
RoČNÍK V|. čís|o 34 Srpen 2008

Vdžení občané !

Minulý tyden se sešli zastupitelé na
1 1. veřejném zasedáni, a proto mi dovolte,
abych Vás krátce seznámil s činností
obecního úřadu a ptací zastupitelstva.

Bylo schváleno čerpaní rozpočtu
k 31.7.2008.

Zasflpitel é s chválili ukonč ení
smlouvy uzavřené mezi obcí Svéradice a
Čsao STTRANS a.s. Strakonice, která se

ýkala provozování pro dlo užený ch spoj ů
zBlatné do naší obce. Týo linky bude
financovat Krajský úřad Jihočeského kraje.

Byly provedeny
opravy chodnílď ve
střední části naší obce.
Na obecních komuni-
kacích by|y zaasfaltovány
vytluky' které se objevily
po zimě.

Koncem tohoto roku
končí platnost některych občanských
průkazu. Bližší informace naleznete na
úřední desce obecního úřadu.

V červenci by1proveden pravidelný
rozbor pitné vody z veřejného vodovodu a
by| bez závad.

V obecních lesích se vytěžilo dřevo
napadené kůrovcem a holina, kterázďe
vznikla bude zalesněna v příštím roce.

Závěrem mi dovolte, abych Vás
pozval na kulturní a sportovní akce' které
proběhnou o tomto víkendu u příležitosti
konání Bartolomějské pouti v naší obci.

Wadimír S mitka. starosta

ADl.CE

Konec |éto, pouť, konec prÓzdnin
Příprovo do školy,škoIky

Ještě chví|i pod |ípou

sTrono prvnl



Události' zajímavosti střípky
o Y záři bude provedena výměna střešní izo|ačni vaty v kultumím domě. oprava se proúčtuje
k úhradě pojišťovnějako poslední následná škoda po loňském lednovém orkánu.
o Letní větry se vždy pŤiženou a škodí ! Ten poslední ulomil 5. srpna vršek májky. Sice těsně
před jejím pokácením. To pak fouká ,'kotrmelec'.. že se ani nedá určit od které světové strany.
Ničí lrytky, truhlíky, slunečníky, rve prádlo ze šňůr, trvá chvilku, pak vykoukne sluníčko, aby
škody zkontrolovalo a smálo se jak běháme, uklízíme, lepíme, pereme a zametáme.
o obec Svéradice zakoupila další kontejner na ukládání plastu k odvozu' je umístěný za
obchodem, společně s ostatními.
o Před poutí se provede zabi|eni vnitřních zdí v kostelíku, poškozených plísní od vlhka. Chtělo
by v něm větrat, ale copak se mohou v dnešní době nechat otevřené dveře nebo okna, byť jen
přes den, do takové památky obce ? Hned by byla vykradená, poškozená a nebo by tam kdosi
uspořádal párty.
o Uvnitř novin je vložený pouťov'ý program. Hlavní změna se ýká sváteční bohoslužby
v kostelíku sv. Bartoloměje, kterou pro tentokrát odslouŽí horažďovicloý vikář pan Nikola
v sobotu 23. srpna v 18.00 hodin.
o Velkoborslcý farář pan Bušta leží po nešťastném pádu a následné operaci kolena v nemocnici
v Českých Budějovicích. Z důvodu nemoci proto nemůže sloužit nedělní pouťovou mši. Přejeme
mu brzké uzdravení.
o Na uspořádání květinové výstavy mečílď ve Svéradicích nemáme štěstí. Vloni kvůli teplu o
naší pouti už odkvétaly a letos kvůli suchu se začínají teprve ronlijet, aIe pý zase nemají

ýstavní parametry. Tuto skutečnost s lítostí omámil jeden z pěstitelů pan Hejduk zP|zně.
o Ve dnech I7. a |8. října proběhnou volby do zastupitelstva Plzeňského kraje. Volební místnost
bude opět určená ve vestibulu kulfumího domu.
o Posvícenská zábava se uskuteční 18. října vsále KD. Ktanci a poslechu hraje skupina
Talisman ST. Pořadatel Svaz žen Svéradice zye srdečně všechny občany.
o V sobotu 16. srpna podpořilo několik desítek občanů vzpomínkovou akci na Miloslava Šimka.
Jízdou na kole nebo pochodem krajem ohroženým možným vybudováním skládky jademého
odpadu v lokalitě Pačejov vyjádřili svůj nesouhlas.

NASI JUBILANTI

V měsících záÍ1a říjnu oslaví několik našich spoluobčanů ýznamná Životníjubilea. Přejeme jim
všem pevné zdravi a štěstí do dalších let !

Zátí
Kandr Václav (č:p.37 ) 4.9. 75 |et

ŠulcováMarie (č:p'132) 6.9. 61 let
Smitková Marie ( čp. 10 ) 8.9. 7I let
Jiřincová Hana ( čp. 30 ) 13.9. 62|et
Chalušová Božena (ěp.92 ) 16.9. 85 let
Hausnerová Ludmila( čp.26 ) 17 .9. 66 let

.{,,.r(rJen
Bláha Miroslav (čp.7a ) 1l.10. 61 let
Jírovec Karel ( čp. 101)18.10. 87 let

Větrovec Václav ( čp. 65 ) I7 .9. 66 |et

Forejtová Miloslava ( čp. 60 ) 20.9. 72|et
Straňák Tomáš ( ěp. 58 ) 2I.9. 71|et
Zdeřková Václava ( čp. a8 ) 27 .9 ' 64 let
Petschová Květoslava ( čp' 89 ) 29.9. 68 let
Forejt Václav ( čp. 60 ) 30.9. 77 |et

Brejchová BoŽena ( čp. l1 ) 23.10.80 let

jka
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LETNI SKOLKOVE OHLEDNUTI
Léto a s ním i prázdniny jsou téměř u konce a vy možná právě vzpomínáte na krásné chví|e na

vaší dovolené či ý|etě , Í já, a snad i naše děti, ráda vzpomínám na zážit|<1 ze ško|koých ýletů,
které jsme podnikli v měsíci čerunu.

10. června jsme se vyda|i ranním autobusem na uý|et do Horaždbvic. Kdý jsme si proh|éd|i

Dům dětí a m|ádeže, u7robi|i si zde dárkovou taštičku na památku a zazávodili na autodráze,
čeka|o nás ještě krásné divadé|ko v Mateřské ško|e Na pa|oučku. Pohádku ,,o Popelcď. jsme
odměnili ve|kým pot|eskem a už se moc těšíme na da|ší představení.

Na 24' čeruna jsme pro děti připravili

,,Velhý ý|et". Naším cílem se sta|a velmi
zajímavá modelová železnice ve Vrčeni a
zábavní park v Nepomuku. Zde jsme si
vyzkouše|i mnoho ko|otočů, houpaček,
pro|ézaček a trampolín. Počasí nám
přá|o a tak jsme se opravdu vyřádili.

Konec školního roku však nepřináší
jen prázdniny, a|e také |oučení - loučení
s budoucími pruňáčky. My jsme se s
našimi ško|áčky Eliškou Maříkovou,
Karolínkou K|asovou, Lukáškem Kučerou
a ondráškem Pa|ečkem roz|ouči|i na
os|avě ,,Hurá prázdniný. ve středu 25. června. Všechny dětí zahrá|y a zazpíva|y pohádkové pásmo,
naši ,,abso|venti.. předved|i své závěrečné vystoupení a jako ve správné pohádce nechyběl ani pan
krá| se svojí družinou. Král všechny absolventy pasova| mečem na ško|áky, popřál jim mnoho
úspěchů ve ško|e a po rozdání absolventských šerp a všech dárečků jsme měli možnost shlédnout
ještě krátké představení skupiny historického šermu MoRGANA VoN MAXBERG. Spo|u se všemi
hosty jsme ochutna|i |inecké pečivo, které děti samy napek|y a ce|é s|avnostní odpoledne jsme
završi|i táborákem.

V prvním prázdnÍnovém ýdnu, kdy si ško|ky užíva|o denně 15 dětí jsme spo|ečně zkouma|i
vodu, povída|i si o mořích a námořnících, tancova|ijako kapičky v dešti a také jsme vyrobili
,,mořskou'. ýzdobu do místního obchodu.

V nás|edujících dnech patři|a ško|ka už jen nám _ dospělákům. Renovace žid|iček, stolků,
dveří, bí|ení a stěholání, to vše, jak doufáme, přispěje k tomu, aby se u nás všem 23 dětem,které
v září přijdou do MS, |íbi|o ještě víc. Přivítáme mezí sebou tři nováčky: Nelinku Maříkovou, Lukáška
Beňa a Šímonka Straku a už ted,se na ně i všechny ostatníděti moc těšíme.

Na závěr mí dovo|te, abych poděkova|a všem rodičům a našim manže|ům a známým, kteří
nám pomáhali s letošními úpravami a opravami ve ško|ce. Zv|ášť děkuji Kami|e Marcové a He|eně
Bukovanové za skvělou práci v minu|ém ško|ním roce i o prázdninách, kdy práci věnova|i mnohem
více času, než by|o jejich povinností.

Všem vám přeji krásné doprožití |éta, vydařenou pouť a s dětmi se těším na brzkou
sh|edanou. Kateřina Bě|ochová, ředitetka Mš
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Cervencové roInické pronostiky
Červenec v pronostikÓch o |idových hospodÓřských providlech je především ve znomení

očekóvÓní počótku Žní. Dozróvojící obi|nó po|e by|o proto bed|ivě s|edovÓno rolníky pro určení
optimó|ního počótku sk|izně. Předčosně požoté obi|í se Ťzv ' podirhlo ve výnosu o novíc dosio|o i

Újmu no kvo|itě: Zrno se více sesch|o o scvrklo. mě|o niŽšípekořskou o krmnou hodnotu o nižší

klíčivosi. U přezrÓIého obi|í, které dospě|o tzv. stodio mrfué zrolosti, dochóze|o k vysokým zÍrótÓm
vypodÓvóním zrn z k|osů i od|omovÓním ce|ých k|osů při sklizni o obi|ky byly rovněŽ nóchy|nější
k mechonickému poškozenípň cepovém vým|otu.

No rozdí| od součosnosti nezohojovo|i noši předkovíŽně sklizní ozimního ječmene, o|e žitem.
PrÓvě proto je Žito hlovně spojovÓno s počótkem žní. ozimný ječmen by| v nošich zemích sice
znómou plodinou, kterÓ se o|e d|ouhou dobu v proxÍ téměř neup|otňovo|o. O širšírozšřeníozim.
ječmene se v ČechÓch zos|ouži|o oŽlzv. Společnost pro orbu o svobodnó uměnív KrÓ|ovství

českém, kterÓ po h|odovÓch |étech 1770 _ 1772vyh|edóvo|o nové spo|eh|ivějšízemědělské
p|odiny o odrůdy.

- červenec Žně žito o višnískýtó
. červenec o srpen muko, o|e potom bude mouko
- v červencivo|ó no po|i křepe|ko Žence: pojďe Žít...pojďe Žít

- deště o Žních trest je boŽí
- v červencije no dvoře pusto, o|e no po|ích husto
- no mistro Jono z Husi, k Žotvi hotov kosy (ó.7.)

- co červenec nedopeče ,Io již V srpnu neuteče
V souvis|ostise sk|izníobi|íne|ze opomenout |idovó přísloví, jejichŽ motivem je chléb - boŽídor,

jok noši předkové ch|éb p|ným prÓvem noaivo|i.
. je-|i ch|éb, neníh|od
- ch|éb o sŮ|jez o provdu střez
- je dobý joko chléb ( říkolo se o dobých |idech)
- kdo sí nevÓŽích|ebo, nevÓŽísi níčeho o nikoho
- voŽte si chlebo, bez něho je |idem z|e
- v|ostních|éb je nejjistější

Srpnové rolnické pronostiky
No žně se lidé těši|i, byly pro ně symbo|em ho.inosti o v přípodě dobré Úrody zórukou Živobytí

v přGtím roce. Nejsiorším nóstrojem ke sklizni by| srp. Při prÓcise obvyk|e k|ečelo, do |evé ruky

uchopili hrst stébe| o srpem v prové ruce je podříz|i. Přrjetíkosy ke sk|izni postupovo|o no venkově
ve|ice pomo|u. Teprve ve druhé po|. 19. stoletíby| srp definitivně vytločovón kosou nozývonou
boch|ice. By|e to |ehčíkoso opotřeno pruŽným dřevěným obloukem, kteý by| poioŽen p|ótnem
nebo vyp|něn něko|iko pruty.

Znočnou pozornost věnovoli hospodóři vlostníkose. Již při nókupu jizkouše|i poklepem, protoŽe
se pý dobrÓ koso pozno|o pod|e zvuku ( mělo vysoký tón).

ostřísrpŮ o kos se nok|epóvo|o k|odivem no molé kovod|ince ( bobce) o přÍv|ostnípróci ostři|o

brouskem.
Posekoné obi|íse nechóvo|o dosušit no po|i. Hrsti poŽotého obi|íse sk|ódo|y do snopků o vózo|y

povřísly z vymlÓcené Žitné s|Ómy. ,,Ve|ké snopy se používo|y pouze při monde|ovóní, kdeŽÍo při

pozdějším, tzv. ponókovóní či|i mond|íkovÓníse vŽdy pouŽívo|o menších dvou oŽ čtyřhrsťových
snopŮ o ponÓky neboli mond|íky se stověly z osmi, deseti oŽ dvonÓcti menších těchto snopů.

Zóklodní objemové vz1ohy mezi hrstkou, hrstí o monde|em |ze schemotizovof tokto: monde| = 
,l5

snopů, snop = 8 hrstí, hrst = B hrstek, hrstko = 6ÍezŮ srpem, jeden řez srpem = ó5-9O stébe|. Jeden
snop tok obsohovo| cco 5OO0 stébe|. Průměrnó vóho no po|i usušeného snopku ozim. žito by|o 9,5
_ 12, 5 kg, ozimné pšenice 7,5 - 10 kg, ječmene 7 _ 9 kg, ovso 7,5 - l0 kg.

- početné monde|e - p|né stodoly
- lépe sŤótizo svým snopem, neŽzo cÍzím mondelem
- kdYz no sV. Petro prší, obi|í v ponÓkÓch se suší (l.B)

- sV, Kojetón je tody, odvezeme mond|íků řody (7.8)

Některé Žňové pronostiky t|umočímnohonÓsobně osvědčenou rolnickou zkušenost, Že
pŮsobením |etního s|unečního zÓÍení no nechrÓněné |idské tě|o zvyšuje při próci Únovu o sniŽuje
procovnívýkon. Ro|nícÍse proto pň prócize zÓsody (po městském zpŮsobu) nikdy neopo|ovo|i.

. po|onohý Žnec nedoŽne zóhonec
- chceš-|i no slunci procovot, musG oděv ponechoi

( pokročovóníno slroně 5/
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Lípo
Lípo mó svóteční den, no |ípě se vese|ko chystó......tok nějok to zpívó Hono

Zogorovó. A je provdou, Že v době kdy |ípy kvetou objevíse v nich stovky vče|.
Lípo bylo vŽdy symbo|em noší stótnosti. V noší obcÍ bychom těchto stromů hezkých

pór nopočíio|i.
V roce 1936Ťídící učitel Grilse rozhod| se svýmiŽóky vysózet ce|ou lipovou

o|ej.Ved|o v místech od nynějšího tronsformótoru. podé| si|nice oŽ no kopec, kde je
dnes vjezd no hřiště. Pro děti tehdy by|o vysozovÓní |Ípek slovnostní udólosií. KoŽdý
Žók dosto| stromek o k tomu visočku se jménem nějoké význomné osobností nošeho
nórodo. objevilo se tom nopříklod jméno Kore| Hynek Mócho, Korel Hov|íček
Borovský, BoŽeno Němcovó, E|iško KrÓsnohorskó, Jon Amos Komenský, Joros|ov
Vrch|ický,Tomóš Goryk Mosoryk, Eduord Beneš. Bedřich Smeiono, Antonín Dvořók' o
ce|ó řodo dolších. Dětise o stromky pečlivě storo|y o ještě dnes mŮŽeme Čóst oleje
vidět. Jeden stromek zokoupil od pono řídícího sed|Ók Jon Smíšek čp.50. Se svojí
tehdy l4 |etou dcerou Mořenkou před svojí cho|upou stromek zosodili. Roky běŽe|y,
stromek rostl, Mořenko se provdo|o Zo pono Mróze o zose roky běŽe|y.

Dnes je z molého stromku krósnó.
vysokó, košotÓ |ípo. VŮní při|ókó nejen
vče|ky, o|e její květ si notrhÓ koŽdý,
kdo věří v zózročnou moc voňového
čoje. Uprostřed nóvsi jsou lípy hned
čtyň. 7o nimi pok před Korhónkoc
Čp.22 do|ší. Je to ve|kó ozdobo noší
hezky uprovené o čisté nóvsi.
Do|ší m|odé stromky jsou no

Kostelíku...Aby neusch|y, storó se ně
pon Korel Bukovon čp. 25. Tok díky
Kójo! mov

(Poznómko redokce: zotím co ,,Kójo..
pečují Mořenky provnoučoto.)

Pokročovóní ze strony 4

V úhoroých soustavách hospodďení byla orba téměř celoroční zá|ežitostí. Jednak proto,
Že tento hospodrířský systém bylpřímo založenna trojí orbě úhoru, další příčinou bylo
nedokonalé néĚadí pro orbu a omezené možnosti taŽné síly. Právě pro Srpen byla vedle
žňoých prací při úhoroých systémech ho spodďení nej charakterističtěj ší zemědělskou
činností orba.

- orba - urody tvorba
- orba - plní klasy
- kdo nechce bidy poznati, musí zasvympluhem na svém poli orati
- boj se dluhu, drŽ se pluhu
- oráčův pot-první vláhapolí
- Jan podorává, Jan odorává, Jan zadě|ává (Jan Nepomucký - 16.5, Jan Kjtitel- 24.6,

svátek Stětí sv. Jana29.8) označení prvé, druhé atieti orby úhoru
- dvojí orání - dvojí ctrléb' trojí otáni, trojí chléb
- kde p|uhzahá|| tam Se hladoví
- zakosou pluh
- špatná orba na zimu podporuje buřinu (plevel)
- úhory orej hluboko, budeš mít slámu vysokou

Václav Strolený

zolévÓ |ípy no koste|íku, o |ípu před MrÓzŮ
foto mot
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Těšíme se na pouť
Nejen naši občané, ale i jejich příbuzní a řada známých se rádi podívají na KoSTELIK. Jedno hezké

odpoledne jsem se i já vypravila na toto, pro naši obec ýznamné místo. Jenomže č|ověk míní''..'' Cestou jsem
potka|a paní zdeňku Kábovou a paní Anču Cha|oupkovou, které se vypravi|y na předpouťorný nákup do
Konzumu. A tak se řeč tďi|a kolem b|ížící se pouti. Zdeňka zauzpomínala, jak kdysi k nim jezdi|i teta a stýc
z Prahy a příbuzní z Malkova. To vždycky přiby|a nějaká ta korunka na kolotď. Později Zdeňka pomáha|a

s pffpravou pouti svojí mamince. Muse|o b'ýt dvojíjíd|o. Knedlo _ zelo - maso a ještě řÍzky. Pek|o se cukroví,
a|e ještě víc ko|áčů, to aby by|o na ýs|užku'

Vzpomína|a i Anča. U nich doma se začína|o úk|idem ko|em chalupy, bí|ily se všechny místnosti, okna se
musela jen lesknout. Tehdy se na pouť nedě|a|y žádné ve|ké nákupy. Mák se vyPěstoval na poli, tvaroh se
připravi| z v|astních zdrojů, povidla by|a navařená, husa pěkně vykrmená. Ze ýrobě těchto produktů
předcháze|a velká dřina jistě každý ví. Peklo se také cukroví, většinou |inecké a roh|íčky' o pouti se nejdřív š|o

do kostelíka na mši a pak teprue na Ves na ko|otoče. A co ko|áče? Anča říká, že se zaděláva|o už v noci, aby
těsto pěkně vykynu|o. Zadě|ávalo se ze 3 kg mouky, pak 15 ž|outků a pět vajec, domácí smetana i máslo. Na
takoých koláčích si-všichní moc pochutnáva|i. Kdý už jsem byla v tom vyptávání, zaš|a jsem také za paní
Mi|uškou K|asovou. Rek|a mě, že své příbuzné a známé ráda o pouti přivÍtá. Ráda je pohostí, ale přecijen si
v pondělí po pouti oddychne: ,, To byla práce!.. A to prosím část za paní lvilušku odpracova|a její pomocnice-
myčka nádobí'

Na pouť přijíždějí náuštěvy
samozřejmě je musíme náIežitě uvítat, nejlépe do syta, aby pozdější chvíle mohly byt naplněny hovory
probženými vším, co jsme pro ně připravili. A co teď? Pokud mají našÍ milí s sebou potomky, tak musíme mít
pro ně dostatečně drobných, a byt nablízku, kdý jim dojdou.

]e třeba mít připravený i nějaky program na vyplnění času, než je znova usadíme tam, kde jsme spolďně
pobyvali celé dopoledne.

]istě bude fotbal, možná Í mše svatá na kostelíku, pokud se zajÍstí náhrada za kněze, keý má zdravotní
potže.

Máme pro vás tÍp, jak můžete načerpat novou sílu, než se podřídíte pokračování v plnění přerušené
(ne)čÍnnosti, Zajděte si např, k rybníku Cekanci Do mladí kteý po úpravách našich místních rybáňJ rozkvetl
noýnÍ kvěý oproti těm, které jsme vám ukazovalÍ před rokem v našich novinách.

anebo je vezměte na Kostelík, na rozl+vetlé divizny (asi už odkvetlé)

fext o foto mot
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PROGRAM:

PÁTE,( 22.8,
- 18.o0 STARÁ GARDA SVÉRADICE _ Čnlouru TEAM

( přáte|ský zápas staých gard )

soBorA 23,8,
- 9.00 - 19.00 LETY PRo RADOST _ |etiště.Svéradice

( směr Ve|ký Bor ). 13.00 FK SVÉRAD|CE ,,B,. . SoKoL VELKÝ BoR
(1. ko|o okresní |V. třídy muŽů ). 15.3o FK SVÉRADICE _ SoKoL BLoV|cE

( 1. ko|o ,, krajské soutěŽe.. dorostu )

- 18.o0 MŠE v koste|íku sv. Barto|oměje
( sIouŽená p. vikářem Niko|ou )

- 21.00 TANEČt.tí zÁgAVA - hraje FAT|MA - sá! KD

MEDĚLE24,8'
- 9.00 - 19.00 LETY PRo RADOST _ |etiště Svéradice

- 16.00 FK SVÉRAD|CE . TJ pŘrŠrlcE ,,B.. 
( směr Ve|ký Bor)

( 1 . ko|o krajské 1B třídy muŽů )

Mnoho pout'ových atrakcí p. Třísky ze Strakonic



SPuRTryWÍ unÁtosTl o pnzÍznrwNÁCl VE svÉnantcÍCru.

5.7.2008 se uskutečnil na místním hřišti FK Svéradice turnaj staých gard MEMDRLLL
rn'eurŠrl rozúr'n-
Tohoto ttlrnaje se zúčastnily 4 mužstva SG Svéradice, SG Hródek u Sušice, SG Doubravice, SG
Horažďovice. Domócí na tomto turnaji obhójili l.místo z minulého ročníku

12.7.2008 se konal na místním nohejbalovém hřišti ve Svéradicích tradiční
nohejbaloý turnaj trojic. Tohoto turnaje se zúčastnilo ]0 družstev. V roli vítěze odjížděli
z kurtu ve Svéradicích hráči horažďovického Jouza Teamu. Nejlepší domácí ým skončil na 5.

místě a to trojice Bytovka Svéradice (Táclav Kandr, Petr Lffilmann, Václav Prokopius).
Konečné pořadí::

1. Jouza Team Horažďovice (Pavel Radek Holcr' Luboš Benedih a Radek Průcha); 2. SK
Plzeň (Rost'a Kóba, Tomdš Kandr, Petr
StehlíD; 3. Kasejovice (Roman Hokr, Libor
Kulík, Stanislav Prchal); 4. Růženy
Horaždbvice (Jiří Roubal, Miroslav Roubal,
Jan Roubal); 5. Bytovka Svéradice (Vóclav
Kandr, Petr Loffelmann, Vóclav Prokopis); 6'
KKK Dobrotice (Í/áclav Kubaň, Jan Kubaň, Jiří
Klečka, Karel Loffelmann); 7. Svéradice
(Vdclav Šilhan, Zdeněk Hlína, Lukdš Soukup);
8. Stezde Svéradice (Zdeňek Stejskal, Libor
Kozlík, Lukóš Mlódek); 9. JDJ Svéradice
Qosef liřinec, Vóclav Dušek Michal Jiřinec);
10. Pepe Team Slivovice (rosef Smitka starší,
Josef Smitka mladší, Roman Kóba).

tg.7.2008 se uskutečnil v Chanovicích MEMDRIIíL FRANTIŠKA PAVLoVsKÉHo A
TOSEFA SMITKY.
Tohoto turnaje se zúčastnily 3 mužstva. Domácí mužstvo Chanos Chanovice, FK Svéradice, FK
Horažďovice.
Chanos,Chanovice - FK Svéradice 4:0(3:0);
FKSvéradice - FKHoražd'ovice 1:2(I:1); branka- Soukup Lukaš;
Chanos Chanovice - FK Horažďovice 0:0:

Tabulka:
I.Chanovice 2 I I 0 4:0 4
2.Horažďovice 2 I l0 2:1 4
3.Svéradice 2002 1:50

26.7.2008 sehrálo naše A mužstvo přípravné utkání na hřišti TJ Hradek u Sušice ( u příleži-
tosti oslav kopané), se heýmprohrólo j:0 ( 0:0).

Naše A mužsno, jak jistě víte, postoupilo do I.B třídy krajského přeboru nezahálí a už začalo
z přípravou na novou sezónu. Trénují třikrót ýdně a už sehráIi přótelskó utkání s mužstvy TJ Bělčice a
TJ Blatnó. Věřme, že se mužstvo dobře doplní a bude hrát v horních patrech své soutěže. B mužstvo,

dorost i žákovské mužstvo jsou v začátcích přípravy a také sehrají nějaká přótelska utkmí před
zahójením nové sezóny.

Ta začíná o naší Bartolomějské pouti a to 24.8.2008 s mužstvem TJ Přeštice B.
Naše B. mužstvo hraje 23.8. s mužstvem TJ Vellcý Bor, dorost hraje také 23.8. s mužstvem Sokola
Blovice a ždkovské mužstvo začíná o ýden déle a to 3].8 s mužstvem TJ Mrókov.

V pótek 22.8. před poutí by měla naše staró garda sehrót přatelské utkóní s mužstvem Pepíka
Čalotma, sestaveného z hróčů II. narodní ligl a dtvize, kteří tady za tato mužstva hróli.
Zveme na ýto utkóní všechny fotbalové fanoušky.

mch

Michal Jiřinec na síti, Josef Jiřinec, Vóclav Dušek
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Lípo před Mrózoc ve Svérodicích V roce 2008
foto mot

obecní úřad ve Svéradicích

ing arch Tomáš Straňák (mot)_-grafická úprava, odpovědný redaktor'

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

Početv'ýtisků 2oo, neprodejné
]índřiška Ka|abzová fika), Marie Vojtová (mav), Kami|a Marcová (kma), Miros|av Cha|oupka (mch),
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