Chvalkovské
listy
6.
Hrátky seniorů Borovany
Příběh kuchařky
Volby do Poslanecké sněmovny ČR
Památka zesnulých
Canisterapie
Koncert Natálky a Štěpánky
Snění
III. Společensko – zábavné odpoledne
v Horní Stropnici
Virtuální Univerzita třetího věku
Trhové Sviny – 2. část

Úvodní slovo

Úvodní slovo
Milí čtenáři,

opět Vám přinášíme novinky z našeho

- a nově i na MěÚ Trhové Sviny (Odbor

domova. V současném čísle Vás chceme

sociálních věcí)

informovat nejen o aktivitách a akcích, které
proběhly v našem domově, či na které jsme se
vypravili, ale i o nových projektech. Jedním
z nich je „Virtuální Univerzita třetího věku“,
jejímž konzultačním střediskem bude od

Listy se i nadále tisknou v omezeném počtu
výtisků, proto i nadále žádáme naše čtenáře,
aby listy z těchto míst neodnášeli, ale nechali
je k dispozici dalším čtenářům.

ledna 2014 i náš domov. Druhým projektem
je nově navázaná spolupráce s Výcvikovým
canisterapeutickám sdružením Hafík, o.s.,
z jehož

řad

k nám

začal

docházet

canisterapeutický tým paní Jany Kučerové.
Samozřejmě přinášíme i pokračování ve
vzpomínkách Mgr. Karla Vrchoty a součástí
tohoto čísla je i krásná báseň, kterou napsala

Vážení čtenáři,

Váš zájem o naše

Chvalkovské listy celou redakční radu velmi
těší. Těší nás i Vaše požadavky na pravidelný
odběr našich listů – bohužel listy tiskneme na
naše náklady v omezeném počtu a nejsme tak
schopni zajistit tak velikou distribuci, o jakou
máte zájem. Můžete mě však kontaktovat na
email: soc.chvalkov@seznam.cz s žádostí o

naše sestřička.

pravidelné
Chvalkovské listy si i nadále můžete

zasílání

nových

v elektronické podobě formátu PDF.

přečíst v:
- Městské knihovně Trhové Sviny

Děkuji za pochopení!

- Domě s pečovatelskou službou Trhové
Sviny
- čekárně praktického lékaře MUDr. Josefa

Bc. Dana Červonyjová

Kopečného a MUDr. Karla Humpy
- Šéfredaktor –
- čekárně praktického lékaře MUDr. Františka
Busty

čísel

HRÁTKY SENIORŮ V BOROVANECH
Dostali jsme pozvání na hrátky seniorů,
které se každý rok konají v místním
kulturním domě. Návštěvu přijali hlavně
klienti, kteří pocházejí z Borovan a okolí.

Dostali jsme občerstvení a náramně jsme
se bavili při poslechu dechové hudby. U
našeho stolu nás navštívila řada
známých, ale i příbuzných našich klientů.
Všichni byli moc milí a ochotní.

Aby nás mohlo jet více, paní ředitelka
nám objednala větší auto z Městské
charity České Budějovice. Pan řidič nás
všechny bezpečně na místo dopravil.
V Borovanech nás uvítal pan starosta
Malík.

Děkujeme organizátorům za pozvání a
těšíme se na další setkání.
Text: Romana Tisoňová
Foto: Archiv DpS Chvalkov
Kulturní program se nám líbil, zaujal nás
tanec ,,Beseda,, a proslov pana starosty.

PŘÍBĚH KUCHAŘKY

nebo jejich maminky, babičky a
prababičky. Sešlo se 15 kuchařek a
sešitů s recepty. Nejstarší byla stoletá
kuchařka a kuchařka z roku 1938.
Od mužů bylo milé, že přinesli kuchařky,
z kterých vařily jejich manželky a
vzpomněli si, která jídla z těchto receptů
měli nejraději.

Dne 16.10.2013 v našem domově,
proběhla beseda s názvem "Příběh
kuchařky". Aktivizační pracovnice předem
oslovila naše klienty a jejich rodiny, aby
přinesli kuchařky, z kterých vařili oni sami

Během dopoledne se vybralo mnoho
zajímavých, chutných a hlavně laciných
pokrmů. Všichni se vzpomínkami přenesli
do svých kuchyní a " vařili a vařili".
Text: Miloslava Šuplerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Volby do Poslanecké sněmovny ČR

V pátek 25.10.2013 proběhly v Domově
pro
seniory
Chvalkov
volby
do
Poslanecké sněmovny. S přenosnou
volební urnou za klienty přijeli členové
volební komise z obce Čížkrajice.
V průběhu „volebního týdne“ proběhl
v domově předvolební meeting, kde jsme
klienty seznámili s kandidujícími stranami
a jejich programem.
Ze 49 klientů domova volilo celkem 20
klientů.
Text: Mgr. Jitka Hoffelnerová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Památka zesnulých
tomuto

svátku.

Obyvatelé

našeho

Památku zesnulých. V těchto podzimních

domova

odcházeli z kaple

dojati a

dnech také naši klienti vzpomínají na své

děkovali zaměstnancům za uskutečnění

zemřelé příbuzné a známé více než kdy

této vzpomínky.

Začátkem

listopadu

si

připomínáme

jindy.

Při této příležitosti jsme s našimi klienty
zavzpomínali v kapli našeho domova.
Všichni měli možnost zapálit si svíčku a
připomenout si své blízké, kteří již s námi
nejsou.

Po zapálení všech svící jsme se pomodlili
a zazpívali z Kancionálu písně určené k
Text: Dagmar Netušilová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Canisterapie

„Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.“
Josh Billings

Od
října
nás
pravidelně
chodí
navštěvovat naši noví psí kamarádi:
Erosek, Baily a Týnka. Co k nám tyto
pejsky a jejich paničku Janou Kučerovou
přivádí?
Práce!
Jsou
totiž
canisterapeutickým týmem.

člověka, pomáhá kontakt s pejskem
každému z nás. Kromě příjemného
fyzického kontaktu, kdy Vám pejsek je
absolutně
oddán,
projevuje
Vám
náklonnost a Vy si mu můžete se vším
postěžovat, lze při canisterapii u seniorů
zejména procvičovat paměť i jemnou
motoriku.

Canisterapie by se dala přeložit jako
terapie (léčba) psem. Je jednou z forem
zooterapie,
která
využívá
k léčbě
tělesných a zejména psychických obtíží,
zátěží a smutků kontakt zvířete
s klientem.
V čem tito pejsci mohou pomoci našim
klientům?
Ukázka procvičování jemné motoriky „kolíčkováním“

Mimo již zmíněných oblastí, kdy lze
vědecky sledovat pozitivní vliv zvířete na

Náš domov si uvědomuje důležitost
nabídky různých podnětů, které umožňují
našim klientům zažít nové situace, pocity
a žít tak svůj život smysluplně. Mnoho
našich klientů je zvyklých žít svůj život po
boku čtyřnohého mazlíčka. Bohužel na
rozdíl od rybiček (jiná z forem zooterapie)
rezidentní pobyt pejska v domově nejsme
schopni s ohledem na potřeby pejska
zajistit, proto jsme uvítali možnost
spolupráce
s Výcvikovým
canisterapeutickým sdružení Hafík, o.s..
Pravidelně 1 x měsíčně tak naše klienty
v rámci
návštěvního
programu
canisterapie navštěvuje paní Jana
Kučerová se svými pejsky – landseerem
Eroskem, landseerkou Baily a špicí
slečnou Týnkou. Na setkání se vždy
velmi těšíme a účast klientů je hojná.

Text: Dana Červonyjová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Do budoucna můžeme ještě slíbit
návštěvní formu felinoterapie (terapie
kočičkou), ale o tom zas příště.

Koncert Štěpánky a Natálky

Jednoho říjnového odpoledne nás přišly
rozveselit děvčata s Benešova nad
Černou. Uspořádaly spolu koncert pro
naše klienty.
V první části Štěpánka hrála na
harmoniku a Natálka ji doprovodila
zpěvem. Poté Štěpánka hrála na klávesy
a Natálka na flétnu, zpěv měly společný.
Zazpívali si i naši klienti a obdivovali
děvčata, jak jsou šikovná. Těšíme se na
další vystoupení.

Text: Romana Tisoňová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Snění
Jindřiška Balíková

Léto již pomalu upadá v zapomnění,
nastalo období krásného snění.
To podzim plně převzal svoji vládu
a barevným listím Vám ozdobil zahradu.

Ve vzduchu se vznáší třpytivé babí léto,
brzy se setmí, večer se vkrádá.
Mlhavá rána a jelení troubení,
to vše nás nutí se zastavit v zasnění...

Po roce se k nám vrátil zas,
tesklivý a chmurný „dušičkový čas“.
Zanechme však stesku a vzpomínání.
Vždyť podzim se brzy změní v čas přání.

Vše pokryje se bílým hávem sněhovým
nadejde nová doba – čarovná.
Cinkot zvonků a rolniček nám napoví.
Vánoční nálada vše urovná.

III. Společensko – zábavné odpoledne v Horní Stropnici
V rámci přátelství mezi domovy pro
seniory v naší oblasti existuje „tajný pakt“,
kdy každý z domovů pořádá v průběhu
roku společenské odpoledne (většinou
sportovní) pro své přátele. U nás
probíhají hry pravidelně o letních
prázdninách a v Domově pro seniory
Horní Stropnice na podzim. Na akci se
vždy těšíme a tak jsme velmi rádi na III.
ročník do Horní Stropnice vyjeli.
Pokud by jste se přišli na naše akce
podívat, tak by jste zjistili, že jde zejména
o přátelství, o legraci a pro úsměv svých
klientů jsou schopni sociální i aktivizační
pracovníci a pracovnice schopni udělat
MAXIMUM. Není důležité, kdo vyhraje,
jak komu dané disciplíny jdou, ale
důležité je, aby se všichni cítili dobře a
mohli se od srdce zasmát. A v tomto
duchu se také neslo celé „Stropnické
odpoledne“.

češtiny, naštěstí nám pořadatelky občas
trošičku poradily.

Náš domov nakonec obsadil krásné 5.
místo.
Všichni soutěžící si pochutnali na dobrém
občerstvení a obdrželi také pěkné ceny.
A jelikož legrace být musí, připravily si
pro nás pořadatelky módní přehlídku, do
níž se museli zapojit zaměstnanci ze
soutěžních
týmů.
Mohli
jste
tak
zahlédnout zaměstnance domovů pro
seniory tak, jak je již nikdy jindy
pravděpodobně neuvidíte.
Den Marek, Noc Gábina, Jaro Janička,
Léto Erika a já jako má oblíbená Zima.

Náš sportovní tým tvořila paní Dobešová
Eva, paní Klátová Věra a paní Tisoňová
Terezie. Za dané družstvo soutěží vždy i
některý zaměstnanec a jelikož si
„kolegyňky“ ze Stropnice vyžádaly mě,
nemohla jsem nejet. Vrchním velitelem a
fanouškem „Chvalkovského týmu“ byla
naše paní ředitelka.
Kromě nás na akci přijel i DpS Kaplice a
DpS Horní Planá.
„Stropničtí“ si pro nás připravili zajímavé
soutěžní disciplíny. Pro náš tým však byl
velmi těžký překlad ze slovenštiny do

Stropnickým děkujeme za pozvání a již
nyní se těšíme na další akce všech
našich domovů v roce 2014.
Text: Dana Červonyjová
Foto: Archiv DpS Chvalkov

Virtuální Univerzita třetího věku
(VU3V)
Od ledna 2014 se náš domov stává
konzultačním střediskem v rámci projektu
Virtuální Univerzity třetího věku.

-

invalidní důchodci bez rozdílu věku
nezaměstnaní 50 +

Ukončení semestru:
Co je Virtuální Univerzita třetího věku?
Jedná se o projekt, který virtuální formou
(prostřednictvím internetu) nabízí studium
klasické Univerzity třetího věku tzn.
nabízí
seniorům
vzdělání
na
vysokoškolské, univerzitní úrovni.
Pro koho je Virtuální Univerzita třetího
věku vhodná?
Virtuální Univerzita třetího věku je určena
seniorům, kteří se z různých důvodů
nemohou
zúčastňovat
přednášek
prezenční formou v sídlech vysokých škol
a univerzit (zejména kvůli vzdálenosti a
zdravotnímu stavu).
VU3V je vhodná pro všechny seniory,
kteří mají zájem dozvědět se nové
informace, seznámit se s novými věcmi.
VU3V podporuje sociální integraci
člověka.
Průběh studia v konzultačním středisku
v DpS Chvalkov:

Na konci každého semestru (po jeho
úspěšném absolvování) obdrží student
Pamětní list o absolvování daného
semestru.
Promoce:
Pokud student absolvuje 6 semestrů je
pozván na slavnostní promoci do auly
České zemědělské univerzity v Praze,
kde obdrží „Osvědčení o absolvování
Univerzity třetího věku“.
Ke studiu v našem konzultačním
středisku mimo našich klientů zveme i
zájemce z okolí.
Pokud máte zájem dozvědět se nové
informace, společně si nad tématy
popovídat a získat tak nové životní
zkušenosti, neváhejte nás kontaktovat,
poskytneme Vám bližší informace.
Moderátoři konzultačního střediska DpS
Chvalkov:

První výuková hodina proběhne 8.1.
2014 od 13 hod. ve společenské
místnosti
domova
tzv.
„Růžové
zahradě“.

Bc. Dana Červonyjová
soc.chvalkov@seznam.cz

V průběhu ledna 2014 bude u nás
probíhat 0. pilotní semestr týkající se
astronomie. Jedná se o čtyři přednášky
(sejdeme se pravidelně každé úterý od
8.1. 2014 ve 13 hod.), které se budou
týkat Slunečních hodin či astronomů
Rudolfa II.

dpshoffelnerova@seznam.cz

Od února 2014 začne klasický letní
semestr jehož téma si společně
dohodneme v lednu v rámci pilotního
semestru.
Kdo u nás může studovat?
-

osoby se statusem důchodce

Mgr. Jitka Hoffelnerová

Tel. 386 323 137
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní
Zuzaně Guthová z Komunitní školy
Borovany, která byla velmi ochotná
zodpovědět nám dotazy v době, kdy jsme
o založení VU3V v našem domově
uvažovali.
Text: Bc. Dana Červonyjová

Trhové Sviny
z pohledu Mgr. Karla Vrchoty
Mgr. Karel Vrchota se narodil 31.10. 1935
v Trhových Svinech. Absolvoval Základní školu
Trhové

Sviny,

posléze

Gymnázium

a

Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Po
studiích krátce učil v Jáchymově na Karlovarsku.
Využil první možnosti, vrátit se zpět do rodného
kraje a léta tak vyučoval fyziku, matematiku a
informační technologie na Základní škole, posléze
i na Gymnáziu v Trhových Svinech.
Pan učitel má dvě děti – syna Petra a dceru
Martinu.

–

2. část

Zaměstnání ve Svinech
Sviny neměly nikdy moc průmysl.
Pokud se týká větších podniků, byl to pan
Jiříček, kromě stavebních prací ještě
vlastnil pilu, kde se připravovalo i dřevo
na tyto práce. Stejné to bylo i s podnikem
pana Staška.
Dalším podnikem byla továrna pana
Stráského – knoflíky - jednu dobu i dětské
hračky pod názvem LASTRA.
Posledním
z větších
podniků
byla
konzervárna pana Budínského (pozdější
FRUTA) - ovocné šťávy, ovocná vína,
konzervy ovoce, později i paštiky.
Větší podniky Sviny neměly, byli to spíš
drobní řemeslníci, kteří k řemeslu ještě
mívali na vlastní obživu kousek pole, na
kterém buď pracovaly ženy, pomáhat
musely i děti. Pole také často pronajímali
- propachtovali.
Dost lidí se také živilo, byť nepravidelně,
obchodem s dobytkem - handlovali.
Proto Sviny také měly spoustu hospod,
tam se nejčastěji obchody sjednávaly. Ve
Svinech také bylo tržiště na tyto obchody.

Tento způsob handlování hodně omezila
válka a přísné německé předpisy
k tomuto.
Za války většina hospod měla jen pár
stálých štamgastů. Ti sedávali většinou v
kuchyni, bylo tam tepleji, lidé se znali.
Hospody se omezily na prodej lahvového
piva. To do lahví sami hospodští čepovali
ze sudů.
o Nejznámější hospody ve Svinech
byly: U Fraků, U Kabrhelů, U
Čáhů“ (za války zavřená, dnes
zase v provozu), U Matoušků, U
Petrlíků“, U Fantů, U Klímů, U
Pašolů, U Roulů, U Černých
(později
Na Růžku, dnes
vietnamské prodejna), U Kollarů,
V Kufru, U paní
Laserové, U
Pašolů, hospoda paní Ostré, Uhrů
a pana Hrušky
Před válkou byla hodně navštěvovaná
hospoda „U Čáhů“, kde byl i kuželník a
kde někdy byly v přilehlém (dnes už
dávno zbořeném altánku) pořádány

„výlety“ s hudbou a tancem. Tyto
„výlety“ byla jistá specialita té doby.
Pořádány byly i do různých hospod v
okolí. Jistě i jiné hospody měly kuželník,
třebas uprostřed podloubí hospoda pana
Hrušky. Tam se kuželky moc hrávaly.
Stavět si je museli samotní hráči, nebo
děti. Sám jsem chodil kuželky často
stavět, byl to pro děti důležitý přivýdělek,
ještě dnes si pamatuji na názvy her třeba
„Burská“ nebo „Vytloukačka“, ale už
nevím, co znamenají. Před válkou asi
některé hospody musely prosperovat opravené fasády, přistavěné stáje. Za
války ale už skoro nic. Dnes většina
hospod neexistuje, některé domy také ne.
Jistě to nejsou všechny hospody, ale jako
kluk jsem jiné neznal.

Snad si ještě připomenout některé domy
a živnosti kolem náměstí.
Začneme horní stranou náměstí. Nahoře
hned u vchodu do Kostelní ulice byli
Zvánovci, vyráběli klobouky a čepice.
Vedle nich stála hospoda „U Fantů“.
Vedle byl dům Burešů, kde bydlel pan
Polák. Pan Polák byl šikovný řemeslník a
brousil různé nástroje. Dále byla pak
hospoda a řeznictví „U Klímů“. Vedle
byl obchod pana Volfa, ten prodával
různé pomůcky pro myslivce. Vedle byla
klempířská dílna pana Špatenky a pak
dál pěkná drogerie „U bílého anděla“
(ta fungovala donedávna). Horní frontu
náměstí uzavírala budova soudu
a berního úřadu. V této budově byla i
jakási šatlava pro menší delikventy.
Budova už nestojí, celou její rozlohu
zabírá dům s lékárnou a řadou bytů.
Jinak jsem už jmenoval obchody
v dalších částech náměstí. Dole při
východu z náměstí do Nedrtálu obchod
pana Tušera. Ještě je třeba připomenout
dva obchody. První pana Šimona
s pestrým sortimentem. Ten byl hned u
ústí úzké uličky, která vede k potoku,
dnes je zde obchod vietnamského nebo
čínského obchodníka. Druhý byl přímo
v té úzké uličce a zde se pan Machart
specializoval na potřeby svinenských
ševců. Kůže a vše, co ševci potřebovali.
Dnes je zde hospoda.

Přivydělat se dalo i v továrně
pana Budínského (Fruta). Ženy většinou
přebíraly třešně nebo borůvky a my děti
zase skládaly hotové výrobky (zavařené
ovoce ve skle, nebo i v konzervách). Ve
sklepě byl rozsáhlý sklad. Kromě práce
se tam i dost blblo (polévání pracujících
děvčat třeba vodou). Ve sklepě dělal i můj
strejda pan František Velek. S ním jsme
tam, my děti, byly rády. Strejček prošel
celou první světovou válkou, jako jízdní
kurýr a tak o přestávkách musel vždy
vypravovat a on to opravdu uměl. Zapálil
si půlku cigarety, rozbalil svačinu, napil se
z láhve vody se štávou a hned někdo
začal „Stejčku, jak to bylo s tím vašim
koněm Čikošem když,,….Pro všechny
kluky to byl Strejček.
Pekaři: pan Kollar, pan Fixl, pan Tácha,
pan Táborských
U pekařů se hlavně kupovaly rohlíky a
housky. Víc se jedl chleba a hodně lidí
mělo chleba vlastní. Doma byla dížka
s kváskem a slaměná ošatka na chleba.
Hospodyně chleba zadělala, ochutila a
v slaměnce se pak odnesl na upečení
k pekaři. Každý pecen byl nějak označen.
Jak byl dobrý ten domácí chléb a jak se
s ním šeřilo.
Řezníci: pan Matoušek, pan Haleš,
Klímů, Roulů, pan Kollar v ulici na
Borovany, v podloubí
pan Pilbauer.
V Nedrtále pak pan Valeš - nedavno
prodejna Mototechny.
Ševci: Jan - Johan a František - Francek
Velkovi, Brabců, pan Felenda, pan
Buben, pan Hohenberger, pan Stráský
v Braňce a pan Wasserbauer. Většina
ševců jen boty opravovala, málo jich ale
celé boty vyrábělo. Vysoké boty uměl pan
Jan Velek, prý jedny dělal i pro Emu
Destinovou. Před válkou byly doby, kdy
svinenští ševci jezdili s botami na
jarmarky a to dost daleko. Vím, že teta
Brabců mluvívala
o jarmarku v
„Kliknberku“- byl to asi Glockenberg,
dnešní Zvonková u Horní Plané.
Koncem války vznikla nová zimní móda –
„válenky“ (pozn. redakce – opět v módě).

Nebylo snad děvčete, které by si tyto
teplé filcové boty nepřálo a tak mnozí
ševci se na ně specializovali. Kvalita byla
různá, stačilo někdy trochu mokra a boty
se skoro rozpadly. Mezi lidmi, hlavně
z venkova, spíš platilo, že těžká, často
nepohodlná bota, víc vydrží. Takové
lehčí, pohodlnější, ale ne tak trvanlivé
boty prodávala firma Baťa, jejíž prodejna
byla v podloubí.

Veterinárním lékařem byl pan doktor
Konvička
Cukrárny: u Kollarů, u Mašků a u
Benreiterů a jedna i v Nové Městě
Galanterie, látky:
pan Černý, pan
Marek, pan Pašek a pan Kollar v Kostelní
ulici
Drogerie: „U bílého Anděla“

Koloniály: Obchody, kde vedle běžných
potravin (mouka, cukr) se prodávaly i
některé průmyslové výrobky (mýdlo, krém
na boty, svíčky, petrolej). Rozsah
sortimentu se značně lišil.
Někde měli jen to nejzákladnější, jinde
trochu lepší sortiment. Zboží bylo ale
stejně málo.
Prodejny byly u paní Pohankové, pana
Pohanky, paní Bildová, Pospíchalů Navarů, Padrtů, na Kozině Bildů a
Ostrých u školy. Na náměstí pan Kudrle,
v Novém městě pan Ostrý, v Braňce paní
Šumanová, na náměstí prodejna Pruků a
druhá prodejna bratra pana Průky
v Novém Městě. Ještě jedna prodejna
byla nahoře v Novém městě. Pan Bártl
v Nedrtála měl kolonial, říkalo se tam „U
Mydlářů“.Většina prodejen už není.
Truhláři: pracovali většinou na zakázku –
Bohdalů -Soukupů, pan Zeman, pan
Navara, Filků a pan Hora u kostela
Koláři: pan Šnokhaus, pozdějí pan
Salcer dělali to, co nebylo vhodné pro
truhláře. Dětem dělali i sáňky i lyže.
Sedláři: pan Slípka a pan Danko.
Lékárna: U Weiserů (místo lékárny je na
rohu náměstí prodejna textilu)
Lékaři: MUDr. Steiner, MUDr. Gregora ,
MUDr. Vaněk, MUDr. Vaňková (zubní
lékařka),
MUDr.
Hlubůček
(zubní
dentista), MUDr. Maděra (zubní dentista)
Porodní asitentky (tenkrát porodní
báby):
paní
Hamralová
a
paní
Holthackerová –Steinová

Krejčí: Bratři Bínové (jeden měl dámské
krejčovství a druhý pánské). Pan Přibyl
z Koziny byl krejčí, pan Roule, pan
Galacini, pan Kříha v Kostelní ulici a
později pan Pexa. Bylo také hodně
šikovných dámských švadlen: paní
Bínová, paní Šálková, paní Šabatová a
také paní Březinová.
Železářství: pan Bušek, pan Wolf, pan
Pašek a v Braňce pan Valter
Železné předměty opravoval pan Filka
z Braňky a pan Pašek
Elektrikáři: pan Kyslík a Ing. Šícho
Noviny, sešity a časopisy prodával pan
Hladík a později paní Hladíková.
V Novém městě pak pan Bártl.
Hodiny opravoval pan Wortner a pan
Valut.
Cigarety se prodávaly v domcích k tomu
postavených, nebo doma „často přes
okno“. Pan Borovanský a paní Viktorka
Čapková, na Kozině paní Jabůrková a
před válkou i pan Cápl v Nedrtálu.
Sviny měly také městské muzeum – bylo
v domě uprostřed podloubí. Za skoro
záhadných okolností zmizely jeho sbírky,
prý byly převedeny do větších muzeí. O
muzeum se vzorně staral pan Šimon,
možná i pan Hlubuček.
Handlíři:
Ve Svinech si hodně lidí
přivydělávalo tak zvaným handlováním,
třeba pan Černý, pan Holinka, bratři
Vrchotové, pan Ostrý (prodával prasátka),
pan Mrzena a pan Haleš.

Hrnčířství měla paní Hlávková v Braňce.
Protože se občas rozbilo i nějaké okno
byl ve Svinech také sklenář – pan John a
sklenářka v Kostelní ulici.
Holiči: pan Swarzmüller, pan Černý, pan
Čermák, pan Kukačka, SteinbauerKarlíček, pan Smrčka v Podloubí, pan
Smrčka pod farou, pan Wortder v Braňce
.
Klobouky se vyráběly u Zvánovců a u
Weisfeitů v Nedrtálu
Zahradnictví: pan Šálek, pan Štěpán
Steinbauer, pan Slípka (příbuzný pana
Čáhy, měl zahradu blízko hospody „U
Čáhů).
Prodej zeleniny a ovoce měl pan
Pišinger na náměstí a paní Jalovečku
Bednáři: bratři Zachařové, panViktorinbyl zaměstnán ve Frutě

Provazníci byli členové rodiny Jiskrů a
v Nedertále pan Šnejda.
Kováři: Ve Svinech bylo i několik kovářů
- pan Kotrba, pan Šuman a v Novém
městě pan Pancíř

Menší profese nebo profese v jiné části
města, kde jsem nebydlel si ale
nepamatuji.
Moje vzpomínky jsou tak od roku 1943 do
1949-54, takže jsou v nich dost velké
mezery. Lidé odcházeli, jiní se zase
přistěhovali, zvláště po roce 1945 do roku
1948-9 došlo k mnoha změnám.
Když tak přemýšlím, tak dneska některé
profese ani neexistují, protože nejsou
potřeba a vlastně by se v nich lidé ani
neuživili. Protože se topilo hodně dřívím a
později i uhlím, byl ve Svinech i kamnář.
Jistě jsem na mnohé profese i zapomněl,
těm se omlouvám, ale po létech je paměť
trochu děravá a bohužel je už málo těch,
kteří by mně doplnili.

Pohřební služba : pan Furberk
Košíkáři - pan Kuchař v Braňce
Tkadlec – většinou z různých odstřižků
dělal koberce pan Heidinger z Kostelní
ulice.
Ve Svinech vás mohli vyfotit ve svém
fotoatelieru pan Roman Mašek nebo
paní Pišingerová.

-

i
později
jsme
si
Jako
děti
neuvědomovaly , že Sviny mají a jistě
budou i mít
významné osobnosti:
Protektorátního prezidenta Dr. Emila
Háchu a že později město bude hrdé na
hudebního skladatele Karla Waldaufa a
mnohem později i na Františka Pišigera,
hudebního virtuoza na violončelo. Ale ten
poslední o tom v té době ještě nevěděl,
klidně se chodil koupat k Velkému
rybníku a tam hrál nohejbaj.

Pokračování příště –

Další téma: Doprava ve Svinech

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto jací jsme nebo
spíše přes to, jací jsme“
(Romain Rolland)
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