Duben 2006

RočníkIV. /č. 20

s1/ÉMD1.CE
Yáženi občané,
ciovolte mi, abych Vás seznámil s činnostíobecního Írřadtr a prací zasttrpitelstva, které se sešlo
23.2. na22. veÍejném zasedání.
'
Zastupitelé šchválili Smlouvrr o vývoření společnéhoškolskéhoobvodtr spádové školy ZS a NÍS
Chanovicó, příspěvkov é organtzace. Zárovei byl schválen doclatek č. l obecně závazné vyhláŠkv obce
Svéradice č.2l2OO5, kterou se stanoví část-společnéhoškolského obvodr.r základní škoIy.
Byla schválena nájemní smlouva s ČSAD STTRANS a. s. Strakonice o pronájml garáži pto
linkový autobus zaJ 000,- Kč ročně.
Firma ADI].CZ s.r.o. nám provedla přezkotrmání hospodaření obce - atrdit zarok2005.
V rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje jsme získali dotaci 210 000,-Kč
chodníkův části obce' Celkově by tato akce měla stát 350 000,. Kč.
na vybudování
-Byly
prov" deny revize elektrospotřebičťr, lžívanýchobecním irřadem i mateřskou školou.
V letošním roce se přes našíobec nepojede rychlostní zkouška Rally Agropa.
Chtěl bych požád,it občany a hlavně děti' kteří chodí na procházku na Kostelík, aby zde
neoclhazovali odpadky. Také si ohlídejte své pejsky, nejen že nemqí volně běhat' ale značkrrjízde
nově osazené stromky, které mohou tím i zničit.
V březntr byla Jrodinného domu čp. 130 provedena nákladnější oprava zamrz|é přípojky vody.
Práce nám provedla společnost AQUASUMAVA z Chudenína.
Ve čtvrtek 27 . dubnase uskutečníveřejné zasedáni zastupitelstva, na které zvu občany.
Vladimír Smitka, starosta obce

NaŠtJUBILANTI
V měsících dubnu,

květnr-r a čerynu oslaví významná1tLbilea něko|ik našich spolLrobčanů.Přejerne

jim hodně

zdraví a pohody do dalšíchlet!
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NnŠlPoslAruct ruÁs pŘt HlAsovÁt.tÍ o NoVELE ATotvlovÉHo
zAKoNA V PARLAMENTU NEPoDpoŘlt.l
JiŽ de|šídobu jsem se chystal informovat vás jako občany, kteých se da|ší postup ,,výběru.. loka|ity
Pačejov jako ú|oŽištěradioaktivního odpadu bezprostředně týká, o vývoji v této věci.
Proces výběru ,,vhodné.. IokaIity, kteý ''o nás bez náS.. v podstatě probíhá jiŽ někoIik let, je bohuŽe|
lega|izován zákonem č'. 18l1997 sb. nazývaným téŽ ,,atomový zákon,.. Mohu bez nadsázky říci, Že
konečný ,'výběť. pačejovského regionu, by pod|e stávajícího atomového zákona představoval pro náš
region smrte|ně váŽnou hrozbu. o pravděpodobných dopadech tohoto ,,výběru'. jsem psa| v předchozích
č|áncíchazde jejiŽ nebudu opakovat.
Shrnu-|i to - proti realizovanému postupu probíha|a ce|á řada jednání a akcí iniciovaných jak
z našeho, tak z ostatních ,,předvybraných.. regionů. V podstatě jsem však doufa|, Že i naši pos|anci a
zástupci statní správy pochopí nedemokratičnost dosavadního postupu, postaví se na stranu svých
občanŮ - voIičůa nedovo|í, aby jednání ,,o nás bez nás.., které tak vyhovuje investorům, resp. energetické
|obby, pokračova|o. A já vám potom budu moci poskytnout dobré zprávy.
Naděje pro zprůhIednění ce|ého postupu a naplnění aIespoň někteých zákIadních principů
demokracie při tomto ,,výběru.. svit|a občanůmPačejovska, kdyŽ skupina senátorů pod vedením
senátorky RNDr. Jitky Seit|ovév r.2OO4 před|oŽi|a v Senátu ČR návrh nove|y atomového zákona. Původní

i

návrh nove|y obsahovaI i právo veta obci, do jejichŽ regionu by plánované jaderné zařlzení mě|o
zasahovat a které je obvyk|é v demokratických státech. Tento návrh vŠakneproše| ani Senátem'
Zredukovaná nove|a by|a vŠakv r. 2005 Senátem schvá|ena a po dlouhých odk|adech se nakonec dosta|a
k projednánív Poslanecké sněmovně CR dne 19.4.2006.
Redukovaný návrh mě| nove|izovat a|espoň tři ve|mi dů|eŽitá ustanovení atomového zákona:
První část návrhu nove|y zákona se ýka|a účastiobcí v řízeních, ve kteých se rozhoduje
o umístění jaderného zařízení, tedy i úloŽišťradioaktivních odpadů. Podle současně p|atného zákona je
totiŽ jediným účastníkemtěchto řízenínavrhovate| a ve věci rozhoduje Úřad pro jadernou bezpečnost.
obec či územní orgán doposud není účastníkemřízenía zákon v tomto případě exp|icitně vyjmenovává
pouze tohoto navrhovatele, většinou tedy investora. Návrh proto doporučova|, aby účastníkemtěchto
řízení by|a jednak obec, na jejímŽ územÍ má být takové zařízení realizováno, jednak kraj jako celek, kteý
je většía dokáŽe ve|mi dobře zvážit všechny územnísouvis|osti daného prostoru.
Druhá část návrhu se týka|a řešení příspěvku obcím, na které má vlív to, Že tam bude, nebo je
jaderné zaíízeniumístěno. Navrhova|, aby pro obec, která je vzóně havarijního p|ánování, nebo pro obec,
na jejímŽ Územi je ú|oŽiště radioaktivního odpadu, by|y kaŽdým rokem vyč|eněny ve stanovené výŠi
příspěvky, které budou obcím poskytovány pod|e nás|edného nařízení v|ády. Jedna|o by se zejména o
příspěvky na rekonstrukce evakuačních komunikací vyuŽiých k evakuaci v případech havárií a pod. Výše
a garance tohoto příspěvku by mě|a být garantována tímto zákonem.
Třetí cást návrhu se týka|a v|ivu, resp. dopadu provozováni zařizení jaderné energetiky a
odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout doýčným občanůma právnickým osobám, pokud dojde
k jaderné havárii. Pod|e současného zákona ($38) se' cituji zákon, totiŽ,,právo na náhradu jaderné Škody
promlčí,jest|iŽe nárok na její náhradu neby| up|atněn ve Ihůtě tří |et ode dne, kdy se poškozený o udá|osti,
která ved|a k jaderné Škoděa o tom, kdo za ni odpovídá, dozvědě| nebo moh| dozvědět, nejpozději však
ve |hůtě deseti |et ode dne vzniku takové udá|osti...
Proto nove|a v této části navrhova|a prod|ouŽit dobu promlčeníodpovědnosti za poškozenízdraví z
jaderné havárie na dobu 30 |et od doby, kdy se tato událost sta|a. DoloŽené důs|edky havárií, naštěstí
za|ímzjiných zemí, se mohou projevit bohuŽe| ipo více než20letech.
A jaký by| výs|edek hlasování v Pos|anecké sněmovně? Nove|a by|a ,,ve|mi elegantně.., a na první
poh|ed bez ztráty kytičky, hozena do koše, resp' abych citoval přís|uŠnoučást usnesení k tomuto bodu'
..vrácena
k novému projednání Hospodářskému výboru Par|amentu,,'Znamená to a|e, Že do vo|eb seto uŽ
neprojedná a potom se bude muset zacít znovu.
Jste zvědavíjak nás v této věci zastupova|i ,,naši páni a paní poslanci..?
TakŽe za P|zeňský kraj kam patříme se h|asování vůbec neúčastniliposlanci pp. J.Bí|ý' |.Levá,
J.PapeŽ a J.Pospíšil.Svoje ,,ano.. pro shození ze stolu řekli poslanci pp. V.Čada, V.GrÚner, M'Ekert,
J.Lobkovicz a V.Votava. Svoje ,,ne,. proti shození ze stoIu řekli a tudíŽ pro schvá|ení novely by|i pouze
pos|anci pp. J.Švarcberk a L.Urban. Sečteme-li to, podpoři|i vás pouze 2 poslanci z11-ti. o čem to
vypovídá? o tom, Že vás v podstatě jako občany hodi|i přes pa|ubu. A také o tom, Že pravděpodobně
zájmy jaderného průmys|u jsou u nich na Žebříčkuhodnot mnohem výše, neŽ práva občanůi povinnost
vás zastupovat. Nezapomínejte na to! Jsou vůbec tito poslanci hodni toho, aby vás takto dá|e
zastupovali?!
A kam jsme se tak postojem našÍPos|anecké sněmovny a také postojem ,,našich,, poslanců
dostali? Zřeimě mimo Evropu!

NenÍ totiŽ známa evropská země - snad kromě těch které jsou ve stejné situaci transformace, kde
by obce nebo územnísamosprávy neměly mít v takovém rozhodování právo být Účastníky řízení.
Třeba Francie - pokud chce budovat jaderné zařízení- a Francie je skutečně zemí, kde je jaderná
energetika rozvinutá. zastupitelstva do okruhu deseti ki|ometrů tohoto zařízenímají dokonce právo veta.
Ve Švýcarskuje pro schválenÍ umístění ]aderného úloŽiště nutná kantoná|nÍ licence a tato
kantonální licence je předmětem referenda. Pokud je referendum záporné' nemůŽe být |icence udě|ena.
Ve Svédsku? obce jsou přizvány k dobrovolné účastia v kaŽdém stádiu můŽe kaŽdá lokalitu

odmítnout.

Ve Finsku? Vláda schvaIuje návrh takového zařízení, ale teprve po souhIasu obce. Pokud obec

takový souhlas nedá, nemůŽe v|áda podle p|atného zákona rozhodnout.
Ve Spolkové republice Německo situování loka|ity můŽe proběhnout teprve, jestliŽe nenÍ v rozporu
se schvá|eným Územním p|ánem obce. Nesmí dojít ke střetu s jiným záměrem, ani s územímstanoveným
k vyuŽitÍ pro rekreaci nebo cestovnÍ ruch. opět má obec právo ve věci rozhodnout a má právo veta.
V Be|gii je situace řešena opět místnímpartnerstvím a občanénebo zastupitelstva mají právo
vyvo|at místníreferenda. Pokud v referendu rozhodnou, pak dokonce příprava takové stavby má být
zastavena.
A tak by se daly jmenovat da|šíevropské země.
Naše obce přitom nemají ani právo být účastníkyřízení - tak si na tom stojíme z hlediska srovnání
s Evropou! Zkrátka tam, kde se pos|ancŮm hodí se s Evropou srovnat, tak to,,musíme,., a|e kde ne, jako
bychom byli v Africe
A|e nevzdejme tol!! A pokud naŠiposlanci a da|ší zástupci regionu nehod|ají respektovat přání
většiny _ a v našíobci je to jednoznačná většina občanů(za starostu Pačejovska je to také naprostá
větŠina), tak jím to dejte znát| Při kaŽdém setkání při kaŽdé pří|eŽitosti.

A

nebojte

se jako občanétrvat na tom, aby vámi zvolení pos|anci a zástupci

skutečně
i nás

reprezentova|i vaši vů|i. I oni by totiŽ mě|i pochopit, Že kromě své musí chránit kvalitu Života
,,ostatních..občanů,budoucÍŽivot našich potomků, našívesnice, regionu, ...
Věřím, Že se zapojením vás všech do tohoto úsilí.jeo tom přesvědčíme.
Vybudování ú|oŽiště v našem regionu by totiŽ změnilo Život nenávratně a jednou provŽdy!
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VzPoMÍtvt<v V KAMENECH

MorÍ vESl\IČcp
Marie Vojtová

orvÍnÁu KNIHU

PAMETÍ.

Ty oogy oÁwo oovÁl Čas.
VzpouÍNrY zpÁrr v z eygti
e vzpoN,tÍNÁ st raŽoÝ z NÁs.
UŽ sr'vŠÍrB?ToŤ KLAPoT MLfi'ÍA,
porŮčBr guglÁ DNEM I TMoU.
SranÝ PAN MLYNÁŘ Čaprcu sNÍvtÁ
RUKU vŠp,vt pooÁ PoMoCNoU.

A Nn roppČru, KoUSEK DÁL,
KAPLE sr oÍvÁ Do KRAJE.
TnM l,,n.IorrÍ pocru vÍŘ'E, vzoal,
TAM MNoHÁ pnosgA SKRYTA JE.

Io

Upomínky na dějiny, tvůrce dějin

jejich protagonisý býva|y často
zanechávány pro budoucí už od nepaměti.
Chceme si zde připomenout
současný stav křížkua sakrá|ních staveb
na našem katastrá|ním územr, které se
dochovaly h|avně proto, že jsou kamenné.
Katalogizace jejich hodnot bYla
provedena na popud obecního úřadu
Ve Snaze zjištěnípozemku, na kteých se
jednotlivé objeký nacházejí, a nás|edně
kdo převezme trua|ou péčío jejich
dIouhodobou údržbu.
i

V dnešnímčíslezačneme u křížku,
ko|em kterého denně chodíme, až si ani
neuvědomujeme, že tam stojí. Je totiž
ve stínu ve|kého souseda, KAPLIČKY, která
ho sým r,nfznamem značně převyšuje. Kříž
patří k těm hezčím,které jsou v našem
regionu.
(tech. poznámka: křížnese letopočet
1886, kap|ička 1834)

rov vÍv, .lRt< ČÍstsÍI-e

vÁlry

cHLAPCE VEHNALA.
NBgvre pno NĚ RAKEv r.fi-Á,
rgN ctzÍ ZEMJE SCHoVALA.

oo

RozsprÉ rnÍŽrv po orolÍ.
,,U STATKU..-To JSoU oĚrrNy.
,,U RÁŠKU.._ TAM SRDCE
oalŠÍt.BuurÍ rvĚrnqy.

solÍ,

VE,sNtČro zp, vŠpcuNEJKRASNEJSI
lav Ž KVEToU STRoIVrY, zarnÁ prcy
a oĚrsrÝ snaÍcH - DAR Nglcp,NĚlŠÍ
ToHLE JE JAKo z poHÁnry.
pokračovánípříště

mot

t]dálosti, zajímavosti, střípky..... . o.
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Letošní březnoý DětSký maškarníkarneval se vydařil. Na sedmdesát masek místních détíi Z okolních obcí
si zaskotačilo při diskotéce. Svaz Žen Svéradice děkuje všem ženám za příspěvek zákuskťr.
Velikonočního,,křístání..se zúčastnilodvacet místních klukťr. Poctivě a spořádaně obcházeli ves ikctyŽ je
mísý cloprováze| vítr a déšt'.Proto se v sobotu dočkali Lt domůr bohaté pom|ázky, kterou si tradičně
rozděli[i na Koste|íkLr. Chválíme vás kluci, ale btrdeme víc,kdyžna KostelíkLr uklidíte zapomenuté papírky
a plastové lahve. To přece bude rrypadat tento krásný kout obce daleko lépe.
První květnovott sobotu 6. se u pomníku na návsi uskutečnízastávka historických vojenských vozidel
americké armády. Nadšenci z Příbrami se v našíobci zastaví mezi 15,30 až 15.45 hodinou. Přiiedou od
HoraŽd'ovic a budou pokračovat do Chanovic.
Během měsíce května proběhne v clomech a chalupách ročníodpočet vodného.
I když nás tLrhá a dlouhá zíma opouští, přesto prosíme místníobčany a hlavně chalupáře o clůkladné
zateplení vodovodních šachet u domťr. Letos v ťtnoru nám jeden místníchalLrpář nadělal ztohoto dťrvodrr
skLrtečně plno starostí. Nejen, že si sám zpťrsobil škoclu, ale trpěli s ním i všichni občané,protože než se
porucha našla, vyteklo tolik vocly , že se nestačila načerpávat zvrtŮ a v ce[é obci musela byl. uzaviena na
jedno odpoledne do všech domácností.
To víte,žezlodějťrm není nic svaté a tak se stalo, že počátkem března z místnÍhostanoviště zmize| a ještě
se nenašel blatenský linkový autobus.
Uu návsi byly proÍezány |Ípy.

Zádáme občany o dodržováníobecně závazné vyhlášky obce Svéradice č. 112005 o pohybu psti na
veřejných prostransťvíchkzabezpečenímístníchzá|eŽitostí místníhopořádku.
Do konce června má byt clo místníknihovny nainstalovaný druhý počítač.Vysokorychlostní internet je už
také zprovozněný. Dokoncejsou odstraněny a zabezpečeny i nedostatky, pro které na stávajícímpočítači
bylo posledně nalezeno 153 virů. Snad už bLrde internet dobře slorržit všem zájemcům, kteří do knihovny
přijdou.

Upozorňujeme občany o přertršení dodávky elektrické energie v celé obci mimo části od návsi směrem na
Lnářský Málkov a to ve dnech a hodinách:
9.

.

o

5.
5.

od

I

1

.00 do 1 3.00

od 09.00 do 16.00
Letos budeme opět volit. Do Pos|anecké sněmovny Parlamentu Českérepub|iky ve dnech 2. a3. června a
do zastupitelstev obcí 27. a28. Ííjna.
omlouváme se majitelťrm chalup čp.61 Kozů a číslaE 13 Malých o uvedení do seznamlr památkoLr
chráněných domťr. Vjejich případě nedojde kosazení tabulek ,,kulturní památka.. na jejich budovu.
Seznam byl zkonzultován a opraven s pracovníky odboru školství a kultury Města Horažd'ovice.
Připomínáme občanťrm, Že do konce dubna je nutné uhradit místnípoplatky za odpad a ze psťt.
Před obchod ZDKnazábradlí terasy bude provedena instalace jedné uzamykatelné vitríny pro informace občan občanťrm/ například parte / nebo místnísložky občanrim. Klíčbude r-rloŽen v prodejně.
18.

očkovánípsů proti vzteklině proběhne v pátek

5. května

v 17.00 hoclin před obecním ťrřadem.
jka

Sravtr ČlNESLAvIT?
8.3. - Mezinárodní den žen, v tento den roku 1910 vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby
protestovaly proti špatným životnímpodmínkám' poprvé se slavilv roce 19l l
v CRse oficiálně neslaví od roku l990, ve světě se však slaví.

Druhá neděle v květnu - Svátek matek
- r. 1907 Američanka Anna Jarvisová zahá1ila kampaň za ustanovení Dne matek
- r. 1908 Den matek se poprvé slavilve Filadelf,ri
- r. 1914 na návrh prezidenta W. Wilsona schválilKongres USA Den matek jako národní svátek.
Symbolem svátkLr se stal bílý karafiát - symbo| něhy, nevinnosti a trpělivosti.
VČeskoslovenskuseSvátekmatekpoprvéslavil 13.5.1923,jehoorganizacesevBrněLrjalyYWCAaČSČKza
podpory dalšíchorganizac í.
V komtrnistickém reŽímLr byl Svátek matek nahrazen 8' březnem - MDŽ.
R.1992 Znovll za|oŽená YWCA obnovila tradici Dne matek, v oD Kotva by| zorganizován velký happening.
Tolik z mezinárodního kalendáře.

otázka zní: Slavit či neslavit jeden den, při kterém
se zastavíme a nahlas a s vděkem lryjádříme svoji
lásku a vděčnost k mamince? Když má nebo měla

maminka každého znás narozeniny nebo svátek'
ajiŽ svojí přítomností
dokazujeme,co k mamince cítíme. Maminka přece
nečeká na naše dary, největšímdarem jsou její malé
i velké děti a celá rodina' Mamince nemťržemebýt
nikdy dost vděční'Maminka, to je láska. Po
sametové revoluci se 8. březen' kdy se MDŽ
oslavovalo, radikálně odvrhl jako komunístický
přežitek a vyčítaloSe mll' že to byl vlastně svátek
mužťt,kteří se těšili na to, jak se nají a napijía že se
pro ženy vlastně nedělalo nic, než že se jim v ten
jeden jediný den poděkovalo. Pravdou, a|e je, že
ženy se na tento svátek těši|y. Alespoň byl chvíli
čas se společně sejít a pobavit se. A děkováni a
ocenění šlo přítomným muŽům většinou opravdu od
srdce. Je pravdou, že za ýto oslavy schovával
režim nevyřešené problémy v oIázce péčematku a
celou rodinu, ale budeme-li upřímní, mnoho se toho
také oslavLrjeme. PřicházÍme

na

některé- ťrspěšnépodnikatelky

a

političky,

nezměnilo. Zeny jsou stáIe levný a spolehliý zdroj
pracovní síly a role matky, která pečuje o své děti a
celou rodinu není státem zda|eka doceněna' A co

my babičky? My uŽ přes

vnoučata nebo i
pravnoučata přesahLrjeme maminkovské hranice.
Cím většírodina,tím jsoLr pro nás větší starosti, ale
přiznejme, že také i radosti. A protože radosti není
nikdy dost vzal Český svazŽen Svéradice iniciativu
připomenutí významu ženy-matky do sých rukou a
spo[ečně s obcí Svéradice chce ženám-matkám,
tedy i sým č|enkám, letos 7. května udělat radost.
V Mateřské škole uŽ je nácvik malých školáčkťrna
Svátek matek J RIném proudu. Krátké vystoupení
připravr!e CsZ í se staršími svéradickými dětmi.
obec Svéradice chystá také nějaké překvapení.
Proto si pozorně přečtěte oficiální pozvánku
v našich novinách a h|avně přijd'te. Budeme mít
určitě radost všichni,vy, děti i my.
maš

v otázce postavení ženy ve společnosti, aŽ

ohlédnutíza Velikonocemi _ lYejvětšími křest'anslými

Kolik chceš za ý

ptúky?(převzato z KT

svtÍtlcy

7/2006)

Po internetu koluje ndsledfiící poněkud netradiční

velikonočnípříběh. V jeho zóvěru je připojena
výzva, at' ho lidé pošlou dál svým znómj,m. Text
zaujal i nás a po redakčníchúpravdch ho
otiskujeme. Nezndme však jméno autora: vzhledem
k popisovaným redliím a slavbě textu půjde zřejmě
o překlad z angličtiny. Pomůžete nám s pdtráním
po autorovi?
Pastor George Thomas,

kteý

v ma|ém městečku

v Nové Anglii vedl svůj sbor,přišel jednou

o

velikonočním nedělním ránu do kostela a nesl rezavou,
zkřivenou, starou ptačíklec. Položil ji vedle kazatelny.

Více lidí v údivu pozdvíhlo obočí,kdyŽ začal pastor

mluvit. Řitat,

.jat<

se včera procházel po měStě a uviděl

chlapcejak nese tuto klec. Byti v ní tři malí
ptáčci,třesoucí se chladem a strachem. Pastor kluka

zastavil azeptal se:..Co to máš, synku?..
,,Jen pár Staných ptáků,.. odpověděl.
,,Co s nimi chceš dě|at?., zeptal Se pastor.
,,vzít je domů a hrát si s nimi,., odpověděl. ,,Budu je
dráŽdit a výrhávat jim peří, aby se porvali. Vsadím se,
Že se dobře pobavím...

,,Ale dřív nebo později jich budeš mít dost

a

přestane tě to bavit. Co uděláš potom?..

,,Mám i pár koček,.. zamyslel se malý chlapec, rády
na
nich pochutnají: dám ty ptáky jim'..
si

Pastor na chvili

synku?"

aichl: ,,Kolik chceš zu ý puiky,

,,Na co by vám bylÍ, pane?.. Jsou to jen obyčejní
ptáci z pole. Ani nezpívayía vůbec nejsou pěkníl..
,,Kolik?" znovtr se zeptal pastor.
Chlapec si ho přeměřil, jako by byl b|ázen, a řekl:
,,Deset dolaru|.. Pastor sáhl do kapsy a vytáhl
desetidolarovku. Dalji chlapci do ruky a ten zmizeljako
blesk. Pastor zvedl klec a donesl ii na konec aleie. kde

byl strom a malý trávník. Po|oŽil ji na zem, otevřel
dvířka a klepáním na mřížku klece přesvědčil ptáčky'
aby vyletěli. Pustil je na svobodu. To vysvětlilo
přítomnost klece na kazatelně. Potom pastor začal
vyprávét dalšípříběh: Jednoho dne mluvil JeŽíšs
ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a

škodolibě se vychloubal: ',Tak, Pane, právě jsem
nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou

návnadu. Věděljsem, Že neodolají. Mám je všechny...
,,Co s nimi budeš dělat?.. Zeptal se JeŽíš.
Satan odpovědě[: ,,Chacha, budu si s nimi hrát!
Budu je učit, jak se Ženit a rozvádět, jak se nenávidět a

škodit si, naučímje pít, kouřit, a proklínat. Naučímje,
jak vyna|ézat pušky a bomby a navzájem se zabíjet. UŽ
se těšímna tu zábavu|..

,,A co udě[áš potom?..Zepta| se JeŽíš.
,,Zab1ju jet.., Hrdě prohlásil Satan.
,,Kolik za ně chceš?,, Zeptal se JeŽíš.

',Snad

bys ry lidi nechtěl?' Není v nich ani špetka

dobra. KdyŽ

si je

vezmeš budou tě jen nenávidět.

Poplivají tě, budou tě proklínat a zab1ji

tě|',,

,,Co za ně chceš?.. Zeptal se znovu Ježíš.
Satan se na něj podíval a zakřenil se' ,,KaŽdou tvou
s|zu a všechnu tvou k.rev...
A JeŽíšřekl: ,,MáŠ to mít|.. a zap|ati|.
Pastor postavil klec na kazatelnu a odešel z kostela.

mus

troaránka Svazt
a @beomího ú[
pradědové
maminkám, babičkám i prababičkám a k tanci jsou zváni i tatínkové, dědečkové a

na posezení při hudbě ke Dni matek; které se koná v neděli 7. května
v 15.00 hodin v sálu kulturního domu

Program
- Pásmo zpěvu a básniček dětí z MS Svéradice
- Pósmo písnís hudebním doprovodem místníchškoláků
- K tanci a poslechu zahraje-Duo Černý - Šťastný
Malé občerstveníje zajištěné
Srdečně Se na Vás těšípořadatelé

vĚNovÁtvÍ
(Josef Václav Sládek)

Matičkám vašim, vy milé děti,
matičkám vašim, i matce své
ze srdce zpěvák písně ty světí
Veselé, vážné,i dovádivé.

Zakaždolnoc, jiŽ u vás kdy bděly,

zakaŽdý v bázni tajený dech,
zaprvni kruček, při němŽ se chvěly,
zaprvní slťrvko na vašich rtech.

Zakůdý úsměv, slzu a vrásku,

za steré polibky - a natisíckrát,
za všechnu péčia nezměrnou lásku,
jíŽmtlžena světě matka jen dát.
Matiček vašich i matky vlastní
zpéváksi vzpomíná a vlhne mu líc'
Mějte je rády a buďte šťastny
Matka si za vše - nepřeje nic'

Na sveTBU JSME JELI xoČÁnEM

Rekne.li se o nějakém člověktr: ,,o tom se ani neví, Že ve vsi je,.. neznamená to, Že snad spí nebo v životě
nic neudělal nebo se o nic nestaral, ale mys[íse tím to, Že se jedná o člověka, kteý nemá s nikým žádnérozepře
a spolehlivě si plnísvoje životnípovinnosti, tak jak je život přináší. Navíc prožívá svoje stářív rodině své dcery
v plné pohodě a spokojenosti. To všechno platí o paní Anně Větrovcové, mamince, babičce a prababičce
v jedné osobě. Navštívila jsem ji těsně před Velikonocemi. Seděly jsme a vzpomínaly společně sjejí dceroLr
Miluškou.
Paní Větrovcovri, v loňském roce jste oslavilu 85 let. Kde jste se narorlila l kde jste bydleli?
Narodila jsem se 20. července r. |920 tady ve Svéradicích v čísle76,tamjak ted'bydlí pan Zeman. Jmenovala
jsem se Jírovcová, říkalo se u nás tt Brejchů. Karelje o rok mladší neŽ 1á. Rodiče bylí drobní zemědělci. Tatínek
zemřel v r. |926 na zranění zvá|ky. Mamince nezbývaIo, než se ZnoVLl vdát, jinak to tenkát nešlo. Vzala si
p. Loulu z Bezděkova, pí. Bělochováze Slatiny byla jeho sestra' Děti rrž potom s novým tatínkem žádnéneměli.
Mamínka se dožila 93 let a až clo své smrti bydlela v našíchaloLrpce v čísle76.
Kam jste chodila do školy?
Na Velký Bor jsem chodila 4 roky a potom, kdyžbyla v r. l93l postavena škola ve Svéradicích,jsem chodila
další4 roky sem. Z učitelťrsi vzpomínám hlavně na pana řidicího Grilla. Ten ve Svéradicích nacvičovalclivadla,
jeho žena byla výborná herečka. Pocháze|a z herecké rocliny, její sestra byla známá herečka (nemůžemesi
vzpomenout, jak se jmenovala, z rozhovoru s pí. .Smitkovou Se dozví, že se jmenovala Jelínková)

A

co po vychození školy?
Po škoIe jsem zťrstala doma na chalupě a přivydělávaIa jsem si prací u sedláků' PamatLrju si, že když se sušiIo a
bylo třeba jít třeba obracet iv neděli, vzalijsme si bílou zástěrr.r a šlo se. Když mi bylo 18 let domluvili naši přes
tatínkovu sestru pí. Bělochovou sIužbu v Lánech.
,,V těch Lanech, jak je prezidentské sídlo ?,, ptám se. Ano, tam. Sloužila jsem v rodině četníka,jeho žena byla
Lrčite|ka a měli čtyřletou ho|čičku.Tam jsem a|e zťrstala asi jen jeclen rok, protože v r. 1939 přišli Němci a
zakáza|i učitelkám LIčit. Paní musela zťtstat doma a já šla také domťr.
Potom jsem ještě slouŽila také asijeden rok v Plzni na Lochotíně v rodině p|zeňského starosý Petáka. Byla to
nóbI rodina, měli slLrŽku a kuchařkLr. Mělajsem se tam dobře, byli na mě hodní. Ve válce se potom odstěhovali
do Kalenic.
Kdy jste se vdúvala?
Vdávala jsem se vjednadvaceti letech v roce 1941.Táta byl o čtrnáct let starší. Bralijsme se o horažd'ovické
pouti, vez| nás Franta Kozlík kočárem.

Kde jsle se s manželem vyhlídli?

Já ani nevím, to tak přišlo nějak samo. Vždycky v neděli odpoledne jsme chodiIy s holkama pohromadě po
silnici k Radině a zpátky a kluci po nás samosebou pokukovali a my po nich. A potom byly také muziky. Táta
byl velký zpěvák a tanečník.
Kde jste po svctbě bydleli?
Bydlelijsme 4 roky u Krejčťr,odkucl pocházeI táta, bydlelo nás tam sedm. Tam se nám V roce 1942 naroďl|a
Anuška. Potom jsme už bydleli u Pasáčíkťr,v čís|e67,tady na rohu proti Vodroc a Štěchoc. V roce 1952 se nám
narodila Miluška a V roce 1951 Míra. AnLrška nám hodně stonala. Když jí bylo pět Iet, řádil ve vsi záškrt. Ještě
nebyl penicilin a děti na záškrt umíraly. Tenkát na tu nemoc umřel PepíčekHajnejch, byly mu tři roky. To byl
bratříček vašeho muže' Bylo to hrozné.
Čtn tyt vúšmuž ?
Byl vytrčený truhlář' Dělal dlorrho v Praze, ale firma zkrachovala a všichni byli bez práce. Byl potom koIik let
nezaměstnaný až se pak se closta| ke dráze, Tam zťrstal až do dťrchodu.
Chodila jste při dětech někum do prcice?
Táta nechtěl, abych někam chodila, chtěl, abych byla s dětmi doma. Když jsem potom šla do pracovat do JZD,
kde jsem zťrstala aŽ do dťrchodu, nemohl se s tím smířit a hLrdral na mě'
Předpokládúm, že jste si užili také trocltu bídy, juk to lenkrcit bylo.
Ani ne, táta dost vydělával, bídu jsme neměli, Žilo se nám dobře.
A my s Miluškou dodťrváme, že se muselo šetřit ct také nárolry nebyly takové jako dnes.
Ale to paní Větrovcová povctžuje za samozřejmé.
Paní Větrovcovri, múte lo tady moc hezké. Mcíte se lu u Milušky dobře? Bydlel tu s vrimi v nové chalupě ještě i

vúšmuž ?
Mám se tady moc dobře, jen kdyby mě nebolely nohy. Když nrladí stavěli, říkal mrlŽ, aby tu pro nás udělali
jednLr místnost, ale uŽ se toho nedočkal. Zemfu| v roce |979,by|o mu 73 let a cha|Lrpa se dostavěla v roce 1980.
Múte jistě rudost z vnoučttl a hlavně z těch malých, pravnoučal. Kolik jich už mdte?
VnoLrčat mám šest' A pravnoučat? Těch je pět. Roman má Pepíčkaa Vašíka,Martin Anušky má EvelínLr a
Vavřince, Vítek Antršky má třínedělního Honzička. Lucinka a Jakr-rb Míry a naše Miluška jsou jeŠtěsvobodní.
Kdykoliv sem přijedou nikdy nezapomenoLr za mnou přrjít.

rsou tlt ve vsi ještě nějaké vaše kamarddky ve vašem věku ?
vám rrrčitě
Jsorr. o rok mladší
iaje Šilhanová, Brejchová, Švecová a švagrová Božena Větrovcová. Ty by
"áz
také něco pověděly.
Paní Větrovcová, děkujivám za rozhovor.
Přeji vám Samotl radost z vašich blízkých, kteří
vás mají rádi, hodně zďraví, abyste mohla ještě

dlouho chodit do krámrr pro pečivo a na
procházky a abych moh[a přijít ještě pohovořit
na tu vaši devadesátku
mas

ŽlfilytuzINÁtvtt
Nemelem, nemelem, sebrala ndm voda mlein.

,,AIe melem,.. říká paní Mi|uška
Hokrová (viz první zprava na fotografii),

si mnozí z nás pamatují jako pečlivorr
hradtářku na vlakové zastávce Velký Bor.
kterou

ovšem, když se j í narodily děti a zača|y chodit
do školky, bylo pro ni nutné povolání změnit.

Především hledat místo s jednosměnným
provozem. Naskytla se moŽnost pracovat ve
mlýně. Miluška (tak jí totiž v obci všichni

paní Anna Větrovcová s rodinou při oslavě 80. narozenin
V roce 2000 s pravnoučkem Pepíčkem

řík;jD tuto práci vza|a.a kaŽdý den od autobusu šlape pěkný kus cesý na své pracoviště. Mlýn, no, ten musí
přečepěkně klapatl Yždyťse o tom ivpísničkáchzpívá.Ve mlýnici najdeme zásobyječmene, ze kteých se
vyrábí kroupy. Ještě více Se tam seme[e pšenice.
Miluška pracr.rje na balírně. Není tam sama, má ještě pět pomocníků. z ya!? "ttt!y_p,"dá kásně tílá
mouka do automatu, kde uŽ na ni ěíhají známé pytlíky s nápisem HRUBA, POLOHRUBA a HLADKA.
V celém krajiznají její ýbornou kvalitu.
Tak miié t'o.póaýn[y, až budete zadé|ávat buchý, koláče nebo knedlíky, nezapomeňte, že hlavní surovinu,
tedy mouku, připravuje jednaz vás, paní Miluška Hokrová.

Řekne.li se obchod, prodejna, prodavačka hned si každý
představí paní JarkLr Jiřincovou, paní ZdeňkLr Smitkovou nebo
manažerku paní Annrr Fenclovou. K tomu pak plné regá|y
rttzných dobrot' lihovin, rohlíkůi chleba. Ale jak se říká' nejen
chlebem živ je člověk. Máme ijiné životnípotřeby. Jaké, na to
jsem se zepta|a paní Boženky Stěchové.

Boženka vystudovala zemědělskou technickou školrr a
zača|a pracovat jako účetníve S|atině. Když se tehdejší JZD
sloLrčilo s Velkým Borem pÍevzaIa funkci zootechničky a tuto
práci vykon áva|a až do rrkončeníJZD Velký Bor.
Tehdy se vyskýlo v zemědělství mnoho problémůa
Boženka už v této oblasti pracovat nechtěla' ovšem vzhledem
k různým okolnostem, jako je pracovní příležitost v okolí
bydliště' věk atd. si práci moc vybírat nemohla. Z možností,
které se jí nabízety' ji zauja|a práce prodavačky a to
v prodejně, kde jsou k dostání nádherné obklady a dlažba od
tt',,r
tuzemských i zahraničníchvýrobcťr. Najdete zde ýrobý ze
/a''/'::'
je
jen
od
hlavní sortiment
Španělskai Itálie. Ale přece
x.
paní BoŽena Stechová
největšího českéhovýrobce, což 1e dobře. Zakoupit si zde
mťržete i rizná lepidla, spárovací a vyrovnávací hmoý, lišý i
jezdí vlastním autem. Při našem
Stavební náÍadí.Do práce paní Stěchová, tak jak lž dnes řada ostatních lidí,
kouzlo,
rozhovoru jsem se dozvěděla, Že tahLe práce je náročná, přesto přes řadu negativních stránek má i své
lidmi.
s
stejně
- jako kaŽdápráce' pří které se přichází do sýku tidi. Zajimavé, s rozhledem išikovností.Poznává lidi, se
Pání Štechovbprodává a při tom poznává nové
kteďmiby se asiv jiné profesiminula.
mav

PRo PouČpNíl zÁgAvu

Adidas

Zkra|ka' která pochází z počátečníchs|abik jména zaklada|eIe |irmy
Adolfa ťAdiho) Dass|era.

Fuji
H

itach

i

Hyundai
lkea

Podle ne1vyššíjaponské hory zvané FudŽijama (3 776 m).

HlEl

V japonštině znamená rozbřesk nebo svítání.

V korejštině znamená moderní nebo současný
lngvar Kamprad Emtaryd Augnnaryd - lngvar Kamprad 1e zakladatelem
spo|ečnosti, Emtaryd a Agunnaryd jsou názvy used|osti a vesnice, kde
Kamprad vyrost|' Barvy v logu jsou švédskénárodní barvy.

Kodak Jméno vzniko umě|e a nic neznamená . Zak|adet George Eastman chtěl
s|ovo začína'jící
i končícÍpísmenem K a mé|o se snadno vys|ovovat.

Lego

Z dánského ,leg godt.., coŽ se dá přeIoŽit jako ,hrajte si dobře|.

Nike

Pod|e řecké bohyně vítězstvíNiké.

Nivea

Z latinského s|ova

'nivis.,

coŽznamená sníh. Název má přioomínat

sněhově bí|ou barvu krému'

Nokia

Spo|ečnost zača|a v roce 1865 s papírenskou výrobou. Bzy se rozrost|a
a přestěhova|a do Í]nskéhoměsta Nokia. Jméno města zača|a pouŽívat

jako svou značku' Svou výrobu tu rozšířila o gumárenství, které je pro
nokijský průmysI důleŽitédodnes.

Orif|ame Znamená

,,z|aý plamen.. Tak se ve středověku označova| purpuro4i prapo1 kterému da| své poŽehnání mnich. Pod touto zástavou pak francouz.

štíkrá|ovébojovaIi. Po prohrané bitvě u Agincourtu, která byla součástí
stoleté vá|ky, se zástava přesta|a používat.Zůstalo jen jméno'

l

;

oriflome

Ríká paní učitelka:
,'Venku krásně sněŽí, co kdybychom zača|i s koulovánÍm?..
,,Ano, ano,'. voIají vŠichniŽáci.

"Dobrá''.

K tabu|i půjde Nováková.,.

Jirkovi se v žákovskékníŽce objeví poznámka:

-n
H

fl

,Váš syn nemá Žádné zna|osti''.

Otec připíše stručnévysvět|ení:
,Však právě proto ho posí|ám do školy..

E

,tl
E

a
BI

á

l:l

fl

Ptá se babička vnoučka - prvňáčka:
,,Tak co, Davídku, uŽ chodíš do škoIy půl roku, zda|ipak
jiŽ umíš abecedu?.,
.,No jasně, babi, aŽ do sta|..

lIpi'cem si 1vv|9
zce|a l|9||:
ii<hi kalik Ín ip

ale vÍn, kde bych

b

naše| na internetu..

,Co říkaLi tvoji rodiče na 'rysrlědčení?.,
pane uóite{i, raději se jim vyhýbejte|,,
'VeImi se zlobiIi'

voz NEBEZPEČNÉgoA VELKooBJEMovÉrro oDPADU v oBCI SvÉnaorc
proběhne v sobotu 27. května v 8,00 u obecního úřadu
Sbírat se btrdou - upotřebené oleje, elektrické akrrmulátory' výbojky a záÍtvky, galvanické články
zbffky barev a rozpouštědel, kyseliny' louhy, zbytky spotřební chemie, televize, chladničky,
mrazáky, pesticidy, herbicidy a léky. Do objemného odpadu se zahrnují pneumatiky, koberce, sporáky,
pračky, nábytek apod'
jka
a baterie,

Povolování kácení mimolesní dřevinné ze|eně podle s 8 zákona č.
č. 500/2004 Sb., o správním řízení.
Zákon o oP se vztahuje na všechny dřeviny rostoucí mimo |es, tedy i na
dřeviny ovocné.
1) Ke kácení dřevin rostoucích mimo |es je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, a to
příslušnéhoobecního úřadu (mimo Území NP Sumava). Povo|ení, nebo nepovo|ení
kácení dřevin se vydává formou správního rozhodnutí d|e zákona č. 50012004 Sb.
Povo|ení |ze vydat ze závaŽných důvodůpo vyhodnocení funkčníhoa estetického
významu dřevin.

z)

Žáaost o povo|ení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či
nájemce se souh|asem v|astníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Žádost musí obsahovat (vyh|áška nlŽp e .395/.1992 Sb'):
a) jméno a adresu Žadatele,

b) do|oŽení v|astnického či nájemního vztahu Žadate|e
rostoucím mimo |es,

k

pozemkům a dřevinám

c) specifikaci dřevin

rostoucÍm mimo |es, které mají být káceny, zejména jejich druh,
počet, velikost p|ochy keřů, včetně situačníhozákresu,
udání obvodu kmene stromů ve výšce ,l30 cm nad zemí,

d)
e) zdůvodněníŽádosti'

3) orgán ochrany přírody můŽe ve svém rozhodnutí (v jeho výrokové části) o povolení
kácení dřevin (s 8 odst. 1 zákona o oP) u|oŽit Žadateli pod|e s 9 vyh|ášky tlaŽp
č.395/1992 Sb. přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci eko|ogické újmy vzniklé

pokácením dřevin. Současně můŽe uloŽit nás|ednou péčio dřeviny po nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu |ze u|oŽit i na pozemcích, které
nejsou ve v|astnictví Žadate|e o kácení, a|e jen s předchozím souhlasem jejÍch vlastníka.
obce vedou přeh|ed pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územnímobvodu
po předběŽném projednání s jejich vlastníkem.

4) Kácení dřevin rostoucích mimo les se

zpravid|a povo|uje v období jejich vegetačního
klidu. K tomu přih|íŽíorgán ochrany přírody při vydávání povo|ení ke kácení dřevin.

5) Povo|ení není třeba ke kácení dřevin ($ 8 odst. 2 zákona o oP) z důvodůpěstebních, to

je za účelemobnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů
zdravotních nebo při výkonu oprávnění pod|e zv|áštních předpisů (např. kácení břehových
porostů dle zákona o vodách, z důvodůelektrického vedení atp.) Kácení z těchto důvodů
musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody
přís|ušnémuobecnímu úřadu, kteý je správním rozhodnutím můŽe pozastavit, omezit
nebo zakázat, pokud odporuje poŽadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního
oprávnění. oznámení o kácení dřevin musí obsahovat stejné náleŽitosti jako
Žádost o povo|ení kácení dřevin (viz bod 2.).

6) Povo|ení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve v|astnictví fyzických
osob, jestliŽe tyto pozemky nejen v|astní, ale i uŽivají a jedná se o stromy o obvodu

kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvis|é keřové porosty do
ce|kové plochy 40 m2 (S 8 odst. 3 zákona o oP).

7) Povo|ení není třeba také ke kácení dřevin, je-|i jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohroŽen Život či zdraví nebo hrozí-|i škoda značnéhorozsahu. Ten, kdo za těchto
podmínek provede kácení, oznámí je přís|ušnémuobecnímu úřadu do 15 dnů od
provedení kácení ($ 8 odst. 4 zákona o oP). Hned po podání oznámení by mě| obecní
úřad provést kontro|u, zda skutečnosti uvedené v podaném oznámeníjsou pravdivé.

B)

případě podaných Žádostí občanských sdruŽení o informování o zahajovaných
správních řízeních(s 70 zákona o oP) musí orgán ochrany přírody oznámit zahájení
řízenítaké přihlášeným občanským sdruŽením, které se mohou do 8 dnů od doručeného
oznámení přih|ásit za účastníkaíízenia potom jej také mají Se všemi právy a

V

povinnostmi.

Povoleni ke kácení dřevin se vydává formou správního rozhodnutí, tzn., Že vlastní
řizení se řidí zákonem č.500/2004 sb., který naby| účinnosti1.1.2006, tzn.,Že ke všem

.l.1.2006, je
vydáváno rozhodnutí
Žádostem o povolení pokácení dřevin, které dojdou po
případě,
pod|e nového správního řádu. V
Že Žádosti došly v r. 2005 postupuje se ještě podle
starého správního řádu (zákon č.71l1967 Sb.)

Y KnnrcE zE SPaRTIJ
uýsledkg našich mužstea - jaro 2006:

MuŽi

,,A:

Svéradice - Pačejov 0:0
Svéradice - Velké Hydčice 0:2 (0:l)

MuŽi

,,B...

Zav|ekov - Svéradice B 7 :1 (3 : 1)
Svéradice B - Hartmanice 2:1 (1 :0)
Soběšice Svéradice B 1:4 (I:2)

Branka: Svoboda st.
Branky: Petrovic, Brynda
Branky: Svoboda st., S. Makovec, Vlček, J. Brabec

Dorost:
Holýšov - Svéradice |:2 (1:2)
Svéradice - Hrádek 2:0 (2:0)
Přeštice - Svéradice 1 :1 (1 :0)
Luby - Svéradice 2:1 (1:1)
Svéradice - Dobřany 2:2 (I:0)
4,
LACI.
Svéradice - Plánice 3:4 O:2\

Branky:
Branky:
Branka:
Branka:
Branky:

Vlček, Valach
Prokopec, L. Pavlovský
Vlček
Prokopec
Vlček, Prokopec

Branky: M. Chaloupka2, M. Makovec

Vydává obecní úřad ve Svéradicích.K tisku připravuje redakční rada ve s|oŽení:
Vác|av DuŠek (vdu), Jindřiška Ka|abzová fika), Ing' arch' TomáŠ Straňák (mot),
lng. Marie Šu|cová (maŠ)'Marie Vojtová (mav) |ng. Rudolf Nejed|ík (run)
Počet výtlsků: 200 Neprode.1né

vdtt

