
Ročník III. |č. L4 Duben 2005

ST/EMDLCE
YáŽeni občané,
dovolte mi, abyclr Vás seznámi| s činností obecního úřadu a prací zasfupitelstva, které se sešIo 24. února

2005 na l6. veřejném zasedání'
By| schválen dodatek Smlouvy o sběru odvozu a zneškodňování komunálního odpadu, ýkající se zvýšení

poplatků za svoz. od firmy Becker jsme si zapůjčili kontejner na papír, ktený je umístěný za hospodou. Vlastní
korrtejner zakoupíme v případě, že se osvědči vyuŽiváni pronajatélro'

Po dohodě s Plzeňským krajem, odborem dopravy, by| přesunuý autobusoW spoj z Horažd'ovic do
Svéradic ze 16.40 na l7.00 hodinu.

Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko, jehož jsme členem' bude vydávat publikaci ,,Putování
Prácheliskem,,. Dá|e bude mikroregion zajišťovat znaěení dvou cyk|otras, které povedou přes naší obec.

Zastupite|é byli seznámeni s písemnou zprávou o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Po|icie
Horažd'ovicezzII. polo|etí roku 2004. V obci Svéradice došlo ke dvanáctitrestným činům, objasněny dva a k
jedenácti přestupkům, objasněny tři.

V březnu proběhl na oU audit hospodaření zarok2004.
ZProgranu stabilizace obnoly venkova Plzeňského kraje jsme zažáda|i o dotaci na opravu střechy garáži

za oU a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Podle nového zákona se musí zvýšlt kontro|ní odběry pitné vody.na šest zarok. Letos jiŽ proběhly dva

odběry a voda je neávadná' Dále nám odbor životnílro prostředí MěU HoraŽďovice vyda| nové povolení na

vypouštění odpadních vod, které p|atí do 30'|1.20|2.
Na vodárně bude bě|rern měsíce dubna vyměněna nádržna vodu z plechové zanerezovou.
Na návsi a v areá|u mateřské ško|y byly poraŽeny suclré bříry avyřezány suché věwe.
V nejbližší době nán na třech místeclr obecní komunikace osadí firma Silba zpomalovací pruhy.
Na ávěr bych chtě| upozornit občany, že místní poplatek ze psů měl bý uhrazen do konce března a místní

pop|atek zasvoz odpadu do konce dubna. Příští svoz,25. dubna nebude popelnice bez platné zrrámky na rok
2005 vyvezena.

Wadimír Smitka, síarosta obce

NaŠl JUBILANTI
V rněsícíclr dubnu, květlru a červnu oslaví ýzrramná jubilea několik našiclr spoluobčanů' Přejeme jiln lrodrrě

zdraví a pohody do dalších let!

Duben
Kol|árová Milada
Korbelová Anna
opalechý Antonín

Květen
Vyšehradová Věra
Kollár Ladislav
K|as Václav
Šrámek ErniI

čeruen
Kandrová Marie 1 l. ěervna
Bukovanová Frarrtiška l7. ěervna

let Augustin Jaroslav
|et Pleyerová Zdeika
let

Kordíková Julie
Kůrka Karel
Kopáčková Anna
Kopáěek Karel

Karhánková Anna
Vyšehrad Josef

3. dubna
14. dubna
21. dubna

l. května
5' květrra
7' května
8. května

67
60
69

21. dubna
27. dubna

1 l. května
15. května
20. května
3l. května

25. ěervna
26' ěervna

65 let
60 let

76 let
75let
66 let
69 let

95 let
'19 let
jka

74 |eÍ

69 Iet
60 let
60 let

67 let
90 let



Udátosti. zajímavosti, střípký ...
o Březnový dětský maškarní kameval se i přes nepřízeň počasí opět vydďil. Svaž Žen Svéradice

děkuje všem občanům, kteří sv'ými sladkostmi přispěli ke zdaru akce.
o Paní PhDr. BoŽena Bukovanová se při nedávné návštěvě Svéradic s velkým uznáním

vyjádřila o výstavě ,,Vítejte doma... obci Svéradice předala dar 3000 Kč na ozelenění
Kostelíka. Velice děkujeme !

. Projekt revitalizace Kostelíku navycháakovou a klidovou zónu si zájemci mohou prohlédnout
na obecním úřadě.

. Zak|adatel Sokola Svéradice pan Josef Smitka pŤevzaI 7, bÍezna v Praze Cenu Dr' Václava.
Jíry, která mu byla udělena Výkonným výborem Českomoravského fotbalového svazu.

o Letošního velikonočního ,,křístání.. se zúčastnil rekordní počet 28 ,,křístačů...
o Plzeňský k'raj vydal novou cykloturistickou mapu' na které jsou i trasy' které budou v nejbližší

době značeny. Svéradice je KiŽovatkou dvou cyklotras _ trasa č.2161 vycházi znádraŽí
Horažďovice-předměstí a pokračuje přes ves Babín . Svéradice- Slatinu - Chanovice (v lesích
na Hradcích je odbočka na trasu č. 2162 na Kadov) do Kasejovic. Druhá trasa č. 2163
vede: Malý Bor - Třebomyslice - Lhota Hor. - Velký Bor - Svéradice - Komušín - Slivonice -
Čečelovice a napojuje se na blatenské cyklotrasy.

o V pátek 6. května se konají oslavy ,,osvobození HoraŽďovic americkou armádou.. od 12. 30
hodin, mimo jiné opět přijede konvoj historických vozidel ,,Convoy of Rembrance 7945.. a
vystoupí kapela 35. pěšího pluku US - Army. V 16.oo hodin bude v místech byvalé Synagogy
odhalena deska židovským obětem holocaustu.

o Vsobotu7.května v 10.00hodinbudevKomušíně čp.36 odhalenapamětnídeskaplukovníku
331. bombardovací perutě britského Královského letectva Václavu Kadaněmu.

o 30. dubna Zveme na,'pálení čarodějnic.. a stavění máje.
kolektiv

rEŠrĚ JED|{oU KoSTELÍK
PřestoŽe jsme o něm psali uŽ mnohokrát, mám Vám dnes poreferovat o další fazi vyvoje nového

uspořádaní této lokality.
Byl zpracovan projekt úprav celého pozemku, kteý patří obci. Co je tedy nového, co nás ?ajimá:
Novinkou j e, žeby měla i nadále bý zachovana stávající pěšina, po které se dá KoSTELIK obejít.
Novinkou j e, že vzácné bylinky, kvůli nimž vůbec vznikla myšlenka na jejich uchování, aby školní

m|ádež i dospělejší populace se jimi mohli pokochat při nedělních i jiných prochiakách, budou ještě
zmnoženy osetím pozemku.

Další novinkou bude vysazení dvou lip po stranách vstupu do kostelíka.
Novinkou bude probírka stávajících akátů, protože jejich vymýcení by nedávalo záruku, že jiná

vyséuená vysoká ze|eí by na tomto kopečku měla šanci vegetovat.
Novinkou je nutno nazvat vybudování tůňek pro rozmnožování žab ajiných živočichů v prostoru,

kdeještě v době nedávné byly vězněny v drátěné ohradě slepice.
Novinkou je také zbudování informaěních tabulí podél pěšiny s jejich pruběŽnou údrŽbou.
Samozřejmostí by mělo byt, že pěšina bude integrována (zapojena) do širšího systému

cyklistických tras v okolí.
Nevím, jestli jsem něco nevynechal, nebo něco důleŽitého nezapomněl, urěitě budete o dalším

pruběhu celé akce informováni v NAŠICH NOVINÁCH'
mot

Vydává obecní úřad ve Svéradicích. K tisku připravuje redakční rada ve sloŽení:
Vác|av DuŠek (vdu)' Jindřiška Ka|abzová fika), Jan Koza (jpk) Josef Smitka (sm), lng. arch. Tomáš
Straňák (mot), Ing' Marie Šu|cová (maŠ), Marie Vojtová (mav), |ng' Rudo|f Nejed|Ík (run)

Počet výtisků: 200. Neprodejné



Jex Pevpr II. pŘExnoČIr pnÁg vĚČxosrl
Krátce před svou smrtí nám všem vzkázal : ''Jsem spokojen, bttd'te i o}'''.
Všechny noviny světa. snad i ty nejateističtější, pňnášely poslední dny zprály o zdravotním stalu

nejvyššího představitele katolické církr,'e papeže Jana Pavla II. a po jeho smrti se zarnýšlely nad jeho
osobností. Bylo ul'eřejněno mnoho informací z jeho
žil,.oÍa, včetně statistického výčttr jeho poutí sr,.ětem.

objevovaly Se tituly jako papež odvahy,
porozuměni, mvž velkého dLrcha í srdce atd. Proč byl
Svatý otec těsně před svou smrtí spokojen? Všichni
asi uznáme , Že LváÍí v tvář smrti se nemluví napiano.
Poclle praŽského kardinála |vÍiroslava Vlka bylo
umÍrání Jana Pavla II. jeho posledním kázáním
světtt. Světt-t, který propaguje především mládí,
kásu, bohatství, seberealizaci bez osobní oběti,
připomínal Jan Pavel II. během svého pontifikátu
potřebu ochraňovat žívotv každéjeho podobě, tedy i
v nemohoucnosti stáří a význam osobní oběti pro
dnrhého člověka. ByI spokojen, protoŽe svoje
nesnadné a protrpěné poslední roky, měsíce a dny
určitě obětoval za ce|ý svět, za kaŽdého z nás. ByI
spokojen, protože Za branou smrti viděl
zmrtvýchvstalého Krista, byl spokojen, Že nám rnohl
tr'rto svoji pravdu ještě naposled potvrdit.

Dovolte mi, abych Ze vzpomínek mnoha
významných osobností na Jana Pavla Il.odcitovala
vzpomínku našeho velvyslance ve Vatikánu Pavla
Jaitnera z KatolickÝch novin č.l5.: PíŠe se rok l978 -

Macourov u Ceské Bělé. Je nám kolem třiceti, máme tři děti, nemáme byt a naší pozemskou
budoucností v reálném socializmu je černá díra. Přesto máme naději: tiskneme kaŽdý večer r-rcho k
amplionu Radia Vatikán. Dnes, l6.října, slyšíme neuvěřitelnou zprávu, právě byl zvolen papeŽem
Karel Wojty|a z Ktakova, PoIák a Slovan. Jeho první slova jsou: ''Nebojte se!'' Zatím jen tušíme, že to
jsou ta Slova, která jsme potřebovali slyšet. Je to jako blesk uprostřed noci.

Píše se dr-rben 2003 - Vatikán.Vystrrpujeme Zyozll, švýcarský gardista s halapartnou vzdává čest,
Žádný předpokoj, žádné čekání. Vstupujeme do jednoduše zaÍízené místnosti. Jedinou výzdobou je
V'tiŽ a obraz rybáÍe Petra, kráčejícího po vlnách Galilejského moře. Svaý otec Jan Pavel II. na nás
čeká na vozíčku. Těžce zkouŠený chorobou, vězeň svého těla, přesto vstává. Přistupuji k němu a
podávám mu ruku. Stisk jeho ruky je srdečný a pevný. Pohled zkolmavý. Ríkám připravenou větičku
o tom, jak mě těší. Že se mohu osobně setkat s člověkem, který tak významně ovlivnil světové dějiny a
přinesl nám svobodu. Německy. Svatý otec r-rsedá se Šibalským úsměvem přimhouřených očí. V těch
očích je vŠechno, síla jeho charismat, otcovské pochopení i síla odpovědnosti za budoucnost této
nemocné planety. ''lVÍůŽeme mltrvit česky'', říká se širokým úsměvem. Hned je to jiné, především jen v
mateřštině lze vyjadřovat city. A pak' silná symbolika. Připomínka společného slovanství. ''VaŠe
Svatosti, jak se díváte na Evropskou unii?'.' ptám se. ''Je to dobý projekt. Ze všeho nejvíce
potřebujeme návrat ke svým křest'anský.m kořenům. To je důleŽitější neŽ blahobyt. Je třeba stavět na
tom, co trv.á. Společně lze také vykonat více dobra' Nebojme se!'', říká papež'

Píše se druhý duben 2005, na náměstí sv.Petra ve Vatikánu padají stíny soumraku. Tiše pÍicházejí
zástupy'. Své zraky rrpírají ke dvěma oknům třetího patra Apoštolského paláce, z nichž se' navzdorv-
temnotě pozdního večera, line světlo.

Jan Pavel II.. poutník na zemi. biskrrp římský. sluŽebruk sluŽebníků BoŽích se vydává na dalekou
cestu. Na sl'ém místě i r,,e zkouŠce nejtěŽší. y,Ždy věmý tomu, čemu zasvětil celý' Život. Zástup to ví.
Zástup je s ním. Rozumí naléhavému vzkazu statečného muŽe BoŽího, jenž jej jako tehdy, před
Šestadvaceti let;". mlčenlil.ě. ale přesto pel'ně slavnostně v'vzý.vá: ''Nebojte se!', (Konec cit.;

mas



,,Amerikánky,,
V těchto dnech, kdy vzpomínáme konce druhé světové války, kteý jsem proŽila ve své rodné obci

Svéradicích, patří moje vzpomínky dvěma drobným, nenápadným sestrám Stulíkolrym, které všichni lidé
ve vsi znali pod jménem ..Amerikánky... Kristýna a Jr-rlie Stulíkovi, tak se správně jmenovaly, bydlely
tehdy v nájmu v hostinci U Turků.

Narodily se v Babinech, odkud rodina Stulíků Se

sl.ými čtyřmi dětmi odešla hledat práci do
Ameriky. V New Yorku vychodily českou školu a
vlastně tam proži|y ceIý svůj dospělý Život.
Pracovaly v továrně na knoflíky a když si našetřily
peníze, vrátily se před druhou světovou válkou'
Vroce 1937, zpět do Čech. Nejdříve bydlety
v Horažd'ovicích, pak se přestěhovaly do Svéradic.

Když 6. května L945 osvobodila americká
armáda jihozápadní Čechy a ve Svéradicích Se

ubytovalo velké mnoŽsWí vojáků, mohly tety
Stulíkovi , po mnoha letech, uplatnit svoji dokonalou
angličtinu. Zprostředko váva|y styk mezi americkým
velením a tehdejším starostou panem Podlešákem od

',Fousů... 
Tehdy Za mnou přišla teta Julie, abych se

ve volném čase a oři tanečních zábavách. které se
konaly v hospodě U Turků, ujala amerických vojáků, kteří na tom byli psychicky velmi špatně a báli se, že
budou převe|eni na japonskou frontu. Chodila jsem s nimi kTurkovům iněkolikrát denně. Tety vařily čaj,
pekly koláče a připravily pro vojáky vždy nějakou tu americkou specialitu. Seznámila jsem se
s americkými důstojníky, kteří tamtéž chodili. Vlastně od nlch vznikl nápad podepsat se na památku do
kroniky. Připravili cestu a nauči[i mně jak se mám představovat a přednést Žádost o podpis do kroniky,
kteý bude připomínkou těchto slavných časů. A tak dodnes je na stránkách školní kroniky památka na

první tanlq se valí od Velkého Boru do Svéradic

jejich pobyt ve Svéradicích . 44
podpisů důstojníků' poddůstojníků a
vojáků slavné Pattonovi armády.

Vojáci byli ve svém Živlu, když
si mohli popovídat s našimi děvčaty,
zatančít si, sdělit odkud jsou, jaká je
jejich rodina, jaké mají školy, kdy
narukovali, jakými biwami prošlí a
jak jsou šťastní, že je konec vátky.
Byli to samí dobrovolníci, nejmladší
z nich ročník 1926. V Anglii Se

připravovali na vylodění, prošli
peklem vylod'ovacích operací
v Normandii a pak jako tanková

divize generála Pattona
osvobozovali jihozápadní Čechy,
přičemž museli dodrŽet stanovenou

demarkační |in|i. Zbývájich na živu j|Ž hodně málo. Po nich přišli vojáci, kteří jiŽ váIečnými operacemi
neprošli, to byli ti, kteří měli svuj vojenský tábor v lese opěši u babinského nádraŽí.

Myslím' Že si tety ,,Amerikánky.., fyto dvě skomné ženy zas|ouŽi, abychom na ně vzpomněli. Jejich
Životní osudy nebyly nijak lehké. Vrátily se do své rodné vlasti v době, kdy se zanedlouho na to ČSR stala
Protektorátem Čechy a Morava, kteý jejich úspory znehodnoti|. Po osvobození je následná měnová
reforma v padesáých |etech připravila o zbytek v Americe těŽce vydělaných peněz. A nebylo to málo.
A tak zcela v tichosti a v chudobě Krisýna zemřela ve Svéradicích a Julie v Domově důchodců ve Štěkni.
Čtenáři, aŽ půjdeŠ na velkoborský hřbitov, poloŽ kytičku na jejich hrob. ZaslouŽí sito.

PhDr. Božena B ukovanová

Julie Sntlíkovd s Marií Panuškovou v roce ]969



Finanční úřad V HoraŽd,ovicích upozorňuje,

Že v souvtslosti S posunutím termínu pro podání daňového
přtznání k dani z nemovitosti ze zemědělskych pozemlď na
30. dubna 2005 nebudou poplatníkům daně rozesíIár]y
poštovní poukázky s uvedením výše daně.

Termíny splatnosti daně z nemovitostí zůstávaji nezměněny:
. do 31.5. nepřesáhne-li daň 1000 Kč
. 4 stejné splátky (3 1. 5.,30. 6., 30. 9., 30. 1 1.) u ostatních
poplatníku
- 2 stejné splátky (3 1. 8., 30. 1 1.) u poplatníků provozujících
zemědělskou r1frobu a chov ryb

Daň lze platit:
- převodem na bankovní účet číslo: 7755.37624351107I0

variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 1 148

- poštovní poukázkou - ptázdné poštovní poukázky budou k
dispozici také na obecních a městských úřadech
- v hotovosti . v pokladně finančního úřadu v úředních dnech
(pondělí a středa)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SVOZ NEBEZPEČNÉIIo A VELKooBJEMovÉHo
ODPADU

sobota 2I.5.2005 _ 8.00 hod. (zaobecním úřadem Svéradice)



Mírová bomba
Při bombardování babinského nádraží,,odhodi1.. jeden americký bombardér bombu, která dopadla

na louky ve ,,Vůsí.., vlevo od silnice ze Svéradic do Babína. Samozřejmě, Že to neuniklo pozornosti

Pepíka šudybyloc (Benedikta), který se po vá|ce rozhodl bombu lykopat. Po dlouhém hledání bylo

nui.'"no místo jejího dopadu a bomba, která byla zatýa skoro dva metry v měkké louce byla Za

dramatických okolností vykopán a a ze země výažena na louku. Ještě předtím však J. Benedikt (a to

obdivujme jeho odvahu) zneškodnil nárazové rozbtršky na přídi i zádt bomby. Bombu pak slavnostně,

za asistencé svých pomocníků, dovezli na voze taženým kravami ,'strejdy Štětinoc..do vesnice.

Z bomby jejiž veha by|a 260 kg J. Benedikt pouŽív a| vylěŽený ',prach.. 
na střílení paÍez.i a jiné trhací

práce u lidí, kteří jej o to poŽádali' Mimo jiné tímto ,'pfachem.. jsou vystřílené i jámy sloupů

ól.kt,i"kého vedení přes Kostelík do KÍlišů mlýna. Škoda, že tato stále novotou záÍíci bomba, vlastně

její neškodný plášt', byla dána do sběru. 
jsm

Kdyžjsme před léty připravovali výstavu k 50. ýročí osvobození Svéradic a sháněli u lidí různé

předměiy L roku 1945, upoutal moji pozornost vojenský ,,ešus.., který u paní Chalušové v čp. 92

ieže1 poiozen na hromadě písku. Pozna|jsem hned, Že je to,,ešus.. US-Army, vŽdý jsme s takovými v

,'pěta3tyřic átém,. jako kluci chodili fasovat k pohostirrným americkým vojakům žvýkačky a čokoládu.

Iiy| zamazaný, skóro k nepozniíní a plný ztvrd|é sádry. Jaké však bylo moje překvapení,kdyžjsem jej

pracně očistil. Po celém jeho obvodu bylo výepáno sdělení jeho majitele.

Patřil vojáku jménem FREEBURG, na dně je výepáno jméno jeho rodiště PINE CAMP, NEW
Y1RK, TENŇ., následovalo místo jeho výcviku, kteý prodělal v CAL. DESSERT, TEXAS, následuje

ENGLAND, čili pobý před vyloděním a pak popis jeho frontových operací BELGIUM, LUX.(emburg),

GERMANY a CZECH. Škoda, že jsme jeho majitele nepoznali dříve, jistě by byl tímto ,'ešusem..,

kteý jej provéze| celou válku, potěšen.
(Pozn.:,,Ešus.. je součástí ýstavy v Městském muzeu v Horďďovicích) 

jsm

Druhou světovou válku jsem prožívala jako bezstarostné dítě. Matně si vzpomínámna úryvky vět,

které jsem od dospělých slyšela. Nástupem Hitlera kmoci vroce 1933 byl osud naší republiky

zpečetěn. A již v roce 1938 se nad naší vlastí stahovala mračna. Došlo k okupaci Cech a Moravy a

kvytvoření tzv. Protektorátu Bóhmen und MÓhren, coŽ znamenalo úplnou úrátu samostatnosti. I,idé

ale nes1oŽili ruce do klína, nečekali až okupanti dokončí di\o zkžtzy'Mnozi vlastenci odešli do ciziny,

kde jednak se zbraní v ruce' jednak pérem či slovem pomáhali uspíšit konec války.
Ňemci vidě1i, že náš národ nezískají tak snadno jak si představovali a s velkou krutostí se mstili.

Mnoho lidí bylo vyslýcháno , posláno do koncentračních táboru a popraveno. Mně se nejvíce vybavuje

období kdy letadl'ana\étáva|a a bombardovala v Babinech nádraŽí, Nálety u nás doma a v celé vesnici

wvolávalv strach.. 
Štěstím všichni plakali, když válka skončila, na chaloupkách se roztřepetaly červenobílé prapory

s modrym klínem. Ale úplný konec války ještě nebyl' V lesích se skrývali němečtí vojáci.. Mezi
Velkým Borem a Holkovicemi, pod mostem, u mlýna ,, Baráku.. chýili místní lidé jednoho z nich a

postatl do sběrného tábora. Hůře dopadl německý voják, ktery se skn.ýwal lesích u hajnice směrem na

Lažany. Tvrdě se bránil, byl zastřelen a v lesích pochován. My děti jsme později do toho lesa chodily

na houby a strašily Se 
',esesmanem...

Ve druhé světové vá|ce zahynulo tisíce našich občanů, bylo vyvraŽděno tisíce Židovských rodin.

Zaznamenány byly miliony lidských obětí. Myslím, Že všichni si zaslouŽí naší vzpomínku.
mav

ednoho

ínka na



Fotbalové jaro ve Svéradicích
Mistrovská sezóna zača|a pro naše dvě dospělá mužsťva a dorostence poslední březnový víkend.

Žákovský Úm a ýn miniŽáktl zahájilri svá soutěžrrí utkání 9. respektive l0. dubna a poslední, tj. naše stará
garda začíná v pátek 22. dubna, Nabiý jarní program těclrto našich šesti mužstev skončí až poslední ěervnovou
sobotu, kdy se uskuteční turnaj staých gard - 2. ročník Memoriálu Františka Koz|íka' Do té doby se uskuteční
dlouhá řada mistrovskýcli a také přátelských zápasf:, které r,yzkouší připravenost a kvalitu našelro hřiště a
budou k|ást velké nároky na práci naše|ro výboru a všech lidí, kteří našemu fotba|u vypomálrají. Každérnu
fotba|ovému víkendu předchází usi]ovná práce, která se ýká přípraly liřiště tj. jeho posečení' nalajnování popř.
i uvá|cování, dá|e připravenosti šaten a sprch pro hráče' kde se bělrem víkendu vystřídá několik muŽstev a musí
bý vždy čisté a vyklizené. Spousta práce je iko|em zajištěnostijednot|ivých zápasŮ, kdy je zapotřebí zajistit
pořadatelskou službu, ýběr vstupného, občerstvení a nema|é starosti jsou spojené s vydáváním Zpravodaje,
kteý přispívá k irifonnovanosti Vás všech, kteří na naše zápasy chodíte.

V současrré době probílrá na hřišti rekonstrukce záchytných sítí za oběma brankami, kde bude sundáno
staré a již nevyhovující pletivo, provedena rekonstrukce stávajícíclr stožárů a následně bude zavěšena nová
celoplošná síť, která bude zachycovat balony bez toho' aby by|i poškozeny, jako se to stávalo u drátěného
p|etiva. Tato akce není tak jednoduchá jak se zdá a bude trvat nejméně pět ddnů' Dá|e nás během měsíce května
čeká rekonstrukce několika úseků oplocení' kde nám staré trámy hrrijí a potřebují nutně nahradit novými. I tato
akce bude časové hodně rráročná a určitě neodmítneme pomoc od kohokoliv z Vás.

Ted' se vraťme k samotnému fotba|ovému dění a SeznalnÍle se s dosavadnílni výsledky našiclr t,Ímů
v právě probíhajícíjarní sezóně:

MUŽI ..A,, :

FK Svéradice - Soko| Hradešice ,,B..
STARt Dešenice _ FK Svéradice
FK Svéradice _ Soko| Mochtín ',B..
Soko| Vrhaveč - FK Svéradice

Našemu ,,áčku.. patří v současné době l. místo v tabulce s náskokem jednoho bodu před
Že|en.lou Rudou, a|e ta má jeden odložený zápas k dobru.

0)
1)

1)

3)

3:l (l
2:2 (1

2:1(l
1:4 (0

0(0
0(0
2(1
2(2

1

1

2
4

FK Svéradice - Jiskra Domaž|ice
Sokol Bezdružice _ FK Svéradice
FK Svéradice - Sokol Chotěšov
ZD Meclov - FK Svéradice

Dorost zaháji|jaro ve ve|kém sý|u
favority soutěže, Sušicí a Doniaž|icemi.

ŽÁct :

FK Svéradice _ TJ Sušice ,,B..
Chanos Chanovice _ FK Svéradice

0)
0)
1)

1)

první tři zápasy odehrálo venku na hříštích
ích duelech prokazují stoupající formu.

0)
1)

1)

r)
|e mu patří vyrikající třetí příčka za velkýrni

2
2
4
0

I (l
I (1

1(2
3(0

0:4 (0: 1)

4 :2 (2 :2)

2:2 (0:1)
2:2 (1 : l)

Soko| Ma|ý Bor _ FK Svéradice ,,B..
TJ Nezamyslice,,B.. - FK Svéradice ,,B..
TJ Žichovica ,,B,, _ FK Svéradice ,,B..
FK Svéradic ..B.. - TJ Žibobce

,,B.. rnuŽstvo mě|o rra jaře těžké vy|osování a
soupeřů. Úvodní dvě poráŽky jej však nez|omily a v dalš

DOROST:

a po 17. ko

Žáci nezačali své jarní nistrovské zápasy zrovna nejlépe, ale v dalšíclr ko|ech si vše určitě
vynalrradí.

rwnluŽÁCl:
FK Svéradice _ TJ Nalžovské Hory
FK Horaždbvice - FK Svéradice

Uvodrrí zápasy našiclr miriižáků ukazují na jejich stoupající a stále se z|epšující výkorrnost a oni
to urěitě potvrdí i v rrásledujícíclr dueleclr.

vdu


