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Yáženíobčané!
Dovolte mi, abych nejdříve zhodnotil práci zastupitelswa v letech 2002-2006. Úkoly, které jsme si
naplánovali byly ve většině případůsp|něny. Samozřejmě, že všechno se nám nepodařilo udě|at' Závisí to
hlavně na finančníchprostředcích.
V roce 2002 jsme zača|i vydávat obecní noviny Naše vesnice Svéradice. S tímto nápadem přišel pan Josef
Smitka aJanKoza a poté byla vytvořena redakčnírada. Tyto noviny jsou vydávané každédva měsíce a jsou
posílány i občanům, kteří bydlí mimo našíobec, nejdále si předp|atil poštovnézájemce až z USA. Zde bych
chtěl poděkovat redakčníradě, která si také někdy musí vyslechnout negativní názory od někteých občanů.
Ve zmíněných letech byla zakoupena nová rozhlasová ústředna a v někteých částech obce byly
namontovány nové reproduktory.
Přes zahradu čp. 3 byla dokončena kanalizace a opraveny křížky, které se nachází v katastru obce.
obec vstoupila do sdružení,, Jaderný odpad děkujeme, nechceme.., které má za ci| zamezit vybudování
úložištějaderného odpadu ve výipované loka|itě kolem Pačejovska.
Podařilo se nám s firmou FARM Svéradice vyměnit pozemky kolem kostelíka sv. Bartoloměje, které by|y
jejich
vlastnictví. Ktěmto pozemkům byla zpevněna cesta. S fondu Evropské unie Leader jsme získali dotaci
v
jej
ich revitalizaci.
na
By|y zavedeny internetové stránky obce, které jsou pravidelně aktualizovány.
Máme uzavřenou smlouvu s firmou AQUASUMAVA Chudenín na provozování obecního vodovodu a
kanalizace. Tato firma pravide|ně odebírá vzorky pitné vody k rozborům.
Na podzim roku 2004 proběhlo v našíobci setkání zdvaadvaceti potomky našich rodáků, ž1jícíchv USA.
Byl pro ně připraven celodenní program' kteý se jim velice líbil a domů odjíždělidojatí.
Máme zpracovaný územníplán obce' kteý je závazný. Nad garážemi za budovou obce byla vyměněna
střešní krytina a latě. Do budovy vodámy byla osazena nová nerezová nádoba na pitnou vodu. Nemalá část
finančníchprostředků je investovaná na opravu obecních komunikací.
obec jako zřizovate| mateřské školy finančně zajišťujejejí provoz. Ško|ku navštěvují nejen děti z naší
obce, ale i z okolních obcí. občanémají možnost dvakrát ýdně navštěvovat místníknihovnu. Zde se nachází
počítačs internetem. Naše obec je členem Svazku obcí Radina a Zájmového sdružení právnických osob
Prácheňsko. Finančně je podporováno několik sportovních a kulttrrních akcí, které se v našíobci kaŽdoročně
pořádají. Hospodaření obce je vždy za uplynuIý rok kontrolováno auditorem.
Dovolte mi, abych poděkoval občanům,kteří se zúčastnili komunálních voleb do obecního zastupite|stva.
AŽnajednohočlenabudezastupite|swopracovatvestejnémsloŽení.Naustavujícímzasedání l.1l.byl zvolen
starosta i místostarosta. Zároveťl byly zvoleny tříčlennéfinančnía kontrolní vybory. Chtěl bych poŽádat občany,
aby navštěvovali veřejné schůze, které jsou každédva měsíce. Proto Vás uŽ nyní zvu najednu zp|ánovaných,
konanou 14.|2., kde se bude schvalovat rozpočet obce na rok 2007.

Wadimír Smitka, starosta obce

NaŠlJUBILANTI

V měsícíchlistopadu a prosinci oslaví ýznamná jubilea několik našich spoluobčanů. Přejeme jim hodně

zdraví a pohody do dalších let!
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SmíšekFrantišek
Klečková Eva
Pavlovec Josef
Větrovcová BoŽena
Červená oýlie
Štěch Jaroslav

Události, zajímavosti, střípky.
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Poslední srpnový víkend to na návsi vřelo, hrálo, Kičelo a počasítomu přálo. To proto, Že
byla veliká pout'. Atrakce pana Třísky ze Strakonic točily jak o závod a průvan nám provětral
peněŽenky, ale děti měly radost. Na své si přišli i fanoušci fotbalu' vyhlídkového létánía
tanečnízábavy. Svátečně byla pojata i dopolední mše vkostelíku sv. Bartoloměje, kterou
slouŽil náš milý pan farář Stanislav Bušta z Velkého Boru.
Na ustavujícím zasedáni nově zvoleného zastupitelstva obce dne 1.ll.2006 byl zvolen
staronový starosta Vladimír Smitka a staronový místostarosta František Kalabza. Předsedou
finančníhovýbortr zistávástejný, jako vminulém volebním období, Josef Jiřinec se členy Ing.
Marií Šulcovoua Miloslavou Hokrovou. Předsedou kontrolního výboru Se stal Ing. arch.
Tomáš Straňak se členy Kamilou Marcovou a Vlastimilem Soukupem.
Humanitární sbírka v našíobci předčila očekávání, je vidět, že jsou u nás lidé s dobým
srdcem, co chtějí přispět druhým v nouzi. Zástupci neziskové humanitámi organizace si
odváŽeli téměř plné nákladní auto. Paní Anna Hokrová se vzorně starala o sběr tříděné sbírky,
pÍevážně s ošacením. Rádi všem diírcůmvyřizujeme poděkovaní od Diakonie Broumov.
ČBz DistribučnísluŽby S.r.o' upozorňují majitele nebo uživatele nemovitostí, kteří mají
povirrnost odstraňovat a oklešt'ovat stromoví v blízkosti elektrického zaŤízení,aby takto učinili
do I. 12.2006' Po této lhůtě bude na dotčených stromech proveden neodborný zásah. Stromy se
ani větrem nesmí přiblíŽit k vodičůmb|iže než na lm u vzdušnéhovedení nízkéhonapětí a na
2m u holého a izo|ovaného vedení vysokého napětí. Podrobnějšípokyny jsou vyvěšeny na
úřední desce obce Svéradice.
Svaz žen Svéradice děkuje všem Ženám zatéměŤ devadesát darovaných hnětynek. Bez nich uŽ
se zkrátka neobejde tradičnídámská volenka na posvícenskézábavě. Jen |idi z obce kdyby
přišlo víc. Velmi dobře se tu ,'Zapsala.. svým vystoupením kapela Asfalt z Přeštic. Na stejné
akci Havelské posvícenské zábavě budou hrát i v příštímroce, tak příště neváhejte a přijďte se

také pobavit.
Setkání s představiteli italského města Saracena naplánované akci 2I' a22. října se záměrem
uzavŤení partnerské smlouvy se neuskutečnilo. Při cestě k nám měli na italské dálnici dopravní

nehodu. Podle jejich sdělení byli dva znich |ehce ztaněni a proto se vrátili zpátky. Po
uzdravení členůdelegace domluví jiný termín návštěvy.
Pak, žeje venku teploučko a lidi se cachtají ve svých bazénech a proto máme velkou spotřebu
vody' jak ukazoval vodárenský vodoměr. odběr až sto kubíkůvody, ve dnech kdy je nejvíce
80 zavinila porucha vody u čp. 130 a ne venkovní koupání. Voda nepronikla na povrch a proto
se únik špďně hledal. Nicméně' ve spolupráci se společností AQUAŠUMAVA a přístrojem
byla objevenaa opravena. Výše uvedená společnost poruchu opravila na své náklady, uznala
závadu z minulého zásahu ve stejném místě.
Na podzim se vŽdycky mouchy chtějí někam ,,zaskulinkovat... Ale co vyváděly v zasedačce
budovy obce, to nemá obdoby. Zčemalá vrstva bzučícíchmuch se vyřádila na právě umýých
a zavÍených oknech tak, že se musela myt znovu. Na mouchy jsme ,,zautočIl|,, sprejem a v ten
moment jich byly dvě plné lopatky.
Na co se můŽeme těšit? Na prosincové akce v místnímkultumím domu. Ato 2'I2. na taneční
skupinu Parkán' vánoční koncert originál Band 17. 12.v I7.00 hodin, ples myslivci25.I2. a
silvestrovskou zábavu'
Redakčnírada se omlouvá občanůmza pozdějši vydaní říjnového čísla.Proběhlo tolik událostí
apráce, Že se termín vydání neplánovaně posunul do poloviny listopadu.
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Volby do zastupitelstev obcí
konané ve dnech 20. - 21. 10. 2006 ve Svéradicích
Počet voličův seznamu: 282

:200

Vydané obtÍlky: 20

volební účast

Platné hlasy: I 398

J'f UPl'f EL:i'f EY
i

Výsledky hlasovánÍ:
1. Hlína Ladislav
2. Hokrová Anna
3. Smitka Vladimír
4. opalecký Miroslav
5. Ka|abzaFrantišek
6. Dušek Václav

7. Straňák Tomáš
8. Jiřinec Josef
9. Chaloupka Miroslav
Dvořákoyá Jana
1 1' Bukovan Jiří
72.Brož Bohuslav
10.

165
147
143
122
121
114
107
105

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

102 hlasů
93 hlasů
76 hlasů

11,80

o

Í0,52,/"
10,23

o/o

8173
g166

o

8'|5

oÁ

o

7,65 "/o
7,5| "Á
7.37 "/o
7,30 yo
6,65 yo
5,44 Yo

okrskovúvolební komise ve Svérctdicích(zleva): Marcová Kamila (předsedlqně),
Kalabzová Jindřiška (zapisovatelka), Dušek Vdcln (člen), Kopóček Karel (místopředseda)

Vzpomínky v kamenech
IV

Při cestě do Málkova, kde se odbočova|o
do Čečelovicstojí nedávno obnovený
,, Vodroc kříž'U Motyčky' Datován je rokem
1910. ]osef Smítka uvádí v zápise, že vznikl
pravděpodobně v souvis|osti s býva|ým
rybníkem, který býva| pob|ížpomníku.
Důvod zániku rybníku, ani postavení
pomníku není znám.

KřížU m|ýna stojí poblížMlýnskéno
rybníku, na konci hráze. Datum jeho vzniku
je 1846. Proč vznikl nevíme.
Na odbočce ze s|atinské si|níce k
,,Po|ankovic statku stojí dalšíkřížek, který
byl postaven V roČe 1851. Původně stá| o
něko|ík metrů na jih, kde je nyní parčík.
Musel ustoupit nově budované stávající
siInicí do S|atiny V roce 1924.
U jeho paty ležízřejmě náhrobní kámen,
o jehož společnémpřebývání s pomníkem
se mÚŽeme jenom dohadovat.

Příštěbude ,,zpráva o Koste|íku.', čímž
končímeputová n í svéradickou
MINULOSTI V KAMENECH.

za

OBEC

A

JEJÍ LIDÉ

Vyvrcholil osmý ročníksoutěŽe amatérských fotografu
Slavnostní vernisáŽí na zámkrr v Chanovicích se v sobotu 1 1. listopadu otevřela výstava z 1iŽ
osmého ročníkrrsoutěže amatérských fotograftr ,,obec a její lidé...
Soutěž, kterou pořádá občanskésdrtrŽení Panoráma' oslovuje všechny ty, kteří vlastní
fotoaparát a čas od času se jim povede snímek' se kterým se chtějí pochlubit, tak i ty, kteří
mají fotografování za skutečného koníčka.Spojovacím článkem celé sorrtěže je téma Života
1idí a krásy krajiny uvnitř ilzemi ohraničenémměsty Nepomukem, Horažd'ovicemi a Blatnorr.
Letošnísotrtěže se zťrčastnilo 39 autorťt stéměř 130 fotografiemi. Fllavní cenu získala
|otografie Tomáše Hájka ,,odraz v louŽi.., dalšíceny poroty získaly |otografie Zdeřka
Boušeho, Milana Demely, Michaela Mertla, Jany Slavíkovéa Sárky Vlasákové. V anketě, ve
které hlasovalo téměř clevadesát samotných ťrčastníkůvernisáže, pak zvitězila fotografie pana
Zdeňka Vese1ého,,,Podzimní...
Prťrběh vemisáže se nesl v přátelské atmosféře a návštěvnict zde strávili příjemné odpoledne,
zpestřené občerstvením, které připravily členky Panorámy.
Na závěr byl vyhlášen devátý ročníksoutěŽe, který má uzávěrkrr 30. října příštíhoroku.
Změnou pro účastníkyje to, že organlzátoÍi opouští téma krajiny a přírody a od příštího
ročníkuzůstávájediným tématem Život lidí vdané oblasti, tedy rodina, práce, kultrrra a
veřejný život, tradice' zwky a obyčeje, či zábava a odpočinek.
Výstava z letošního ročníkuje přístupná na zámku v Chanovicích do konce ledna příštího
roku' a tokůdý všedníden oá 700 do 1630 hod., nebo jindy po telefonické domluvě.
Jaromír Čada

foto:

Milan Demela
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MarÉoHrÉnNurÍ
v |étě 2002
pan Josef Smitka

Kdy vznikla myšIenka vyddvat noviny Naše vesnice Svéradice?
Kdo s ní přišel?
Kdy vydóvtíní projednalo a schvdlilo xastupitelstvo obce?
rak často noviny vychdzejí?
Kolik číseljiž vyšIo?
Kolik číselse tiskne?
Kolik se jich rozesíló zdjemcům, za ročnípoplatek I00 Kč?
Kde se noviny tisknou?
Kolik času stróví RR s jedním vydóním?

V čase není započtena doba

na psaní vlastního příspěvku,

12.12.2002
6 x do roka

22

200 ýisků
30 ýisků

na obecním úřadě
13-18 hod.

kteý redaktoři vynaložínajeho přípravu.

Z toho: |. Rozvržení dodaných příspěvků a stanovení termínů
pro konečnéodevzdání
2. Počítačovézpracování a úprava (Václav Dušek mI.)
3. Korektura textu a konečnó úprava
4. Vlastní kopírování a příprava k distribuci
5. Distribuce do domacností
Jaké jsou ročníndklady oÚ na vycttivtínínovin?
P r av ide lně zařazov an í témat a :

l hod. celá redakčnírada
3-5hod.
2 hod. celá redakční rada
5 - 8 hod.( 3 č|enovérady )
2 hod. ( 3 členovérady )
15 tis.

Kč

Slovo starosty
Naši jubiIanti
Střípky z obce
Sport
É..,

zul

mezr naml

Aktuálně jsou zaÍazovaná témata podle probíhajícíchudálostí nebo 'r'ýročí,případně otištění dodaných
příspěvků od občanů,rodáků, chalupářů ,vedoucích místníchspolků a dalších.

Závěrečné shrnutí: Naše noviny jsou opravdu naše. Některé čísloje zdařilejší, jiné méně zdařilé. Přísloví:
kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, platí i v tomto případě. Chceme ale věřit tomu, že se na ně díváte tak, že
je nevydávaj í žádníprofesionální žurnalisté,ale jedni z vás, kteří chtějí, abychom byli všichni, kdo máme
zájem, informováni o dění v obci azároveřt se dovědělijeden o druhém něco hezkého azajímavého a mě[ijsme
k sobě tak trochu lidsky blíž.Vítánijsou všichni, kdo mají dobré nápady o čem psát nebo sami něco přínosného
napíší.Dobře míněná kritika, ze které se pozná, Že jí jde o dobro věci je vždycky na místě.

Za reclakčníraclu Ing. Marie Šulcovtú

Svaty Václave, vévodo českézemé)kníženáš, pros za nás Boha.
Tak začínásvatováclavský chorál, kteÚ se dne 28.záÍí 2006 oývaI od svéradického kostelíka
sv.Bartoloměje.

V tento den odpoledne byla slouŽena, jako každoročně,ve svéradickém koste|íku děkovná a prosebná mše
svatá' Letošníbyla provázenajako na objednávku krásným počasím. Její účastnícise mohli rovněž pokochat
krásným rozh|edem na Šumuuu. Jako obvykle se zahajovalo u svatováclavské kapličky, kde jsme si vychutnali
melodii i slova svatováclavského chorálu. V kostelíku jsme pak při mši svaté vzpomněli ýznamu a odkazu sv.
Václava pro dějiny i současnost našeho národa. Vzpomínalo se i na všechny živéi zemřelé obyvatele Svéradic,
zv|ášté pak na ty, kteří se nějakým způsobem zasloužili o zachování tohoto krásného místa. Jsem přesvědčena,
žečas,kteý jsme při oslavě svátku sv. Václava, patrona našeho národa zdeve svéradickém kostelíku strávili,
nebyl určitě časem ztraceným.
Mši sv. stoužil P. Stanislav Bušta, hrál varhaník pan Antonín Šťastný,zpíva| velkoborský chrámoý sbor'
mos

Nejvíc tam bylo ,,Ž|uťásků..
V minrrlém týdnu jsem se vypravila do firmy Grammer v HoraŽďovicích, kde pracuje sedm děvčat
z našíobce. (Pořád to jsou pro mne děvčata, i když uŽmají dospělé nebo dospívajícíděti.) Tam se mě
ujala asistentka ředitele paní Ing. Ivona Kieslingerová. S nadšením vyprávěla o ,'Své.. firmě a já
pozorně naslouchala. Tato německá firma má ve světě 137 poboček' V roce 1992 obohatila trh práce
také tr nás' Výroba se soustřeďtrje na vnitřní vybavení automobilů, a to opěrky hlavy, loketní opěrky
zadní i přední pro značky Audi, Renault, Lancia a dalšítypy starších arrt. Provoz je dvousměnný a má
304 pracovníků, z toho 219 ve výrobě. V roce |994 pŤ1byly i montáŽe, což znamenalo práci i pro
muŽe.

Naše děvčata, než přišla do této firmy, pracovala vrůzných odvětvích. Například vzemědělství,
průmyslu i obchodě. A to uŽ se ptám paní Jarky Krejčovéjak se jí v práci líbí.odpověď je kladná.
Říká: ,'Všude se musí pracovat a mě se tahle práce |íbí,vždyl, už tady na šitípracuji 13 let... Přidává se
i paní Jana Krejčo vá z monIáží s tím' že ma1í ruzné výhody, jako třeba příspěvek rra dopravu a 13. plat.
Na montáŽích rovněŽ pracrrje paní Alenka Chlandová. Na šicídílně je paní Lída Soukrrpová a paní
Maruš opalecká. Ptám se, zda jim nevadí práce na dvě směny. Maruš říká: ,,Je to zvyk,,, adoďává,že
firma od nich vyŽadtrje kvalitni práci a plnění všech zadaných úkolů.Na oplátku dává možnost
slušného výdělku, příspěvek na rehabilitaci, včetně příspěvku na plavecký bazén. Jako posledni ze
svéradických děvčat nastoupila do firmy paní lvana Makovcová.
Při mé návštěvě jsem si všimla rozdílnéhooblečenípracovníků.Nejvíce tam bylo ,,Žlut'áskťt.., tedy
ženv oblečenížlutém.To mě následně vysvětlila paní Alenka Perháčová. Z|vtéjsou šičky.Na mťtj
dotaz, co značijejísvětle modré oblečení,odpověděla, že ona pracuje na přípravě šití.Mají tam
kaŽdou profesi odlišenou barvou oblečení.
Můj celkový dojem z Grammeru je ten, že si f,rrmapracovníkťr váží.A protoŽe se říká' Že nejen
praci živ je člověk' trspořádá firma pro všechny pracovníky dne 15' 12.2006 slavnostní posezení
v Kulturním domě tady u nás ve Svéradicích.

Svéradicképracovnice firmy Grummer (zleva): KrejčovčtJaroslqva, Krejčová Jana, Souh,tpová Ludmilq,
opalecká Marie, Chlandova Alena, Makovcoyá lvana a Perháčová Alena
milv

VYHoDNocENí ANKETY HoRAŽĎoVtcKA
Počet vrácených letákŮ s minimálně jednou odpovědí:

398

otázka č. 1:
Domníváte se, že máte přehled o tom, jaké sociální služby jsou vám ve vašem
?
městě/obci k
rdpověd
ano

ra otázku neodoovědělo

počet odpovědí

%

'139

35%

240

60%

19

5%

otázka c.2:
Kteým skupinám občanůby se mělo v sociálních službách věnovat více pozornosti?
v
max. 3 moŽnos
rdpověd
ienrorum

rsobám s postiŽenÍm (tělesným, smvslovým' mentá|ním)
reoroanizované m|ádeŽido 18 |et
n|ádeŽi s ooruchami chování
>sobám v obtíŽnéŽivotnÍ či sociá|ní situaci
tárodnostním menŠinám a komunitám
lŽivatelům droq
odinám s dětmi
?ádné
NA

oočet odpovědí
322

210

%

31%
20%

39

6%
4%

143

14%

ó
12

0%

235
z

23%

7

1%

61

1%

0%

otázka č. 3:
Jakou formu informování o tétoakci byste nejraději uvítali? (můžetezaškrtnout více
možností)
oočet odoovědí

%

286

44%

]lánkv v reqioná|nÍm a místnÍm tisku (K|at'deník apod')
.ozh|asové vvsí|ánÍ

175

28%
13%

nternet
rravide|ně zasílanéinformace na v|astní e-mai|ovou adresu
ne

48

ta tuto otázku neodoovědělo

11

rdpověd
:|ánky v mÍstnímzpravodaji, distribovaném zdarma do
<aŽdé domácnosti

79
5

28

8%
1%

4%
2%

Jiné vzkazy uvedené na letácích:

,,Pomoc potřebuj í všichni..
,,I kněz by občas mohl přijít..
,,Více pozornosti by se mělo věnovat všem občanůmmalých obcí (dostupnost lékařsképéče,nákupy,
stravování' doprava atd.)...
,,Je velký nedostatek lůžekpro seniory - LDN...
,,Zřizov at den n í domovy důchodcťr...
,,Cikánům snížitsociální dávky, vyplnit žádost umí velmi dobře' ale dělat ne...
,,Přiovdovění jednoho z důchodcťr zvýšit rentu po tom zemřelém...

,,Hlavně zkvalitnit přístupové komunikace, zlepšit kulturní i sportovní vyŽití obyvatel, zlepšit informovanost o
pořádaných akcích v regionu...
,,Postavit více budov pro |ežicípaciený, o které nemá rodina zájem.,,
jsou pro venkov vzdá|ené.,,
',SlLržby
,,Za1istit více LDN...
,,Věnovat se všem potřebným...

,/působ informování není důleŽiý, co důležitéLrrčuj je začítněco dělat, aby plány nezůstaly na papíře, mnoho
zdaru!"

ForsnlovÝ

PoDz|M VE

SvÉnnolcícn

Máme za sebou první |istopadovou dekádu a tak trochu proto můžemebilancovat podzimní
úspěchy či neúspěchy našich muŽstev. Kromě dorostu, kteý bude ještě předehrávat dvě jarní ko|a,
všechny ostatní soutěŽe skončily a postavení našich jednotlivých týmů si můžeteprohlédnout v níŽe
uvedených tabu|kách. Samozřejmě, Že více jsme očekávali od našeho ,,A.. týmu, kteý po s]ibném
zaěátku měl určitě šanci i chut' bojovat o čelnímísta v okresním přeboru. Vše však zkomp|ikoval více
neŽ nepochopitelný verdikt řídícíkomise oFS Klatovy, díky kterému jsme přišli o ětyři body a dá|e pak
několik zbytečných ztrát, kdy jsme nedotáhli dobře rozehrané zápasy. Přesto nám patří solidní páté
místo a určitě nebudeme házet flintu do žita, nebot' uŽ několikrát se potvrdilo otřepané, ale stále platící
rčení,Že naděje umírá poslednÍ. Dále je na místě vyzvednout výkony Žáků, kteří bez ztráty bodu vedou
podzimní tabulku a samozřejmě také dorostenců, kteří v těžkékonkurenci atakují špičkukrajské
soutěŽe. Radost nám dě|á i naše přípravka, která dÉíjen nejtěsnější odstup za městy Sušicía
HoraŽd'ovicemi, a to tedy klobouk dolů! Malinko za očekáváním zůstalo letos na podzim naše ,,béěko.. u
kterého jsme by|i zvyk|í na lepšívýsledky, ale je před námi ještě ce|é jaro a konečnéumístěníbude
určitě daleko lepšínež to současné.

Muži ,,A,, - okresní přebor:
t Fačeiov 1394 0 25:8 31
2' thadek 13 ó ó 1 7l..|ó 24
3. Měňn
13 7 2 4 30: 18 23
4 Vel Hyddce l3 6 4 3 .15 11
5. Sveradrce 13 6 4 3 35: 15
ó. Honžd'oviceB l3 ó 2 5 |6..2I 20
7. Vrharnč 13 5 4 4 2ó.25 19
8 Nezamyslice 13 5 2 ó L7,.I7 I7
15
9.SušiceB134362|,'14
10MoďrtínB 1343 ó 15:25 l5
ll Janorace 13 4 2 7 17.29 T4
13 3 3 'l 14'.29 I2
12. Luby B
13.Myslív 13 2 3 8 20.34 9
9
14. Dešarice 13 3 0 10 23.47
17

ta

Dorost - KSD ,,A"1
12822Tl..l52ó
1 Postřdtov
2, Staňkcnr
^
J. x..
bvlnov
4 Sveradrce
5. Přešttce
ó' Pačejov

'1. \D Luby

8.
9.

Horaždbvice

1l.

Horš.T1fur

Moďttín

10. Nýřany
12. Blovice
13' Dobřany

14 lWákov

128

13 I
128

3
4
3

45.25

T.22

2ó..23

25
25
25

137244.2223
13 6 3 4 15.19 2l
13544312119
13 4 5 4 28'.24 17
I1' 5 l ó 25:30 1ó
13427283914
12417t3.2t13
t3 2 4 7 2135 10
13238 25.35 I
t1,t294.41
5

Pozn.: tabulka je ještě neťrplná

MuŽi ,,B,, - |V.třída:
1' NIalýBm 11 9 0 2

Žaci
4I.

2 Kašp. Hory 11 8 0 3 35..14 24
3 CtnnoviceB ll 7 I 3 39'.19 22
4 Mlňce
11 7 I 3 I7..|5 22
5. Flartnrrrrce 11 ó 3 2 u,,I6 2I
ó ZiďtoviceB 11 ó 1 4 H:25 19
.l,
VelhýBor 11 4 3 4 25..22 15
8 Rab
11 3 2 ó 15:20 1l
9, SVeraďiceB 1l 3 1 7 2D,'30 10
10. NezamysJrceB 11 2 3 6 17'.34 9
11 PačqovB 11 2 3 ó )I..41 9
12 Soběíce 11 0 0 11 6.49 0

- okresní přebor sk.B:

Sveradrce 8 8 0
NďŽ.Hory 8 5 0
Iv1alýBor E 4 0
8 1, D
4. Plánice
2.
3.

5.Nmmvďice 8l07

0 451 24
3 44..13 15
4 3l:19 12
ó |6..2.1 6
4.80

3

Přípravka - okr.přebor sk.B:
l Honžďovrce 8800
68.1 24
87017262l
2. Sušce
3. Sváaďtce
9 ó I 2 27'.20 19
4. Chanorace
9 3 r 5 17.33 10
930ó1l:359
5. DloútáVes
ó NalŽ Hory
9207
13.30 6
7 Kašp H
8008
3..8ó 0
vdu

Vydává obecní úřad ve Svéradicích.K tisku připravuje redakění rada ve sloŽení:
Vác|av Dušek (vdu), JindřiŠka Kalabzová (jka)' Ing. arch. TomáŠ Straňák (mot),
Ing. Marie Šu|cová (maš), Marie Vojtová (mav), lng. RudolÍ Nejed|ík (run)
Počet výtisků: 200. Neprodejné

