
noČNÍr vttt. čís|o 45 červen 20] 0

yI/ÉMDt.CE
Vážení občané!

V pátek 18. června se zastupite|é seš|i na 23. veřejném

zasedání. By|i seznámeni s výs|edky jednání oh|edně oprav

M|ýnského rybníka, kterého se zúčastniIi vlastníci dotčených
pozemků, projektant, zástupci obce a odboru životního

orostředí z Horaždbvic.

Zastupite|é schvá|iIi uzavření Mš v době prázdnin od

12. července do 22. srpna. V této době by měla probíhat

oprava a nátěr střechy na budově mateřské ško|y. By|o

zakoupeno nové čerpad|o do vrtu vody. Proběhla kontro|a

z České inspekce životního prostředíz P|zně na vypouštění

odpadních vod. By|y zpětně kontrolovány odebrané vzorky a

vše by|o bezzávad' Pracovník BSP

Consu|ting proved| ško|ení bezpeč .

nosti práce všech zaměstnanců obce.

V úterý 29. 6. proběhne od 9.00 do

17.00 hodin v salonku hospody

U Turků schůzka se zástupci

Pozemkového úřadu a zpracovateIem

kompIexních pozemkových úprav

v k. ú. Svéradíce. Zde mohou

v|astníci pozemků up|atnit své námitky a osobně je projednat

s těmito pracovníky. Zastupite|é schvá|i|i žádost pana E|iáše o

vydání souh|asného stanoviska k dostavbě a přístavbě

penzionu, včetně napojení na obecní kanalizaci, vodovod a

komunikaci.

S termínem p|acení vodného budou občané včas seznámeni.

Někteří občané ještě nemají zap|acený pop|atek za odpady.

Při úhradě jim bude připočteno pená|e. Prezident repub|iky
již vyh|ásiItermín komuná|ních voIeb, a to ].5. a 16. října.

Kandidátky musí být hotové do ].O. srpna 2010.

Moc děkuji za dlouho|etou práci panu Karlu Kopáčkovi, který

končí se sečením trávy koncem měsíce června.

o prázdninách proběhne v naší obci něko|ík sportovních a

kulturních akcí, na které jste všichni zváni.

Vlo d i m ír Smitka, starosto

Strana první

Léto ono _ léto né vyznejme se V
těch rozmorech přírody. JeŠÍě
pořód zo pecíje nejlépe.
l fotbolísté už si potřebují dóchnout,
tok molé ohlédnutízo jejích
sezonou.

Ale toje snod volejbol ?

Roděii vÓŽně:
|nformoce Z parlomentních voleb,
pór dot pro Účostníky voleb
komunÓlních, co musí udělot
občonko _ obČon, Chtěií-lise stóÍ
zastupiteli obce. mot



Události, zajímavosti, střípky......

Hry s táborákem pro dětí na hřišti k závěru ško|ního roku, pořádané vždy místním Svazem žen, se
pro |oňský neve|ký zájem dětí a rodičů konat nebude.

Letošní pouť připadne už na neděli 22' srpna.

Červnová Výstava kosatců se u nás ve|mi zdaři|a. Proto lng. Pave| Novák z Plzně chystá opět na

poutové dny výstavu neméně krásných květin, a to mečíků.

Během víkendu, kdy se kona|y vo|by, bylo nási|ně vniknuto do občerstvení na místním hřišti. Lupičům

se zachtě|o m|sat a popíjet, ztrati|a se |ízátka, lahev fernetu a rumu. To a|e nenívšechno, zřejmě jako

Pepek námořník po špenátu, dosta|i |upiči sí|u a vykop|i boční dveře koste|íku. Policie vyšetřila, že oba

činy mají na svědomí žáci zák|adních škol'

Pan Micha| Šedivý nabízí předško|ákům možnost hrát fotbaI v Horažďovicích, kteý trénuje. Rodiče

k|uků a ho|čiček se mohou případně obrátit o te|efonní kontakt na pana starostu V|dimíra Smitku.

V pátek 2' července se bude od 17.00 hodin konat na návsi dětský den. Zábavu pro děti zajistí

provozovate| a obs|uha místní hospody U Turků.

Mateřská ško|a Svéradice bude mimo provozod12. července do22' srpna'

Fotba|ový Memoriá| Františka Kozlíka se koná na místním hřišti 5. července.

Nohejba|ové k|ání se uskuteční na známém místě ve středu obce 17. července.

Redakční rada přeje všem dětem krásné prázdniny a dospě|ákům vydařenou dovo|enou. ika

V měsících červenci a srpnu oslaví několik našich spoIuobčanů významná životní jubiIea.

Všem jmenovaným přejeme do dalších |et h|avně hodně zdraví, štěstía spokojenosti.

CERUENEC

Buzín František (čp. 109) 1.7. 65let

Fruhbauer Václav (čp. H6) 5,7. 64let

šrámková ]ana (čp. 22) 6.7. 63 tď

Turková Marie (čp. 3) 12.7. 77let

Brož Bohuslav (čp, 131) 19.7. 67let

SRPEN

Kovářík František (čp. 16) 1.8.65lď

Krejčí František (čp.110) 3.8.62 let

Buben ]osef (čp,120) 5.8.62 let

Doležalová MarÍe (čp.139) 8.8.61 Iď

Brejcha Rostislav (čp. 39) 11.B, 64let

Větrovcová Anna ( čp. 125) 20.7. 90 lď

Straňáková Věra ( čp. 5s) 21,7. 71 let

Hrabák ]iří ( čp, 27) 22.7, 78 let

]iřÍnec František ( čp. 30) 23.7. 64 let

Hambálek]aroslav ( čp.106) 26.7. 63let

Smíšková Marie ( čp. 2) 12.8, 79let

čeruený František (čp, 102) 25.B. 72 tet

Krliš Trantišek (čp. 148) 27,B, 69 let

P|eyer Rerhard (čp. 111) 27.B. 70 let

Větrovcouá Milada (čp. 35) 28.B. 70 |ď

Broučková Marie (čp. 9! 31.8, 76 let mot
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Výsledky voleb do Pos|anecké sněmovny Par|amentu České repub|iky, které se uskutečni|y v termínu
28.05 - 29.05. 2010 ve Svéradicích.
Počet vo|ičů ce|kem 293 vo|eb se zúčastnilo ce|kem 1.97 občanů

dva h|asovací lístky byly neplatné, spočtených platných 195
t.j. vo|ební účast celkem 67,24 %

číslo název
strany strany

počet Zápedočeský kraj
h|asů celkem % parlamentní strany Svéradice

1 OBCANE.CZ
4 Věciveřejné

0
22

5 Konzervativní strana 0

6 Komunistická str. Čech a Moravy 29

7 Koruna česká 0

9 Česká strana soc. demokratická 57
1.3 Strana práv občanů Zemanovci 9

14 STOP T

15 TOP 09 30
17 Křest. dem. unie _ ČsL 7L
18 Volte pr. blok ( cibulka ) 0
19 Česká str. nár. socia|istická o
20 Strana ze|ených 2

27 Suverenita - Bobošíková 11

23 česká pirátská strana 1

24 Dělnická strana soc. spravedlnosti 0

25 Strana svobodných občanů 1.

26 občanská demokratická strana zI

mandáty mandáty
0
11,,28 24 7

0
L4,87 26 2

0
29,23 56 3

4,91.
0,51
l_5,38 47 2

5,64
0
0
L,O2

5,64
0,5L
0
0,51
LO,76 53 3

celkem 7OO%

Volby do zastupitelstev obcí
Základní poznámky pro naše občany, kteří se budou chtít ucházet o zvolení do obecního
zastupitelsfua.
Volby upravuje zákon č. 491/200í sÓ. Prováděcím předpisem je vyhláška č' 59/2002 sb. y
širším pojetí se Voleb do zastupitelstev obcí dotýká také zákon o obcích.
Některé základnÍ pojmy pro občanku _ občana, kteří se budou ucházet o zvolení:
volební strany - volební stranou mohou byt registrované politické strany a politická hnutí,
jejich koalice
nezáVislí kandidáti
sdruŽení nezávislých kandidátŮ
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
kandidáti _ aby mohli byt za členy zastupitelsfua obce zvoleni' musí splňovat podmínku
volitelnosti , tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, mít trvalé bydliště v obci
kde chce kandidovat, nesmí byt ve ýkonu trestu popřÍpadě zbaven zpŮsobilosti k právním
Úkonům. Je třeba respektovat paragraý zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnost
funkcÍ
prohlášení kandidáfa se pnHádá ke kandidátní listině a obsahuje vlastnoručně podepsané
prohlášenÍ kandidáta, že souhlasí se syou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky
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volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině. Na prohlášení
uvede kandidát místo, kde je přihlášen k trualému pobytu, svoji adresu a datum narození
petice se připojuje ke kandidátní listině a obsahuje podpisy sympatizantů nezávislého
kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů. Počet nutných podpisŮ bude v nejbližší době
vyvěšen na úřední tabuli obecního úřadu
podávání kandidátních listin včetně petice ( v případě nezávislých kandidátů, nebo sdružení
nezávislých kandidátŮ) končí v případě voleb do zastupitelstva Svéradic v letošním roce
10. srpna
volební kampaň _ prezentace kandidujícÍch subjektů je ponechána na jejich vůli.Agitace a
propagace není povolena v prostoru volební místnosti po dobu voleb
termín voleb je citován na titulní straně našich novin starostou obce a je 15. a16'

zdroj INTERNET připravil
října 2010

mot

Honičko z thrilleru Jo w DETI

Tato příhoda se stala před mnoha lety.
To bylo v době, kdy ve statku ( nyní jsou majiteli ltalové ) byl kravín' Byla to pěkná stáj a v ní
dvě řady kraviček. A to vše obsluhovaly paní Stázka, Anežka, Anna a Marie.

V té samé budově byla ustájena telátka. o ty se starala paní Emilka.
Tyhle ženy byly poctivé pracovnice a Svou próci odváděly ve prospěch tehdejšího JZD a někdy i

bez ohledu na ýši svého vydělku.
Krmily, dojily, lqldaly hnůj, prostě dělaly všechny práce co k takové profesi patří.
Mezi tímvším pobíhalo malé děvčátko s hez|qlm jménem Haničkn. Ta pozorovala práci žen, občas

se na něco zeptala, nebo dělala průzkum.
Jednou se přitočila k paní Emilce a docela nevinným hláskem jí řekla: ,,Teta, vy jste taková hodná

a ženslý co lcrmí lcravičlry říkají, že jim kradete lcrmení.,,
Do paní Emillry jako když hrom uhodí! Tahle zpróva od malé holčičlE ji tolik rozrušila, že věřte-

nevěřte začala sejak se říká ubírat ze života.
Musel být povo|án doktor Pinl a paní Emilka dostala utišující injekci. A co dostala malá Hanička?

Tak ta musela nejprve s pravdou ven a lysvětlit, proč tak naváděla. No chtěla se tetě Emilce zavděčit.
Bála se, že od ní dostane vyhubováno za to, že jí na zahródce otrhala pivoňlE.

A co na to Haničlgl maminkn? Popadla to, co bylo nejblíže po ruce a řezala a řezala.
Byl to opravdu vellE nářez, vždyť na něj Hanička nezapomněla ani po padesáti letech.

mav

o místo činu

strana 4



Fotbalový klub FK Svéradice
o tomto víkendu skončili naše mužstva účinkovóní ve sých soutěžích. A mužstvo hrálo

krajskou soutěž l.B třídy skupina ,,B,,.
B mužstvo hrólo okresní soutěž lV. třídy skupiny ,,Bu. A noši žáci hráli krajskou soutěž

skupíny,,B,,.

hromodnó sróžka několika hróčú v předposledním utkóní Íoto mot

A mužstlto hrající v popředí l. B třídy začalo joro se střídovými úspěchy. První poločasy měli
vždy dobré, ole druhé poločosy ke konci zópasu jim vždy docházel dech' Toké za to mohlo
zranění některých opor, ale poróžka s MěčÍnem doma zamíchala s mužstvem, po zópase byla
hróčskó a výborová schůze, kde trénovóní zanechal dlouholetý trenér FK Svérodic Petr
Doležal. Tímto mu blahopřejeme za odvedenou próci u nošich mužstev, jok u dorostu, tak u A
mužstva. Na jeho místo přišel Miroslav Rambousek z Chonovic, kteý před tím trénoval
Chanovice, Nepomuk a Horaždbvice.

Někteří hróči hróli se zraněním a někdy museli nastupovot hróči B mužstva. Jó vím, fotbal
je tvrdá hro a tak by nějací hróči měli překousnout nějakou tu bolístku a trochu zabojovat za
naše mužstvo' Na konci skončilo A mužstvo ve středu tobulky na 8. místě se skóre 56:55 a
s 34 body. Po posledním zópase měli hróči dokopnou no našem hřišti o myslím si, že si měli co
říci a do příštího ročníku jim přejeme hodně fotbalového štěstí o abychom hráli o přední místa

B mužstvo hrólo svůj standard. Podařilo se do mužstva zobudovat
mladé perspektivní hróče a doma vždy zatápěli i soupeřům, co byli
v tabulce nad nimi. Venku to bylo o něco horší, ale myslím si, že
trenér Václov Dušek má dobré mužstvo a když budou chodit i ti mladí, tak budou hrót pěkný

fotbal pro oko divóka. Nakonec B mužstvo skončilo na pěkném 5. místě se skóre 42:43 a 25
body. Po posledním zápase doma mělo mužstvo také dokopnou, kde bylo co pít a jíst o také si
zazpívali.v tabulce.
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Žáci hróti no Co měli, střídali dobré zópasy s horšími o když přišlo na nejhorší soupeře pro

nós, tak byli kluci zraněný a někdo na výletech se školou nebo s Nepomuckými fotbalisty.
Nějak jsme tuto dobu museli ustót o ke konci už hráli dobrý fotbol, který se musel našim

divókům líbit. Výborně hról Don Berónek, ke kterému přibyli bratři Klasové a zejméno

překvapil Martin Štufka. Své si u mužstva odehrót kapitón Vojta Červený a Jára Makovec,

když nebyl zroněný' Ke konci soutěže zahró|i všichni dobře a zejména Filip Prokopius se znovu

rozstřílel. Poslední dva zópasy zvlódli kluci na výbornou, když doma porazili Postřekov 75:0 a

ve Stankově vyhróti překvapivě, ale zaslouženě 7:3' Na konec skončili toké na pěkném 6.

místě, skóre 47:4j s 34 body' Proto bychom jim jako trenéři

chtěli toké poděkovat a dokopnou si udělóme jako vždy na

hřišti,

foto mot

Také bych Vás všechny chtěl pozvat na memoriál Františka Kozlíka, který

se bude konat V pondělí dne 5. 7. zoto na hřišti FK Svéradice. Toto je turnaj

staných gard. Proto bych Vás věrné fanoušky chtěl na tento turnaj pozvat.

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích
foto mot

Noviny připravuje redakční rada ve s|ožení:
Miroslav Chaloupka (mch),

Počet v'ýtisků 2oo '
Jindřiška Ka|abzová (jka), Marie Vojtová (mav), Kami|a Marcová (kma),

ing arch Tomáš Straňák (mot)-grafická Úprava, odpovědný redaktor.

neprodejné

text nch


