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po dvou měsících vychózí do|šívydóní novin Noše
vesnice Svérodice. Nojdete zde mnoho zojímoých
při1spěvků o seznómíte se s oktuó|ním děním v nošíobci.

Poznámka redakce

šéfredoktorem ing. orch. Tomóš Stroňók. Chtě| bych
poděkovol poní ing. Morii Šu|cové,kteró Íuto funkci
doposud vykonóvolo, zo její zojímovépřÍspěvky í kdÉ
negoiivní nózory někteých občonůjíbro|y chuť do pióce.
Ve čtvriek 25. ři]no se seš|o zostupite|stvo obce
Svérodice no šestémveřejném zosedóní. By|o schvóleno
rozpočtovéopotření obce Svérodice č.2/2oo7, které by|o
řódně vyvěšeno potnóci dnů no Úřední desce. Jednó se
v něm o přeÚčtovÓní no jednoilívépoloŽky ve výdojích,
podle skutečnéhočerpónírozpočlu obce.

úvodnísdělenípnastarosý, že mdu

Nosto|y změny ve s|oŽení redokčnírody. kdy se slol novým

Zostupíte|éschvó|i|i nóvrh Komunitního
p|ónu soció|ních potřeb pro HoroŽďovÍce o
mikroregion Prócheňsko no období 2oo8 _ 20|2.
Toké vzo|i no vědomí orovózonost tohoto
nóvrhu s reo|izocí konkrétních opolření o oktivit
k jeho nop|nění o se zobezpečením potřebných
finončních prosiředků.

Schvó|en byl i vstup do SdruŽení
míslníchsomospróv ČR o.s. Cí|em |ohoto sdruŽení je
dosoŽenívětšíchdoňových při]mů pro obce o město.
ZostupiÍe|é byli seznómeni s Memorondem
k výběru místo pro h|ubinné Ú|oŽiště Vysoce rodiooktivních
odpodŮ v Loko|itě Počejov _ nódroŽí, kde je uveden
nesouh|os s pokročovóním průzkumných procí
k vyh|edóvóní míslo o k Žódosti o změnu olomového
zókono, ke kÍerému se noše obec tqké připojilo.
Byly provedeny provide|né revize kote|ny
kullurního domu o moteřské ško|y, dó|e í revize sportovního

pro úplnost doplňujeme

novin optlstil krcmě pníing. Mané
Sulcové i pn Václav Dušek. oběma
buto cestou děkujeme a práci,
kterou d zaátku vydáuání,,našich

n5)uin,, vykonáualÍ.

Nkméně ing.

Sulcouá přblíbila i nadále s námi
splupncouat pfr sestavování naštiú
novm. (Nové složenírdakční

je uvdeno

ný

posldnístmně novi4
nenínutlo je opkouat na stnně
na

tifulní.)

Chceme pokačouat i nadále
esbvouánízpráv pro Vás, uážení
ďenáň našeho zpravodaje| o dění
v našíobci,ppřípadě v blízkém
okolf co se událo či má se stát,1éstli
je jaro nebo podzim zkátíca
abychom bylÍ akuálnív bse i
v

obraze.

zoíízeníno hňštio v mo1eřské škole.

Výkopy po oprovóch veřejného vodovodu jsou

uŽ zoosfo|tovÓny. oproveno
hronici nošeho koÍostru.

je cesto no Komušíno to

k

opěÍ po roce proběh|o v nošíobci humonitórní

sbí.ko, kleró se u nošich občonŮ seÍkóvó s poměrně ve|kým
zÓjmem'

Krojský Úřod Plzeňského kroje oslovi| obce o
nobídl možnou spo|upróci při změnóch jízdníchřódů. Proto
bych se zmíni| o prod|ouŽené |ince B|oÍnó - Svérodice o
zpěfobčony mó|o vyuŽívoné. ZoslupiÍe|é do konce roku
rozhodnou o efektivnosii zmíněného outobusového spojení

.Zóvěrem

mi dovo|te Vós pozvol no

pos|ední schŮl

zosÍupitelstvo obce Svérodice v Íomlo roce, kteró se bude
konol v pótek7. prosince.
V|odimír Smilko' sforosÍo

podzin

fotomot

Spléháme na Vaši sou-

činnost s námi, v1z,yuáme Vás ke
spolupníci při přípnvě našt?h rtovry
aby byly furuttějšía opravdovější,
zkrátka ďěn4ší abychom Vás
pobavilÍ a neunavouah.,(K tomu nám,
komě Vás, dopomáhejte všÍchni
suatÍ.)
b tdakci novÍn mot

Z aj ím av o sti, u d tÍ l o sti' stříp lcy
- Počasíletošnípouti přálo i sluníčkohřálo. Náves zaplnilo plno atrakcí i návštěvníků.Dokonce někteří vy,rrži|i moŽnost
podívat se na ce|ou ves shora vyhlídkovým |etem. Na své si pňšli i příznivci fotba|u a tanečnízábavy. V kostelíku sv.

Barloloměje by|a sloužena mše panem farářem Buštou, ktený pak pokračova| ze stejného důvodu i do Kvášňovic. Jen stánkařů

da|a přednost
několikadenní čimelicképouti s v.ýstavou květin.
- obec Svéradice si v den našípouti nap|ánova|a s panem Františkem Hejdukem ze Smrčíu Ko|ince ýstavu mečíků,ale
nakonec se nemoh]a uskutečnit. Velké mnoŽsWí květin mu z důvodu celoročníhoteplého počasípředčasně odkvetlo. Tak snad
příštírok.
- Ve třetím ýdnu záíi proběh|a opět v nďí obci humanitámí sbírka, organizovaná občansloým sdružením Diakonie Broumov.
Poděkování patří všem dárcům' kteň přispěli píevážně ošacením pro potřebné občany u nás i v zahraničí.Stejně takjako vloni
se o sbírku vzomě stara|a paní Anna Hoková, k1erá následně předala přes půl skladu mateřské školy vybraných věcí
objednanému autodopravci.
- Pod|e informace paní ředitelky Nadi Kučerovéje zapsiíno ve ško|ním roce 2007 - 2008 do místnímateřské školy dvacet
přije|o málo. Hlavně jsme postrádali krámek plný pouťových cukrovinek. Zřejmě většina z nich letos

jedna dětí. Ze Svéradic je to Pavlík Dvořák' Karolínka Klasová, Ládík Korbel, Fanoušek Marc, Nikolka Písečná, E|iška
Pleyerová, Pavlínka Soukupová, Martínek Zach, Gábinka Brabcová, Jakoubek Jiřinec. Ze Lnářského Má|kova k nám jezdí
Josífek Cottier, z Kadova Šá.ink" Červená, z Horažd'ovic Deniska Rouba|ová, ze S|atiny Verunka Vaněčková a z Velkého Boru
početná skupinka dětí, Lukášek Kučera, E|iška Maříková, Martínek ouda, ondrríšek Palečko, Krisýnka Palečková, Ivetka
Makovcová aTerezka Makovcová. Všem dětem přejeme, aby se jim u nrás líbilo a chodi|y k nám rády.
- V budově obecního úřadu v místnosti kadeřnictví budou probíhat masérské služby. Rekondičnía sportovní masáže provede
paní Jana Cikánová z Olšan ato vŽdy v pondělí lx za měsíc. Poprvé 5. listopadu od 14.00 hodin. S|užbu si můžeteobjednat na
mobilu 606731 448.
- Chemiclcý a mikrobiologicloý rozbor pitné vody zobecního vodovodu ze dne 15. srpna má požadovanou jakost. Zýčtu
padesáti třech měření nedosahuje na |imitní hodnoty akorát vápník a hořčík'To má převážně v|iv na ťvrdost vody. Voda je
příliš měkká.
- Mezi mladými není taková samodejmost vstupovat do manželskéhosvazku jako dňve. Proto o to víc b|ahopřejeme panu
hostinskému Robertu Šimanovskému a jeho paní Ilonce , kteří si své,,ANo..řekli počátkem září.
- V den svátku sv. Václava se v dopoledních hodinách konala v kostelíku mše' kterou za naše zemřelé občany pana Josefa
Smitku a Viliho Petsche slouŽil pan farář Stanislav Bušta.
- Svaz Žen Svéradice děkuje všem ženám za darované hnětynky. Tradičnídámská volenka posvícenské zábavy se už bez nich
neobejde. Výdělek podstatně zrnírnínáklady na konání této společenské akce'
- Zastupitelé obce odsouh|asili nově složenou redakčníradu novin Naše vesnice Svéradice ve s|ožení:šéfredaktor pan Ing.arch.
Tomáš Straňák a redaktoři pan Miroslav Chaloupka, paní Marie Vojtová, paní Kamila Marcová a paní Jindřiška Kalabzová.
Prvně společně vydávaji dnešníčíslo.
- Jaké nás čekajínejbližšítanečnízábavy v kulturním domě ? Aušus 17. listopadu a Parkárr 1. prosince. Na sále proběhne 14.
prosince uzayřená společnost k ukončeníroku podniku Grammer zHoražďoyic.
. Prosíme čerty sMikulášem, až zase budou 5. prosince chodit, aby nás tolik nestrďi|i. Slibujeme' že už nebudeme zlobit.
Dělbuchy a petardy nechte tentokát doma. Děkujeme.
- Vlastníte kousek lesa? Nemůžetenebo nechcete se o něj starat více než je nezbytně nutné ? Praktické rady najdete na
úřední desce obecního úřadu Svéradice.
- obecní úřad Vellcý Bor pořádá ve ýstavní síni ,,U Trčků..veVelkém Boru ýstavu rnÁsy JIŽNÍCH ČBcH (fotografie'
historické pohlednice, květinové vazby ), která bude probíhat od 26. října, kdy je v l5.00 slavnostní zahá$eni. Navštívitjí
můŽete do 25. listopadu.

-

Informace k odvětvení dřevin, které zasahují do vedení el. vedení, ajsou na soukromém pozemku,jsou vyvěšeny na úřední

desce obecního úřadu Svéradice.

V měsícíchříjnu a listopadU

oslaví význarrnáživotní jubilea několik našich
jmenovaným
spoluobčanů'Přejeme všem
hodně zdravi a pohody do dalších let.
Listopad
Kábová Zdeřka
Škudma Kare|

Prosinec

čp.
čp.

104

96

39

1. listopadu 62 let
19. listopadu 81 let

Brejchová Jaroslava čp.
4. prosince
čp.70 5. prosince
Červený Josef
Pruchová Helena
čp.
7. prosince
Korbelová Miluše
čp'29 14. prosince
BroŽová Marie
čp' 13l i4. prosince
čp. l35 2l. prosince
Langrová Libuše

15

69 let
77 let
77 let
80 |et

64 let
72 let

Vojtová Marie ěp. 49 28. listopadu 68 let
Kr|išová Jitka čp. l48 28. listopadu 64 let
Smíšek František čp' 2 25. prosince 8l let
Klečková Eva
čp. 63 25. prosince 62 let
Josef
čp. 85 26. prosince 80 let
Pavlovec
Větrovcová BoŽena čp. 90 27. prosince 86 let
Cervená ot.ýlie ěp' 70 28' prosince 79 let
ŠtěchJaroslav čp.75 29. prosince 66 |et
jka
2

PoUŤ ve Svéradicích2oO7
Jako každý rok, ani letos se nám nevyhnula, Takže každý podle svého zvyku, před
obědem, či až po něm vyrážíme na obhlídku, Nejdřív ale naplnit dětičkám i vnoučatům
kapsy drobnými a vetkými, Mtzuté je že mince ani papírovénerostou současně se
vstupným,

RrozhlížímeS€, z které strany začít
navštěvovat stánky, abychom i my si poutě
trochu užÍli.Stačíletmý pohled a jsme na konci
stánkové řady. Žaana perníkovésrdce, žádný

turecký med, žádnérychlokvašené okurky'
Tak ještě malým doplnit kapsičky a že by na
jedno? Pozor, dnes i to bez alkoholu je nějak
silnější!

Procházíme prostorami, kde obvyk|e do ob|ak
|éta|y |abutě. Nacházíme zde zaparkované
motocyk|y. Chtě|o by to na nich vyzkoušet,

zatímco jejich v kůživystrojení majite|é zkoušejí
své dovednosti na autíčkách na autodromu,
kteý zda|eka nenr, jako jindy, p|ně obsazený
mIadšími'

Že bysme uzpoměli předpouťoý fotbaloý zápas,, veteránů stavné éry svéradÍckéúčasti
ve druhé národní fotbatové /2e,, proti věkově neméně,,veteránoÚch svéradskych hráčů,,?

i

tady bylo hráčůjaksi poskrovnu. ]eště že branku vytruale hlída| dříve ligoý
reprezentační Pepík Čaloun. Takže nashledanou, možná i s labutěmÍ na tavici!

Ale

Text a foto

mot

i

Žiií mezi námi .......Přijela k

nám pout'!

před konóním pouti přijede a postaví na návsi své atrakce firma pana Josefa Tříslry
zeStrakonic.Jezdíknámužněkoliklet. Bez atrakcí by pouť nebyla poutí a proto jsem se
Týden

zeptala majitele na jejich kočovný a rodinný život.

Kolotočáři nebo jak se vám pane Tříska říká?
,,Říká se nrím světslsý, protože jezdíme po světě. Naše firma se nyní jmenuje Lidová technická zábava
ťrrma Tříska. Dříve, přéd Sametovou revolucí, jsme museli bý pod Parkem kultury a oddechu České
Budějovice. KaŽdý kraj měl své zastoupení, hlavní sídlo bylo vPraze. od roku 199l jsme soukromě.
Jinak všechny atrakce byly stále v našem vlastnictví. Provozovat jsme je museli pod Parkem kultury a
odvádět určitou smluvenou částku za danou atrakci. Pak jsme z toho dostávali vyplacenou mzdu a
pojištění...

Kdo s vámi jezdí po poutích ?

,, Členovérodiny, manŽelka, děti a několik zaměstnanců...
Ko|ik let žijete s manželkou, kolik máte dětí a pocházela vaše paníz oboru ?
,,S manŽelkou jsme třicet čýři let. Máme syna Roberta a dceru Jarmilu. Manželka nebyla z našeho oboru.

Je vyrrčená kuchařka a pracovala ve Zbrojovce ve Strakonicích...

to mít i kytičky v
přívěsu?
,,Já jsem se v tomto prostředí narodil, moje rodiče vlastnili cirkusové šapitó. Byl jsem vychovávaný
v maringotc e. Zdědll jsem tohle řemeslo z otce na syna. Mám ještě tři sestry a ý také podnikají v tomto
oboru. Máme sice pouze obytný karavan, ale uŽ jsme tam s manželkou sami, tak máme prostoru dostatek .
Je tam kuchyňská linka, studená i teplá voda, lednice, sprcha i sociální zaÍizeni. To nám plně vyhovuje k
sezonímu životu' Moje manželka i v těchto stísněných podmínkách výbomě vaří. Mám nejraději
klasickou českou kuchyni. Manželka kytičky miluje, ale letos nám na jejich umístění nezbyl prostor. Jindy
s sebou vozíme na verandě přívěsu surfinie nebo muškáty...
Kde trvale bydlíte a jak zvládáte péčio domácnost? Kde máte umístěno tolik atrakcí mimo sezonu?
,Bydlíme ve Strakonicích, v rodinném domku s velkou zahradou, kde v zimě, po sezoně parkujeme
veškeréatrakce a nríkladní auta. Kolem domu máme plno květin o které se nám stará švagrová. Minimálně
jednou za měsíc jezdime sekat trávu a provádíme běžnéúdržbykolem domu i v domě...
Ko|ikátá jste generace v oboru ?
,,V oboru jsem druhá generace' můj otec už po znárodnění v minulém století přešel od cirkusu
k pouťoým atrakcím. Tedy od roku l962. Moji předkové, co vím, začtnalri někdy v 17. století...
Kde se učítakovému řemeslu?
,,Neučili jsme se nikde, žádná škola na to nebyla. Předávali se zkušenosti z otce na syna a vylepšovali
svůj um podle doby. Moji předkové byli první českoslovenštíprovazochodci a stožářisti. Na provazu se
chodí ve ýšce tak 10 - 1 5 metni a na špičcestožáru, kde se také pracovalo, dosahovala v'ýška až 40 m.,,
Nechtěly být vaše děti někým jiným, než obsluhou kolotoče či střelnice, jak a kam děti chodily do
škol ?
Děti navštěvovaly základni školy v místech našeho hostování. Po sezoně ve Strakonicích.
',
Syn se vyrčil automechanikem. Dcera je servírkou. Jejich roáodnutí bylo naprosto svobodné a je
Jak na vás působíkočovný život, jak vaříte, jíte, myjete nádobí, stojí vám za

doposud."
Mají vaše děti partnery z ,,branže,,

a

nechtěli je odlákat od tohoto povolání ?

,,oběděti sisvé Životní partnery vybraly mimo nášobor.NevěstaKateřinajevysokoškolačka

a pracuje na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích, kde rodina mého syna
Žije přes zimní období. Nám pomáhá o víkendech nebo o své dovolené. Zeť David má hotelovou školu a
ještě do předloňského roku měl s dcerou pl.onajaý hotel v Prachaticích. Zatim se hotel rekonstruuje a je
mohÉ , že se ke svému povolání vrátí. Nyrrí, dva roky s námi jezdi, má své vlastní atrakce a provozuje je
v našem kolekÍivu...

Kolik

máte vnoučat?
dva vnuky, jednoho dvanáctiletého Robíka od syna a druhého říletého Davídka od dcery...
''Níáme
Slyšela jsem pokárání vašeho malého vnoučka babičkou, a to jsou mu necelé tň roky, aby neříkal

u sých dětí
vnoučat ?
,,U dětí jsem to zastával, ale u vnoučat jsem mímější.Pochopitelně zastávám i od nich vyŽaduji slušné
kolemjdoucím ahoj, ale dobrý den. Zastáváte přísnou ýchovu
a

chování...

Proč nebyla

letos na našípouti atrakce Lavice ?

,,Lavici Greyzii

deru

jsme zde letos neměli,

protože nesplňovala
parametry českých
norem'
potaŽmo
Evropské unie a byli
jsme nuceni ji prodat
přes agenturu do

Lavice byla

Afriky.

vyrobená

roce 2002 a byla
naprosto bezpečná.
Podle nadřízeného
orgánu nesplňovala
v

parametry v jištěníosob

a to tak. že všichni

návštěvníci této atrakce by|í zabezpečeni společnou zábranou a měli by byt každý samostatně...
,'I\4usíme se řídit vyhláškou ministerstva dopravy co se ýče rozměrů a délky atrakcí z důvodu přidělení
SPZ. Každá atrakce počínajedětským kolotočem má svůj vlastní technicloý prukaz. KaŽdoročně procházi
technickou kontrolou. Například i namáhavé části atrakcí se berou na důkladnějšíprohlídku opotřebení
pod přístroje. Revizní zprávy máme i na rozvody a instalaci elektrického zařizeni atrakce. V technickém
průkaze je i zmínka o estetice a celkového vzhledu atrakce...

Jaký okruh míst navštěvujete?

,,Nyní, po revoluci jsme převážně v jihočeskémkraji . Atrakce máme i na Matějské pouti v Praze, která se
každoročněkoná od poslední neděle v únoru atrvái přes Velikonoce,je skoro 6 neděl. Je to vůbec první
pouť roku v Evropě. Před rokem 1989 jsme také jezdili do tehdejšího Sovětského svulzu. Tam jsme atrakce
dopravovali po že|eznici.,,
Co děláte v zimě a kdy pro vás začíná a kdy končí?
končíkoncem října. Začínáme Matějskou poutí. Máme asi čýfiměsíce ,J<lidu,.. vlastně probíhá
',Sezona
údržbavšech atrakcí, opravujeme si je většinou sami. Já, ještě kolem poloviny prosince prodávám
zábavnou pyrotechniku...

Máte nějakého koníčkanebo jen ,,pout'ování ,,?
,,Mám, a to velice rád chytám ryby a společně s manželkou chodíme na houby...
Jak se k Vám chovají lidé v obcích, jsou ochotni s Vámi spolupracovat s napojením vody el. energie
apod ?

,,Jezdime na
problémy...

ý

samé akce a lidé jsou k nám

bliŽšína vesnicích, nežve městech. Nemáme žádné

Chcete závěrem něco dodat?
Tohle povolání mátmrád'. Jsem rád ikdyž se pouť líbílidem akdyŽ lidé ocení naši snahu...
',

Děkuji panu Josefu Třískovi za rozhovor a přeji mu,aby tradičnípoutě pol<račovaly. I když stojí nějakou
,,kačku,, , těšíme se na ní všichni společně s dětmt každý rok.

jka

Pár zajímavostíz fotbalového dění ve Svéradicích:
Fotbalisté domácího FK Svéradice jsou v této podzimní části již za polovinou soutěže ve
které si vedli se střídavými úspěchy.

jsou nováčkem soutěže si vůbec
nevedou špatně a pohybují se v horních patrech tabullql ve heré je 14. mužstev. Tady dali trenéři
dohromady výborný kolehiv, heý hraje velmi pohledný a pělmý fotbal. Na ýto žálE se můžete
podívat vždy v neděli před ,,A,, mL!žStvem, herému hrají doma vždy předzápas.
Dorost hrajícítaké lcrajskou soutěž skupiny ,,A,,, měl velmi špatný začótek, kdy prohrál
několik zápasů za sebou, ať už venku nebo na domácím hřišti. K tomu se přidalo zranění něheých
klíčovýchhráčůa hlavně disciplína něheých hráčůa samozřejmě zbytečnévylučovánív zápasech.
Ale teď už se dali kluci trochu dohromady a začínajíhrát, to na co jsme byli myklí' Myslím, že se už
jak se říká probudili a v posledních zópasech zase předvádí pohledný fotbal.
,,B,, mui5tvo hrajícíIV. třídu skupiny ,,B,, předvádí na podzim velmi dobý fotbal a obnlášť
na domácím hřišti. I když je někdy problém se dát dohromady, ale s přispěním hráčů,,A,,m,užst1la a
někdy hráčůdorostu to vždyclcy dopadne dobře. V tomto mužstvu jsou zkušení hráči, které by měli ti

Ždci hraitcí v této sezóně lcrajskou soutěž skupiny,,B,,,

kde

mladí více brát a respehovat.
,,4,, mužstvo hrajícíolvesní přebor mó před sebou ještě několik podzimních kol, kdy by
mohlo přivézt ještě nějalql ten bodík ze hřiště soupeře a na domácím hřišti zabodovat naplno,
abychom všichni byli spokojeni a hlavně trenér ,,A,,mLlžStva. Zde je také zraněno několik opor a
proto tento ým nemohl vždy odevzdávat výkony, jaké si přeje sám trenér.
Proto všem mužstvůmpřejeme,aby dobře repre7entovaly ndš oddíI FK Svéradice i
samotnou naši obec.
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Momentka ze zópasu veteránů před svéradickou poutí

ťoto mot,

text mch

Oblastní charita Horažd'ovice slavila 10 let.

HoraŽd'ovická Charita os|avi|a 7,záři 2007
deset let své působnosti' By| to také den
otevřených dveří spojený s výstavou o historii
a práci Charity. A jak to všechno vůbec vznik|o
na to jsem se zepta|a paní Šu|covéMaruŠ'

poskytování pečovate|ské s|uŽby pro občany

HoraŽďovic. Charita přeš|a

do

Domu

s pečovate|skou s|uŽbou v Pa|ackého u|ici a
tam v|astně síd|ídoposud. Pouze název se do

třetice změniI na oblastní, protoŽe sIuŽby
poskytuje vob|asti do 15 km od HoraŽďovic.
Místnosti , kde charita působila a působíjí
pronajímá Město HoraŽd'ovice za symbo|ickou
1 Kč ročně.

A jaké s|uŽby v|astně Charita poskytuje ?
Ško|enépečovateIky provádí na poŽádání
s|uŽby v domácnosti napřík|ad péčio osobnÍ
hygienu, zajištění stravovánÍ, nákup, Úk|id
apod. Tato péčese p|atÍ a to pod|e ceníku

oráce a sociálních věcÍ.
|ékaře zdravotní sestry a toto je hrazeno
Ministerstva

ošetřovate|skou s|uŽbu zajišťujÍna doporučení

zprostředků přísIušnézdravotní pojišt'ovny.
Jedná se hlavně o náběry krve, ap|ikace
injekcí, převazy, rehabiIitačnÍúkony apod.
Znašíobce máme na tomto úseku paní Lenku

Větrovcovou,která v Charitě zároveň vykonává
koutek pro meditaci

Skupinka Žen, MaruŠa její kamarádky paní
Trčková, Chroustová a Kubíčkováse scháze|y
ke spo|ečným mod|itbám.A|e nejen to.RovněŽ
zača|y pomáhat staným |idem, které nemoc

připravi|aopohyblivostapodobně.Tah|e
činnost by|a sice moc zás|uŽná, a|e nemě|a
Žádný pevný řád' Proto se Maruš vypravi|a do

českobudějovické Charity ,,na zkušenou... Po
jejím návratu vznik|a v r.1997 v HoraŽd'ovicích
dobrovolná Farní Charita. Zase to by|a pomoc
|idem nejvíce zdravotně postiŽeným' ovšem
neby|y Žádné peníze a veškerou činnost
prováděly dobrovo|nice zdarma.První změna
nasta|a í.1.,1998, kdy Farní Charita zača|a
působit na profesioná|ní úrovni. Peníze sice
zase neby|y, a|e Charita vyuŽiIa moŽnosti
zaměstnat abso|ventky ze ško|, na které
přispíva| Úřad práce.Tehdy tak nastoupi|y dvě
m|adé dívky, které mě|y zájem v |Charitě
pracovat a sice Veronika Chroustová jako
pečovate|ka a Bc.o|ga Šu|cová jako
pečovate|ka-Účetní.Maruš Šu|cová pracova|a
v té době ,,na Uranu.. a pů| roku se práci
v Charitě věnovala jen na po|ovičnÍÚvazek.
od července 1997 nastaftova| druhý typ
charitnÍ s|uŽby ved|e sluŽby pečovate|skéa to
s|uŽba ošetřovate|ská. Do Charity nastoupi|a
šikovná zdravotní sestřička panÍ Hana
Vondrysková' která práci v Charitě zůstala
věrná dodnes' První sídIo Charity by|o na
MÍrovémnáměstí v prostorách bývalé hudebnÍ
ško|y' Tam Charita provozovaIa i Charitní
ŠatnÍk.PeČovate|ská a ošetřovatelská s|uŽba
Charity v domácnostech se poma|u rozvíje|a a
vúnoru 1999 podepsalo Město HoraŽďovice
s tehdy Již Městskou charitou sm|ouvu o

funkcivrchní sestry.
V současné době má Charita 21 zaměstnanců a pečuje o víc neŽ 300 k|ientů.Za
nimi se v začátcíchdopravova|a pěšky nebo
na ko|e, nyní v|astní 6 automobi|ů' Dvě z nich

jsou vyuŽívány v pečovate|skés|uŽbě,

převáŽně pro rczvoz obědů po HoraŽd'ovicích
oko|nÍch vesnicích' Da|šíčtyři vyuŽívqí4
zdravotnísestry při dopravě za svými pacienty.
Podivuji se nad tÍm, jak Charita přiš|a

a
k

to|ika autům. odpověd'

je

jednoduchá.

V začátcíchjedno auto rozváŽe|o obědy a to
by|o pronajato a pos|éze darováno Městem
HoraŽďovice.Druhé auto pro zdravotnÍ sestru
darova|a Německá Charita. Na dvě auta se
našetřilo zTříkrá|ových sbÍrek a pos|ední dvě
nová auta jsou pořízena zatím na |easingovou
sm|ouvu.Všechna auta jsou po ce|ou pracovní

kaŽdodenní rozvozy obědů do domovů

MoŽná nad tÍmto oovídáním mávnou mladÍ
lidé rukou. A|e my, ta staršÍ generace si
uvědomujeme, jaká je to ve stářÍ neocenite|ná
pomoc.TakŽe dÍk za to, Že takové zařízenÍ
existuje.

mav

PRANoSTIKY no zóří
Lidovó meteorologie rozlÍšuje v zóří obdobíJilského ochlození, Moríónského léto, Lvdmilsko-MoÍoušsképozdní léto o tzv. Svofovóc/ovské bobí léto
Jí|skéochlození-od pos/edních srpnových dnŮ ož po dny v polovině prvé zóřÍové
dekódy.
l . sv. Jiljí, s/unce mírní
v jokém počosíJiljí, v tokovém pofom sed/óci sijí (1.9.)
2. noŠtěpóno Króte,léto jiŽmónomóle (2.9.)
3. doÍkne- /i se Rozó/ie kvěÍŮ, Lucie jÍmi vyzdobíokno (4.9.,I3.9.)
Moriónské léto-od polovÍny ptvnízóřiové dekódy oŽ po dny no jejím konci
l. o svofém Viktorinuješfě teplo i ve stínu (5.9.)
2. no norozeníPonny Morie se musís/unce pousmót, i kdyby mělo v noci vstót
(8.9.), sv. MótÍnechó déle spófi
3. mezÍ motkomo Boťtmo se mó sk/ídif otovo (od l5.8. do 8.9.)
ludmi|sko-MoÍoušsképozdní léIo- od dnŮ no konci prvnídekódy měsíce, ož po dny
v polovině poslední zóřtovédekódy
l. po sV. KříŽi podzÍm se blftí (l4.9.)
2. od Ludmily svěÍice, obouvej uŽ střevíce (ló.9.)
3. po svotém Motouši, čepicíno uší(2I.9.)
4. o sv. Mofouši vloŠtovkonós opoušfí
Svotovóclovské bo,bí léto- nosÍupuje v polovině poslední zóřtové dekódy o trvó až po
dny kolem poloviny pruníříjnovédekódy
l. Svofovóc/ovské léto trvó 8 dní
2. sv. Vóclov v s/unci zóří, sklizeň řepy se vydoří
3. no Vóclovo poli pěkný den, příjde pohodlný podzÍmek
4. sv. Fronfr.šek- v poledne košile, róno kožíšek

PRÁNOSTIKY no říjen
Vedle SvoÍovóc/ovského léto, kferé zosohuje do pruních dnŮ fino, móme Tereziónské
bobílétoo ŠimonskÓ chtodno.
Tereziónské bobí léto nosÍupuje v polovině prvnídekódy řfino o vlódne do druhé o

třetídekódy.
l. po

Ierese mróz po sÍřechóch leze
2. ko/em sv. Hovlo lze očekóvoÍiešfěněkolik dnŮ pozdního léto (ló.l0.)
3. od sv. Gólo, mrozivó jsou róno ( Gollus-Havel)
4. no svotého Lukóše, hojnosÍ chlebo i koše
ší'monskó chlodno- nostupujíve dnech no přelomu druhé o třetířijnové dekódy oŽ
sV.

po pos/ednídny říjno.

l.

2.
3.
4.

sv. Vorší|ozimu posíló
no sV. Voršilu se mó zelísklÍdítdomŮ, jinok no něj Šimona Jvdo nechojí
nopodnouÍ snlh (29.9)
Šimono o JudY, koŽich snesÍe zpŮdy
od Šimonoo Judy, posÍe posóci všody, oI je řepo nebo zetí, mó být

všechno poklizený

Vóclov Strolený
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PUBERTA neznamená POBERTA
Yáženípuberťáci, nechci Vás urtížet,poniŽovat ani deklasovat. Chtěla bych se společně s
v čekámě na návsi. Ano chápq že
Vámi zamyslet nad tím, co a hlavně proč děláte Stálý
'BRAJGL*
v obci neružádnáklubovna, kde byste se schrázeli jako my dříve. Tím sarnoďejmě nechci z naší

nynějšígenerace třicátní<ů dělat svatoušky-I my jsme se zde scházeli, ovšem s jedním rozdílem.
Nehazeli jsme odpad nazem'nepodpalovďi koš anenadávali lidem, kteří čekámu vHizí. Věřím, že
minimálně tři čt\'rtě zYásto dělají zfrajeŤiny, či z recese. A co ztoho máte? Takhle se chováte i
doma? Zkuste se na chvílivžítdo situace dospělých, především senioru. Jak by Vám bylo, kdyby se
někdo chovď k Vám stejně jako Vy? Především to o Vás něco vypovidá.Když si nevážíte stáří a
nechováte úctu k němu, v žádnémpřípaděsi nemůžetevrážit sami sebe. Vy nebudete stále jen junioři,
jednou se z Vás stanou také senioři. A co v životě zaséváte, budete i sklízet jak dobro, tak i zlo.A na
závér velmi mě mtzí to jaký nepořádek jste po sobě nechali v nejkrasnější a nejcennější, nďí
přírodní a kulturní lokalitě KOSTELIK.Yáňite si vůbec někoho a ještě něčeho? Jestli--že nemůžete
stále uvěřit, co jsem zde napsď4 tak dávrím i nějaké opravdu skutečnépřftlady a opět budu klást
otazku PRoČ? Srmdáte květnft z ok'rn a dokáůeÍe ho kopat až k hřišti, nebo vulgiírními v!,ruv ničíte
Kma
dopravní značky,PRoČ?

'"t

Autobusovti zastóvka ve Svéradicívh o prázdninách 2007

Jak!žbylo řečeno v úvodnímčlánku ,}oznátmkaredakce.. byli bychom ňd|Yéňent ětenáři,
kdybyste se s námi spolupodíleli na přípravě těchto novin. Zkuste si napsat sami članek, nebo
připomínky k nďí práci' napište, o čem byste si rádi přečetli, co Vás zajimi nebo co Varn vadí jak
v našípráci, tak ve ýběru nďich novin.

Vaše psaní, podněty nebo i oprávněnou kritiku můŽete předávat kterémukoliv členu redakce.
Pokud byste nechtěli přijít do kontaktu s námi, zřídili jsme pro Vás schránku' kteráje knerozeznáni
od schranky poštovní, a je místěna u vchodu do obecního uřadu Svéradic po pravé straně. Děkujeme
zaYášújem o naše noviny a o Vďe přispívaní k jejich zfgalitněru.
Redakčnírada

obrázky zachycují neopakovatelnost situace
před obecním úřadem ve Svéradicíchv létě
2007. Přehlídka mobilní techniky? Manévry
stro1ů? Mobi|isace mechanisace? To všechno
je potřeba, aby se odvedla dešťová voda ze

dvora za sálem a prostor před obecním
úřadem se zkulturnil asfa|toým kobercem.
Doba nezná kopáče a krumpáče a lopaý.
Muži v montérkách se opínjío pneumatiky
stoů a vlastní prob|émy.

I družstevnítraktor se vměstná do obrázku
aby doplnil přehlídku, 9chází tu pouze

připoměli budos mávátkem, abysme
vatelské scénky z padesáých let minulého
století,
text a foto mot

usměvavá mamtnka s kočárkem

a

dltě

si

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích. Noviny připravuje redakční rada ve s|ožení:
]indřiška Kalabzová (jka), Marie Vojtová (mav), Kamila Marcová (kma), Miroslav Chaloupka (mch), ing arch Tonáš
Straňák (mot) grafická Úprava, odpovědný redaktor,
Počet výtisků 20o, neprodejné,

