že se
bude trénovat2.3x týdně a koncem února nebo zaěiúkem března se uskutečníkrátké řidenní soustředění vnašem
sportovrrím areáIu, které bude mit za ci| nejen zvýšeni fyzické kondice, ale i stmelení party a vytvořeni pozitivni atmosféry
v mužstw. Pro herní doladění je připraveno 5 přátelsloých zápasi, kÍerése vesměs odehrají na našem tréninkovém hřišti:
neděle 29.2.

sobota 6.3.
sobota 13.3.
neděle 14.3.

-

14.00 hod
14.00
14.00

l5.00

.

TJ KASEJOVICE
Sokol HRADEŠICE

SokolDOUBRAVICE

TJ

Čryl{p.'s.

SokolPAČEJoV
14.00
sobota 20.3.
Je však možné, že po dohodě s hníčise uskutďníještějedno utkaní a to 14. nebo l5. února.
Kádr mužstva by se neměl ve srovnání s podzimem příliš lišit, ale nějaké zrněny určitě budou. opustit kolektiv by snad
s největší pravděpodobností neměl nikdo a naopak' usilovně vedeme různájednání za úěelem posilení týmu alespoň o dva

ofenzivní fotbalisty. K dnešnímudni můžemeřici, že se určitě podaří dotáhrrout hostování Václava Brůhy z Horažďovic

a

doufáme, že budeme úspěšníještě ďespoň v jednom s několika rozjednaných připadů.
Jednoznačným cílem projarní sezónuje hrát v horní polovině tabulky a snažit se potrápit mužstva ze špičkyusilující
o postup tj. Že|eznáRuda, Janovice a Žichovice. Věříme, že po kvalitni zimní přípravě budou naši fotbalisté předvádět
kvalitni pohledný fotbal a potěší všechny nás a naše fanoušky dobými výsledky.
Z našich da|šíchmužstev zzhi!j1| zimni přípravu i dorost, ktery se každý pátek připraluje v hale v Záboh a hned
následující den tj. v sobotu trénuje na hřišti. Trenér Petr Doležal naordinoval sým svěřenďm twdou pňpravu, která bude
ještě dóp|něna o tradičnísoustředění v areálu TJ Žichovice ve dnecb 25.-27 . února Před zahájením mistrovských ápasů
sehrají naši dorostenci rovněž několik přátetáků , zatím jsou dojďnany úpasy s Doubravicí, Horažďoúcemi a Kasejoúce-

muzi. 11oši berou náročnétréninky opravdu vážně aje předpoklad, že koncem btezna budou připraveni tak' aby byli
schopni obhájit dobré umistěni z podztmu nebo dokonce je nepatrně vylepšit.

VALNÁ HRoMADA FoTBALovÉHo KLUBU

Leden býá měsícerq ve kterém rúznéorganizace pořádají valné hromady (v'.ýročni schůze)' na ktených hodnotí svoji
činnost za uplynulé oMobí. I naš fotbaloý klub pravidelně každé2 roky bilancuje svoji práci, ohlížíse za ýsledlry

mužstev a provádí volbu nového ýboru.
Letos se valrui hromada konala v sobotu 24. |ďltlz od l8.00 hod. v hospodě ''U Turku.. a těšila se velkému zájmu našich
členů'Dostavilo se celkem 55 z celkem 80-ti pozvaných a to je úěast, |derou nám můžouzávidět v daleko větších k|ubech
než jsme my. Přišli ásfupci všech generací od l4-ti do 70-ti let, současni hráči dorostu, obou seniorských mužstev, staré
gardy, bývalí hÍáčia funkcionáři, ale i Ti' kteň fotbal nikdy nehráli, ale klubu vždy pomáhali a udělali pro něj spoustu

práce.Takovýzá4emofotbalopravdupřekvapil

atojenpotwzujeskutečnost,žetímtosportemnďevesniceneustáležijea

věřme že ještě dlouho žítbude.
Samotný průběh valné hromady měl spád a řídil se programerÍ\ lcteý byl uveden na pozvánkách. Po organizačních
záležitostech jako bylo zvolení volební komise a ověřovatelů ápisu' dostď slovo dosavadní přďseda klubu p. Vladimír
Smitka, aby přednesl zprávu o činnosti za uplynulé volební období' Ve svém obsáh]ém referátu se zminil o výsledcích
všech našich mužstev azýména vyzdvihJ postup ,,A..mužstva mužůdo okresního přeboru a skvělé ýkony dorostu a
áků. Naznači|, že jeještě co vylepšovat a k tomu vďe zejména užšispolupráce všech trenérťrs ýborem klubu' Dále
vzpomenul loňské oďaly ,,50 let fotbalu..' které označi| jako vydďené a ještě jednou poděkoval všem, kteří se na jejich
organzaci podileli' V dalšíěásti zprávy řekl' že rrás příštírok čeká spousfu práce na údržběhřiště, zejména trármíku, kteý
je po suchém roku 2003 hodně poniěen. Závěrempozva!všechny zučastněné na spoíorrni bill (7.2.) a masopustní průvod
jsou vesměs akce pořádané našírn klubem.
(2|.z.),což
.

Po vystoupeni předsedy ie dostala ke slovu hospodařka pí. Maruška Šolcová a pÍib|íži|avšem áčastněným
ekonomickou situaci. Z její zprávy jsme se dozv#ěli spoustu číse|a to kladných i áporných' ale to nejdůležitější,co si
kůdý zapamatova| bylo, že jsme v roce 2003 hospodařili s přebýkem! To bylo potěšujíci a pí. Solcová vyslovila naději' že
se tak dobře bude dďit i v dalšich letech.
Da!ším bodem programu bylo vystoupení trenéni jednotlivých mužstev a slovo postr.rpně dostávali panové Běloch
(minižáci), Soukup Jaroslav (žÁc1), Do|ežal (dorost), Dušek st. (,,béěko.. a stará garda) a LÓffelmann P. (,,A.. mužswo).
KažÁý z nich ve siručnost áodnotil jak si mužswa vďla v sezóně zo}2l2003 a v polovině rozehrané sezóny 200312004
Dále se zmini|i a hráčskémkádru, vyzdvihli nejlepší bráče av krátkosti nastínili cile pro dalšíobdobi.
Po vystoupení trenérůpřišla slavnostní část progÍamu ve které byli odměněni něktefi naši členové.Panové p Smitka
vl. a Šiltrán V. předali darkové balíčkylďošním ,,sedmdesátníBů*.. p. Smitkoú Josefu st' a p. Markovi F. st', dále
let odměny
,,padesátníkovi.. p. Soukupovi Jardovi a našíhospodiňce pí. Marii Šolcové,která tuto funkci zastává ce|ých 20
byly
- předany za silného potlesku všech přítomných což dokazuje' žeýbor oceni| opravdu ý pravé! komise přďetla náwh
Po táo ónciaite přišta na řadu velmi důležitáčást programu a to volba nového ýboru. Volebni
kandidátky a ta byla jednomyslně schváLlena. To zrramená" že pro da|šíobdobí byl zvolen 1 l-ti členný výbor FK Svéradice
a ten bude pracovat v tomto složení:
členové:ilŘINEc Josef

LÓFFELMANNPetr
MAREKMilan
KÁBA Rostislav
SMITKAIvo

SOUKUP Jaroslav
vĚrrovgc Miroslav
Valná hromada dala tedy důvěru nawženým kandidrítům a tím se program dostal do wého ávěru což bývá pravidelně
diskuze. Vjejím úvodu Vystoupil selcretiiř Dušek V. st. a sezrrámil účastníkyschůze svýsledky valné hromady oFS
Klatovy, která se konala tenýž den ve Vrhavči a kde bylo zvoleno nové vďeni svazu. Pro iďormaci, novým předsedou
okresního fotbalového svÍlzu s€ stal bývalý roáodčía funkcionář TJ Klatóvy p. Jan Červený. Během otevřené diskuze se
mimo jiné dostalo výboru poděkováurí za jeho práci a v ávěru se držela minuta tícha zz nedávno zemřelého dlouholaého
spolupracovníka fotbalového klubu p. Benedikta ze Slatiny.
Po 80-ti minutach rokování byla valná bromada ukončena s přánírrq abychom se za dva roky opět společně sešli a mohli
bilancovat další,doufejme úspěšnéobdobí svéradickéhofotbalu.

vdu

ForoxnoNIKA sra,nÝcH SvÉnantc
fotografií svéradiclcych řemeslníků.ze ieiicn začáttq byly těžke
nemusím připomínat. Skládali korunu ke korunce a teprýe po mnoha letech usilovné práce si našetřili,
aby si mohli postavit vlastní domek.
V dnešním čísleVám předHádám pór

obrúzek 1)
pgdina krejěího Karla sluky

před nově

postavenou
chalupou cp. 93 v roce 1900,
dnes zde bydtí rodina
Šiilrránova. Chďupa Karla
Šmarny cp 96 zde ještě
nesťála. Karel Sluka pocháze|
zchďupy ěp 54 od
,,Drhličlců..Mist Sluka má
na nohou pantofle, tovaryš a
uěedníci ',dřeváky, všichni
pak na krku nezbytné
laejčovské metry.

Obrdzek 2)
Holičsloý mistr Bohumil Chatuš začtnal,,z ničeho... Zďe je před svoji
,,holírnou.., jednou jedinou místností, kterou si pronajal v chalupě

Štecnůép. 97 naproti Kampeličce. V přední časti místrosti byla
v zadni části se vařilo i spalo.
',holírna..,

Obrdzek 3)

Pekďství Stanislava cp. 16. Původnípekrárna byla součastíhospody
,,U Turků... Rodina Kovaříkůpak koupila usedlost č.p. 16, tzv. grunt
,$adanovský,, a zde po odbouráď domovní zatr:ádky přistavěli
pekďskou provozovlru. Pekli ýborný chléb a Kupavé špiěďé rohlílcy.
Do okolí rozvíželripečivo malým vozíkem ahým vello.fin pseÍn'
později koněm' a nakonec autem.

Jsm

PovÍoÁxÍo AusrnÁlrr

I kdyŽ je tomu již skoro rok' co jsern se wátil ze studijní cesý od protinožců'stale jsou mé vzpomínky
dostatečně čerstvéna to, abych se o ně s Vámi podělil. Rád bych se Vám pokusil alespoň trochu přiblížit
nádhernou zemi, která je pro niís středoevropany tak vzdžú'ená a exotickí
Austriílie je, díky své obrovské rozloze, do které by se nďe mďá Česká republika vešla téměř stokrát,
úŽasnou zemí kontrasti. Zaúmco na severu' vtropech se můžetei vzimě pohodlně koupat, na jihq voblasti
Snowy Morrntains a Australských Alp si můžetekrámě zalyŽovat.
Celé územíje rozdělené na šest státu a dvě tsritoria. Těmi stáý jsou Noý JižníWales s hlavním městem
Syd''ey, Queensland (Brisbarre), nejmenšípevninslqý stát viktorie (Melbourne), JižrríAustrá{ie (Adelaide),
největšíze všech státu je Západni Austráie (Perth) a ostrovní stát Tasmánie s hlavním městem Hobrt. Hlavní
město celé AustráIie paří samo sobě a tvoří Ev. teritorium hlavního města Canberry. Poslední je Severní
tedtori|lm se správním střediskem Darvin.
Ewoparry byl australský kontinent objeven jako vubec poslední. Pnrními obyvateli (nepočítárrre.li původní'
domorodé obyvatelstvo - Aboriginals) této tehdy velmi nehostinné krajiny, byli britštítrestaÍlci' kteří sem byli
pfivezerri konceÍn 18. století. Z|atáhoreěka a dalšíudiílosti nejen vEwopě (váůlcy' komunistické pŤewaý)
přiveďy do Austrrílie velké množstvílidí ruzných národností a kultur. V posledních dvaceti letech zúivá
AusÍálie vellcý příliv obyvatelstva zejména z asijslcých zemí. Moárá i proto jsou Austalané velrni přátelští a
otevření k ciáncům.
Nejmeně jednu věc mají přece jen s námi společrrou - mají rádi pivo a v jeho spotřebě jsou nedaleko za námj
a Němci. Velké vzdágrrosti zřejmé způsobily' že jsou věrní především domácim mačkinn, piva a kaŽda oblast
má svého favorita. Pravdou ovšem je, že ni tady nerrí problánem sehnat P|zeň či Gambrinus, i když
v exporfirím balení a za rrcpoměrně vyššícenu. Na pivo by jste se marně snažili pount otvírák , Austrďané
prostě tento stmomódní nastroj nentaji a pivo otevírajípouhým otočenímzátky.
KďyŽ už jsme u alkoholu' nemohu zapomenout na jednu zvlášbrost' která by byla u niís asi naprosto
nemyslitelná. Na něktených restauracích jsou specirilní napisy B.Y.o což v překladu mamen{ přines si svtrj
vlastní (bring your own) a za pop|atek 2 dolarů (cca. 34 Kč), Vám rozllji přinesený alkohol do sklerriček.
Licenci na prodej alkoholu tu totiž nedostane jen tak někdo a tímto způsobem se restaurace snažínepřijít o
záú<azniky, kteří si k jídlu
nechtějí odpustit sklenku
alkoholu.
Austrďskou vášníje sport,
zejména kriket a dostihy. Pro
nás je asi téměř nepochopitelné,
Že v době konání velkého
dostihu v Melboume, mají ve

státě Victoria lidé dan
Nemluvím o kriketu'
kteÚ je pro norma]ního
volna...

Ewopana naprosto nudný a
nezáŽivný, a přesto dokráže
v Austrálii přivést do ochozů
1l0 000 farroušlď. Zápasy trvaji
často i více dní a nezávislánu
pozorovateli se můžezdát' že se

ďouhé minuý na hřišti téměř
nic neděje a neď se nač dívat.
Prostě jiný kraj' jiný mrav...
Australsý kontinent je
považován za ten' vůbec nejjďovatější. Pravdou je' že ruané pavouky, obrovské mravsnce a ,,pŤerostlé.. ještěrky
potkáváte často, nicméně po nějaké době si zvyknete a dá se s tím bez problánů át. Pavouci jsou tu skutečně
jedovati pouze dva - Funnel Web a Red Back. Zbytek pavouků má příliš mďá kusadla na to, aby vžtm prohryz|a
kuži a nebo jejich jed není smrtelný. o dalšíchýpichých představitelích Austrálie - hadectr' krokolýlech,
žtalocich amedizirch si povíme něco v dalšíchčíslech.
Michal Panuška
Michal Parrušk4 autoÍ reportáže ,,Poidámi o Austráii.., stráúl u protinožců několik měsícůna stuďjním
pobytu. o své dojmy z této exotické zerně se s Vámi podělí v několika pokračoviáních.

ohroženíbudoucího života celého našeho regionu

Kdyžjsem se 3l. ledna 2004 chystal napsat člránek o spolďném odporu prakticky všech regionů ČR'
navržených jako možná uloáště raďoaktivního odpadq dozvěděl jsem se ze zpráv v televlr:i, Že ziejmě i
naŠívládě' resp. i ministroú Urbanovi koneČně došlo, Že řešit tiložiště radioaktivních odpadů jde možná i
jinak a v mnohem širšímkontexfu, a tak hleclání úložištěprozaťlnpozastavil.
Nechtěl jsem vás zatéŽnvattechniclcým popisem problému úloŽiště (to je spíšena knihu...), ani popisem
všech akcí odporu, kÍerézÍejmě podnítily tuto zněnu původníhorozhodnutí našív[ády. Alespoň v krátkosti
však shrnu to, co se proti tomu doposud udělalo: byla založena SdruŽení občanůproti úložištírqbyla
koniírra veřejná shromážděrrí občanův regionech, referenda občanů,podpisové akce, záshlpci ,,vybraných..
regionů se účastriliKontolního dne Správy uložišťraďoaktil'rrích odpadů (dale SURAO)' grobě}rla
jednání s poslanci parlamentu a ministry, a koneěně, dne 28.1.2004 se konďa před uřadem vlády CR první
demonstrace na toto téma. o někteých akcích jste se možná dozvědělí ze sdělovacích prosfredků' i když
ne|ze íict, že ffio tomuto tématu věnovaly odpovidající pozomost (celebriý jsou pro některé z nich jistě
zajímavějšía srozumitelnější než takové úloáštěraďoaktivních odpadů ...).
Důleáté by|o, žn prakticky ve všech těchto akcích Svéradice mě|y své aktivní ástupce. Uvědomili si,
že v tomto případě nejde jen o degradaci našeho regionu z turistického hlediska, nebo o pokles ceny
nemovitostí, a|e, žn jde především o budoucnost regionu jako takovou, o budoucnost dětí' vnuků, o
budoucnost normálního ilvota v regionu. Neboť stavba uložištěa související infrastruktuÍa by ovlirn'ila

životnatisíce let.
Mluúm.li o regionu, nelze ho však chápat pouzr- jako Paěejovsko, i když to by v případě ,,ýběru., a
havarie bylo postiženo nejtragičtěji. Kdo sledoval, co napáchďy havárie zař,:aent pracujícís nuklerírní
energií si asi již něco předstaút dovede. Ale něco také ne. Zatim se naštěstí nevyslgrtl např. pňpadtzv.
špinavébomby, kterými hrozí teroristé, a ke kt€ré stačípouze malinké množsM vyhořelého radioaktivního
odpadu a nějaká ýbušnina. V souvislosti s narustajícím terorianrem, ani raději nepomyslet ....
Ale waťme se k podstatě věcí. Ta totiž není pouze v tom, kam umístit uloŽiště radioaktivního odpadu v
ČR. ta podstata je mnohem složitejšíavyp|ývá z nedomyšlené energetické politiky našívlády, a troufrru si
Ťíci, i z nedomyšlené politiky v rámci Evropské unie.,
V těchto souvislostech je nutno se ptiít: Je vůbec ČR, vztrledem ke své poloze v Ewopě, své zďidněnosti
raďoaktivního odpadu? Prď Evropa, resp. EU nebledá v
a možným rizikům, vhodná pro budování úložišť
tomto směru podobné řešení jako v USA které zvolilo pro cca l00 sých jaderných elekhiáren pouze jedíné
úloáště daleko od lidí _ v neobydlené pouštní oblasti? Proč energetická politika ČR podporuje budování
dalších zdrojů elekhické energie, kdyŽ ji sama využvá pouze cca ze 2l3 a protože ji prakticky nelze
uchovat, tak ji ''lryvááme'' do zahraničíza dumpingové ceny? Koho tím vlastně podporujeme? obyvatele
v ČR zarue"ňe o.t Těm zustavá pouze ten odpad! A proč errergetická politika ČRnamísto planu budovaní
dalšíchenergetic[ých kapacit vě. planů na budovínídalšíatomové elekfrárny (a tedy i dalšípořeby
kapacit úloášťjaderných odpadu) neřeší a nepodporuje usporné programy v oblasti spotřeby energií a
budoviání alternativních energetických zlroji,jak to dělají jiné vyspělé staff?
Toto byly hlavní otáz|cy a argumenty, které jsme předkládali při setkáních ministrům a poslancům.
Většinou nebyli schopni dat fundovanou odpověď a tak se ďespoň ,'hledání úloáště v CR zatím

pozastavilo".
Ale pozor! To není definitivrrí výhra, či nněna vládní politiky. To nezramená' ž.e arogance moci, tak jak
ji jístě v1áme, nás nemůžepřekvapit nějalcým now.ýrn roáodnutím s odvoláním na stáfirí zájem (na dohodu
s energetickou lobby to pŤece svést nemohou...) - a budeme opět na začátku.
TakžE,nepust'me futo věc ze ňete|e|. Nenechme se ukolébat prozatímním pozastavením hleďíní uloŽiště
v ČRt Zustaňme pozomí a aktivní k tomu co se v téÚo věci bude nadiíle ďt! Nenecbme sebou pasině
manipulovat! Jde opravdu o budouci život a nejen nďí vesnice.
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