
noČNír V|. čís|o 33 červen 2008

Vóžení občané!
Nosto| čos prÓzdnin, dovoIených o

opět po dvou měsících vychÓzí do|ší čís|o
novin. Zostupite|é se seš|i 2ó. červno no l0.
veřejném zosedóní.

By|o schvó|eno rozpočtové opotření č.
112008, které obsohuje zoprocovóní
|oňského zŮstotku no jednot|ivé poloŽky
Ietošního rozpočtu.

Zostupite|é by|i seznÓmeni o schvó|i|i
zhotovení posportizoce komunikocí Ve
vIostnictví obce.

Minu|ý týden proběh|o kontro|o
hospodoření obce, tzv. oudÍt o neby|y
sh|edóny Žódné nedostotky.

By| zokoupen ještě
jeden kontejner no
p|ostový odpod, protoŽe
stóvojící dvo uŽ kopocitně
nestočí. Schvó|eno by|o
stonovisko oh|edně
uzovírky si|nice dne 6. zóÍí,
kdy se pojede RALLY
AGROPA. Přes noší obec
povede objízdnó troso.

Nejb|iŽší rych|ostní zkouško bude opět
v Hóji.

Proběh|o jednóní ohledně znečištění
|evostronného přítoku Svérodického
potoko, kterého se zÚčostni|i zÓstupci
Městského Úřodu, odboru Životního prostředí
z HoroŽdovic o vlostníci dotčených
pozemků.

Dovo|te, obych ško|Ókům popřÓ|
hezké proŽilí prózdnin o těm, kdo se chystojí
no dovolenou její příjemné proŽití.

Vlodimír SmíÍko, sforosÍo

Dnešní čís|o je hodně fotbo|ové

nechybístřípky, Den motek, oni
ŽÍjí mezi nÓmi,
hospodóřské pronostiky o jiné

o zose fotbol ...

TokŽe kdo chce, oť mu svítí, kdo
nechce, oť sizdřímne o po létu
se snod zose potkóme

mot
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Udá|osti, zajímavosti' střípky....
} Kam se podějí naši mladí lidé, když se staví májka ? Je potřeba pro ní dojet do lesa, oloupat, nastavit
vršek, nazdobit' pomáhat při stavění jeřábem. Každý rok vše zaYizuje pár představitelů obce. Přitom
vkaždéobci bytomělabýt tradicea radost pro mladé lidi,majípří|eŽitostsesejít apakjíspolečněu
ohýnkLr přes noc h|ídat. Nakonec mládež jí také pohlídala, ale s tor-r přípravoLr to nějak vázne.
} V sobotr-r 17. května se zaplnilsál maminek, babiček a prababiček, vlastně muži tam byli také. Konala
se Lrž třetí oslava Dne matek. RoZomilého vystoupení se nejprve Lrjaly děti z mateřské školy pod vedením
ředitelky paní Kateřiny Bělochové' která společně s paní He|enou BukovanovoLr připravila s dětmi pásmo
básniček, písniček i tanečkťr'
Aby děti neplaka|y a chtěly Vystupovat se nejprve na
dvacet dětí sešlo ve školce a pak společně přešly do
sálu, kde konečně po vystoupení naš|y s|íbený
poklad v truh|e v podobě pamlsků a pexesa. Děti
měly velkou radost a my všichni také, Že hned na
začátku ner.rtekly s brekotem k maminkám. Se sým
Lrmem přednášet, zpívat a hrát na hudební nástroje
vystoupilo také šest starších školáků, které vedla
paní učitelka Jana Korbe|ová. Návštěvnost se ale
velmi aenči[a, jen co sál opouštěli rodiče s dětmi.
I když hostům chutnali domácí zákr-rsky, napečené několika ženami a na klávesy hrál pan Černý' by|a ce|á

akce ukončena pro ve|mi malý počet už po dvacáté hodině. Pochopitelně patří velké poděkování paní
Kateřině Bělochové, Heleně Bukovanové a Janě Korbelové' všem šikovným dětem a jejich rodičům, že je
o sobotním odpoledni Lrvolnili a někteří idoprovodili. PříŠtí rok je Den matek stanovený obcí a Svazem
Žen Svéradice na l6.května.
} Letošního květnového hasičského k|ání ve Velké BorLr se naši mladí hasiči nezťrčastnili. Dali přednost
fotbalu.
} Závěr školního roku pro děti se konal v párek27. června na fotba|ovém hřišti. Svazžen Svéradice
připraviI dvanáct soutěŽních disciplín. obdobné jako v loňském roce, dop|něné o
,,sedmimílové boty.. ( pánské gumovky ), válení sudů na karimatce a přetahování |anem. V sedmnáct
hodin, kdy byl určený začátek tam bylo pět dětí, ale nakonec se jich seběhlo přes třicet. A uŽ se závodilo,
sluníčko svítilo a uskutečnilo se i opékání párků. Nechyběla ani sladkost napečená a darovaná
pačejovskotr pekárnou. Poděkování patří muŽům Za postavení dráhy nazávod kol, rozdělání ohně a také
panu Ivovi Smitků k poskytnutí ,,azy||f,, a pouštění hudebního doprovodu z rozhlasu. Nakonec to bylo
příjemné odpoledne.
} V kanceláři obecního úřadu se vybírá vodné s termínem úhrady do konce září.
} Pak, Že se mladí nežení aŽijÍ pouze ve společné domácnosti. V sobotu 21. června zaž1|aobec hned dvě
svatby' Martin B[áha a Lenka Kandrová si brali ve stejný den své partnery. Dokonce po pťrlhodině za
sebou je|i na oddavky do HoraŽd'ovic a Blatné, zatahu1ící kamarádi se tedy činili. omylem zastavili i třetí
projíždějící vyzdobená auta, vykr"rleně se tvářili nejen zatahr"rjící' ale i cizí svatebčané. oběma
novomanŽelům přejeme hodně štěStí a krásných společných dnů.
} Mateřská škola bude o hlavních prázdninách od7,7 , do22.8.2008 uzavřena.
} o velkých prázdninách nejezdí školní autobus do a z HoraŽd'ovic. Nahrazr-rje ho pouze středeční
poIední spojení.

chodí po vsi a lidem bezdůvodně ničí poštovní schránky, truhlíky s květinami, vytrhávají zasázenékeie,
strhávají školkovou vyzdobu z plotu a ďejmě mají radost, jak jsoLr zdatní a jakor-r mají ,, páru... UŽ to ale
přešlo za hranice klukovin a tak se pan Starosta rozhodl sjednat pořádek. Na základě několika písemných
stíŽností nahlášených škod z noci ze 14. na l5. června si na úřad pozva| rodiče vytipovaných dětí i je
samotné, ale rodiče potvrdili, že v inkriminovanou hodinu jiŽ byly děti doma.
} Je drahá a zas bude vypnr-rtá! Z důvodu oprav nepůjde elektrická energie dne 22.7. znávsi směrem na
HoraŽd'ovice ato od 7.30 do 15.30 hodin. Ještě ve dnech 24.7. a28.7. od 8.00 do 15.30 hodin v ulici na
Drahách.
} Fotbaloý Memoriál Františka Kozlíka se uskuteční na místním hřišti 5. července'
} Nohejbaloý tumaj proběhne na tradičním hřišti l2. července.
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} Sportovní klání přejezdu lávky na kole a na trakaři se na svéradické nádrži uskuteční 19. července. (

V případě malého množství vody v nádrži se akce konat nebude. )
} Redakční rada se omlouvá za opožděné vydáni červnoých novin a přeje všem občanům krásné prožiti
|etních dnů. jk,

Ještě několik obrózkŮ z os|ovy Dne Žen (po odchodu mominek s dětmi) Íoto mot

V měsících červenci a srpnu oslaví několik našich spoluobčanů ýmamnáŽivotrujubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalších let hodně zdravi, štěstí a pohody.

červenec
Buzín František ( čp. l09)
Frtihbauer Václav (čp. 1a6)
Šrámková Jana(čp.22)
Turková Marie ( čp. 3 )
BroŽ Bohuslav ( čp. 131 )

Srpen
Kovářík František ( čp. 16 )
Krejčí František ( čp. ll0 )
Janda Josef( čp. 15 )
Buben Josef ( čp.120)
Brejcha Rostislav ( čp. 39 )
Smíšková Marie ( čp.2 )

1.7.63tet
5.7 . 621er
6.7. 6l let
12.7.75 let
19.7. 65 let

1.8. 63 let
3.8. 60 let
4.8. 64let
5.8. 60 let
17.8.62let
12.8.77 let

Větrovcová Anna ( čp, 125) 20.7. 88 let
Straňáková Věra ( čp. 58 ) 2|.7. 69 |eI

Hrabak JiH (čp.27 ) 22.7 . 76\et
Jiřinec František ( čp. 30 ) 23.7. 62 |et

Hambálek Jaroslav ( čp.106 ) 26.7. 6| |et

Panušková Marie ( čp. 5 )
Červený František ( čp. 102 )
Pleyer Gerhard ( čp. 11 1 )
Krliš František ( čp. 148)
Větrovcová Milada ( čp. 35 )
Broučková Marie ( čp. 94 )
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Hospodóřské pronosliky no kvěfen o červen
Květen
Zók|odním poŽodovkem pro zdórný růst o vyvoj p|odin v květnovém obdobíje jejich rovnoměrné
zósobovóní v|óhou. Provide|né o dostotečné květnové sróŽky jsou především dů|eŽité pro louky o
poslviny, o|e iu po|ních ku|tur. Do|šíve|ice dů|eŽiŤou bio|ogickou skutečnostíje,Že v iomto období
dochózíz ve|ké čósti no vzrosi|ých vrcho|ech odnoí obi|ovin k zok|ódóní k|ósků. Jednó se tedy o
ve|ice v.ýznomné o kritické období ve vývoji obi|ovín' které mó znočný dopod no tvorbu výnosů

.studený mói_ ve stodo|e rój
-v|hký o ch|odný mój hospodóřije mi|ý, bude hodně seno o dostotek obilí
.v móji nepřemokne ikdý nomokne v plotě kŮ| o postýřovo hůl
-mójovó kopko p|otí nod dukót

ProÍóhlo-|ise zimo nebo sk|ídÍ|o-|ise v suchých nebo noopok v pří|iš deštivých létech mó|o píce no
zimu, vzniko|o no joře krojně nopjotÓ siÍuoce přizojišfovóní krmÍvo pro dobytek. Mnohdy muse|o
být přikročeno ke skrmovónís|ómy, větví stromŮ, rybničnístýle (zb|ochony, ostřice, síÍiny) o pod.
ProŤo v Úhorovém hospodóřství mě|o znočný význom čosné zohójení postvy dobytko.

-mój, mój, mój, móš-|ico. doj, nemÓš-|ineh|edoj
-ieče-|iv mójivodo z |uk. poteče ze siójím|éko
-sv. Fi|ip s Jokubem, króvy posou se zo p|otem (l.5.)

Jednou z nejnoléhovějších jorních čínností rolníko by|o hubení p|eve|e. Ve|kou nóchylností
k zop|eve|ovóní trpě|y především obi|oviny vysívoné no joře, které pro svůj počótečnípomolejší
rŮst bývo|y čosto zce|o zdecimovóny rych|ejirostoucímispo|ečenstvy p|eve|Ů. I ozimy vykozovoly
si|né zop|eve|ení, zejméno po čósiečném vyzimovóní.
Próvě měsíc květen byl měsícem opotření ro|níko v boji s pleve|em.

-kdyŽ Žóbo zokvÓče. no po|i osení i zuno (p|eve|) skóče
-z plevele se nemele
-pýr, chrpo o svločec - ch|ebu je konec
-musí-|i se séct trovní. nebude Ío s Úrodou slovný (rozumíse muselo-|ise pro

zoo|eve|ení síct obi|í Írovní kosou o niko|ív hosókem nebo hrobicí)
červen
Hlovní o nejdů|eŽitějšíčervnovou činností by|o senoseč. Seno o otovy by|y určeny pouze pro
krmenídobytko v zimním období. Ve vegetočním období by| dobytek posen. Senoseč se
zohojovo|o,kdg louky by|y v p|ném květu.

-louku seč. kdyŽ je tijí nejvíce |íto
PokosenÓ tróvo se zo pííznivÝch povětrnostních podmínek ponecho|o dvě oŽ tň hodiny v ronním
s|uncino řodech oschnout od rosy o potom se pokosy rozhozovo|Y.v IYz den se zovodló píce
ještě poprvé obroce|o o ještě k večeru se dóvo|o do mo|ých kop, oby se přes noc zopoři|o. Druhý
den po sejitírosy se kopy rozhóze|y o provódě|o se sušení opokovoným obrocením, o to zo
příznivého počosínejméně třikrót. Večer se seno opět dóvo|o do rop, ole jíŽ do ve|kých kopic.

-čím suššíseno, tím větší kopy
Zo přÍznivého počosí by|o moŽno zprovid|o iřeŤí den z luk odvóŽet o usk|odňovot .

-je-|ivečer si|nó roso. tóno zpívó dobře koso
-v senóch deště, no kosu jsou k|eště
-co vyroste v červnu no |ouce zo den, roste jindy po týdnu

.nejkrósnější je louko červnovÓ VÓcIov Slrolený

neděIní oběd sekóčů seno V dnešnídobě foto mot
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ž. -lziií mezi námi
Jako houby po dešti rozmohly se u nás ma|é firmy. Některá firma si své

postavení na trhu ať už v tuzemsku nebo v zahraničí udrže|a d|ouhé roky, jiná třeba jen
rok. Pravdou je, že hodně jich skonči|o. Stalo se tak i firmě DAPA, a|e díky tomu vznik|a
nová firma NET.
Funguje od 1.července 2007. Její dí|na je ve,,Výkupu.'V Horažďovicích. Je to
jednošměnný provoz, kteý má 27 praěovníků, ztoho je 26 žen a 1 muž. šiií se zde síťky
do aut a to v černém provedení.
Tak toh|e vše mně prozradi|a mistrová paní Jana Vargová. Ještě dodala, aby pry u nich
nikdo nestráda|, dováží jim obědy z hospody od or|a.

Z naší obce zde pracují čtyři
děvčata. A to uŽ se ptám Růženky
Doležalové ,,jak jde život... Říká, že se
vyučiIa Ve VeIharticích zahradnicí, aIe

výrobu ekoIogíckých rakví a šup|átek.
Nyní vysekává pásky a ta práce ji moc
baví.

Copak nám řekne Stáňa
Písečná? Ta praco-
vala 2 roky na
montážích v Gra-
meru. Potom přiš|a
mateřská se všemi
povinostmi a to trvalo
7 |et. od záfi
minulého roku Vy-
pa|uje síťky a je na
této práci spoko-
jená.

Paní Mi|ena
Soukupová je
vyučená prodavačka
a 2 roky si to zkusila

za pultem v prodejně v K|atovech. Pak
přiš|a mateřská, starost o domácnost a
než se nadá|a uběh|o 10 |et. Ve firmě
NET je od září minu|ého roku a zde
hákuje síťky.

brzy přeš|a do Chanovic,
kde by|a menší výroba
sukní a ka|hot. Po čase š|a
do DAPU, kde byla několik
|et. Když firma skonči|a
nastoupila do firmy NET a
tady šije již zmíněné
síťky. Využivá před-
chozích zkušeností a i její
spo|upracovnice ji chvá|í.

Da|ší pracovnicí
je paní Alenka
Zikmundová. Ta se k nám
s rodinou přistěhova|a
v roce 1980. Nejprve
pracova|a a to 6 |et vnovém
veIkokapacitním kravíně, později přeš|a
do horaždbvického Sportu a tam zůsta|a
16 |et. Také si vyzkouše|a vícesměnný
provoz, v BTF Blatná a Ve Vrbně pak

Naše 4 pracovnice říkají, že se jim ve firmě líbí a shodují se, že to bude tím, Že
jejich mistrová paní Vargová je mi|á, hodná a h|avně pak vstřícná k potřebám svých
pracovnrc.

A já si myslím že právě tohle je to úplně nejlepší co mohlo naše devčata
v pracovním procesu potkat.

Vzpomínko no mÓjové poboŽnostive svérodické kop|i foÍo Morie Šu|covó
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Dvě strÓnky obrÓzkové dokumentoce
fotbo|isiů, Ťrenerů, činovníků o všech ostotních,
provozovot. KomentÓř k jednot|ivým muŽstvům je no

,,B..mužsfvo
se soupeřem
z Ve|kého
Boru

ilustrují shrnutí činnosti
bez kteých se fotbo| nedó
oos|ednístroně novin.

Dorosl
Prl
toktickém
výk|odu

dívenky
roději
zmzlinv

mot
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NEMYLTE SE, to není snímek z ME !

To žák T] Svéradice Ládb KlÍmeš se napřahuje k dalšímu gólu, kteých v sezoně
2007 _ 2008 nastřílel 18 a stal se nejlepším střelcem soutěže.

Filip Prokopius s překážkou Dominik Vonášek

Tady jsou všichni, kteří se zasloužili o výborné výstedky po celou sezonu _ žáci
foto mot
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pĚrNÝ jorní konec sezóny pro muŽstvo FK sVÉRAD|cE

PosTUP Do l,B třídy ,,A.. mUŽstvo SVERADICE 2008

,,A,' mužstvo hrající okresní přebor nám udě|alo největší radost, když po podzÍmu bylo na 3'místě,

aie neuvěřitelné jarq které toto mužstvo jen jednou remÍzovalo doma s Měčínem jinak všechny

zápasy, jak doňa fuk venku vyhráti a postoupilis víc jak 10. bodoým náskokem do I. B, třídy
t<rai5t<ano přeboru, Tady také patří poděkování všem hráčům, vedoucímu, realizačnímu ýmu a
htávně trenéru Petru Doleža|ovÍza dobře odvedenou práci u tohoto mužstva.

,,B,, mužstvo hnjící IV, třídu okresního přeboru hrálo celou sezónu na předních místech tabulky a

zakončiti sezónu nakrásnén 3. místě' Tady zase musíme poděkovat hráčům i trenérům tohoto

mužstva,
Dorost zakončit tuto sezónu na pěkném 9. nístě když po podzimní části by|Í na chvostu tabulky

s 10 body a jarní část se jin vydařita a nasbíralt ne rádi, že
zacnráníti pío Svéradice.nre krqst<ou soutěž. Tady tak trenérům,
jak fotbal.

nováček krajské soutěže na velmi krásném 3, místě a

nebyt zranění někotika kltčoých hráčů mohli pomýštet i na meý nejvyšší. Z.a tento ýkon ft jÍn třeba

hoáně poděkovat, jak samoťným hráčům, tak trenérům a celému realÍzačnímu ýmq kteý se o ně
staral a hlavně řÍdiči panu ]anu Písečnému a VencovÍ ChalušovÍ, kteříje vozÍli na zápasy venku.

Stará garda zakončí 5,7,2008 na hřištÍ ve Svéradicích jaro turnajem staých gard

,,MEM7RíÁLEM FRANTIšIG KoZLÍtG". Na tento turnaj zueme všechny fanoušky svéradického
fotbalu.

Nakonec přejeme všem hráětim, čIenúm a také fanouškům, aby se jim dařilo i v příš-
tím roěníku, kteý začíná zhruba za 2 měsíce, Za ýbor FK 9véradice mch

foto mot

woÁvÁ: obecní úřad ve Svéradicích. Noviny připravuje redakční rada ve složení: ]Índřiška Ka|abzová (jka)

Marie Vojtová (mav), Kamila Marcová (kma), Miroslav Chaloupka (mch) ing arch Tomáš 9traňák (mot) . grafická úprava,

Počet výtisktT 20o, neprodejné. odpovědný redaktor'
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