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sT/EKADLCE
Koz|oto přeŽi|o ve|ikonoce o tok se mohou

Yážern oběané !
Dovolte mi, abych Vás opět po dvou měsících
informoval o práci zastupitelstva, které se sešlo na
14. a |5. veřejném zasediíní. Krajský úřad
Plzeňského kraje jsme žádali o dotaci na výměnu
oken v sálu kulturního domu a býech. Byla kladně
vyÍízenáazpožadovarréěástky 167 000,- Kč
dostaneme l50 000,- Kě. JiŽ je schválena Smlouva
o dílo s firmou EUROBYT PLUS z Velkého Boru'
která bude tuto akci rea|izovat a celkern vy'jde na

278 000.- Kč.
Zastupitelé schválili Smlouvu o spolupráci v oblasti
pojišťovnictvís firmou MIŠÁKEU,
s.r.o. Ze Sušice. S jejím
pojišťovacímmakléřem
spolupracujeme jiŽ několik let.
Zastupuje mimo jiné i pojišťovnu
Kooperativu' u které máme
pojištěný veškery obecní majetek.
Zastupitelé schválili směnu pozemků o ýměře 509
m2 mezi naŠíobcí a firmou Farm Svéradice ohledně
ziskžni přístupové cesty na Kostelík.
Dále zastupitelé schválili zavedení sluŽeb E.
Govemment - CzechPoINT na našem úřadě.
obč anům budou po skytovány vyj menovarré s lužby
z eGON centra.
Zastupitelé schválili Závětečný účeta audit DSo
Radina zarok 2008.
V našich domácnostech se bude během května
odepisovat stav vodoměru k výčtovátúza
odebrané mnoŽství pitné vody.
Dalšíveřej né zasedétlj se uskutečnípřed
prázdninami, a to v pátek 19. června 2009.

Květnové výročíosvobození nošeho kroje
omerickou ormódou si připomeneme
historkou z pobytu vojóků v Bobíně.

Pokročuieme sériío nošich

Proměny nošínóvsisouvisející s výměnou
zeleně.

Wadimír Smitka, starosta
Př|nóšíme Vóm i ostotní obvyklé rubriky o
moI
informoce o fotky.
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Uddlosti, zajímavosti, stříplcy......

} V sobotu odpoledne 2l. bÍezna by| zce|a zap|něný sál kulturního domu. Konalo se zde veliké potěšení pro
děti, a to tradičný dětsky maškarní ples. Na šedesát, pÍevážně malých dětí, převlečené za ruzné pohádkové
bytosti, filmové hrdiny, sportovce, představite|e řemese| a ntiÍátek se dobře bavilo. Noý provozovatel
diskotéky zP|nlě, kterého Zasponzoroval pan Pave| Sedláček, si vedl dobře. Hudba tolik nekřičela a děti si
užíva|ynejen tancování a poskakování, ale i soutěží.odvážné na pódiu zpívaly. Pontáva|y, z|<teré pohádky

je

právě pouštěná písničkaa také soutěžily v sedání na vo|nou židli v kole po ukoněení části písniěky.
Všechny děti byly odměněny, jednak jako maska a také při soutěžíchčokoládovym Kinder vajíčkem
s hračkou uvnitř. Svaz žen Svéradice děkuje všem ženám z obce za darované zákusky a také Pav|u
Sedláčkovi za írhradu hudby.
) LetošníVe|ikonoce, co se ýká slunného a teplého počasíse opravdu vyvedly. Čtrnáct k|uků se sice riíno
muse|o přiob|éct, ale odpolední Kístaníabsolvovali v kraťasech. Posledním stanovištěm o sobotním
podvečeru pro rozdělování koledy proběhlo na Kostelíku. Krapíěek tam zapomněli uklidit pohozené papírky,
a|e na upozornění místostarosý to dali v pondělí do pořádku. Musím pochválit všechny kluky, jak se hrnuli
pomáhat vypínat automatické zvonění zvonu v kostelíku při ,, odletu do Říma... Předtím jsem ale dostala, že
jsem jim zaparkovala autem přímo na místě pomyslné fotbalové branky. Ty upfimné děti ! Už i naše malá
vnoučátka kontrolovala, zda jsme pro koledníky připravili dostateěné množstvívajec a pamlsků se slovy:
,,babi, da|a si jim také padesátku ?..
> UŽje to tady ! Co ? Přece slibovan{ rnýstava květin. Pan Novák z Plzně bude vystavovat i prodávat
několik desítek druhů kosatců' Výstava bude probíhat vsobofu a neděli 6. a 7. června vprvním patře
obecního úřadu Svéradice, a to mezi 9.00 - l7'00 hodinou. Zveme všechny milovníky květin.

jí měl

za vlastní a ona si ho odnesla domů. Domnívala se, že se majitel
přih|ásí. Ale marně, byljeden z těch, kterého původnímajitel pohodil. Pokud se nezvaný pejsek objeví v obci,
ta ho musí udat nebo dopravit do útulku, kde za něj denně platí podle váhy do 15 kg 70,- Kě a nad tenhle
limit l00,- Kě, a to do doby, než si ho někdo odebere' Proto obec Svéradice s paní Helou celý ýden hledala
nového zájemce o pejska a naš|a mu norný domov u Klečků.I když s těŽkým srdcem, ale s radostí, že se
pejsek dostane do dobých rukou se s ním Iouči|a. občas ho chodí navštěvovat. Pejsek, kteý ve svém
štěněčímvěku kontro|ova|, zda mu dobře utřela pacičky a pak teprve vběhnul dovnitř domu se má v nové
pětiměsíčníěerné štěňátko. Pejsek

rodině opravdu skvěle.

kabic a pytlů, osahujících převážně šatstvo, shromažďovala ve skladu u MŠzastupitelka paní Annča

Hoková.

spojily své sí|y amyji, cídí,drhnou, drátkují, pastují, leštía vše se jen blyští'
} Ve čtvrtek v podveče r se za pomoci stavebního jeřábu stavěla uprostřed návsi májka
do rána hlídala a uhlída|a proti zlomyslnému podříznutí nenechavců ze sousedních obcí.

.

M|ádež

jí u ohně

vo|ení komise bude zasedat ve vestibu|u kulturního domu.

zvyšuje ze 2,8| Kě na 3,4z Kě za metÍ čtvereční.Samotný přepočet provede rnýše uvedený íÍada do poloviny
května pošle vlastníkůmpoukázku k úhradě. Pronajatou půdu hradi za vlastníky nájemci.
scházeljen krůčekk jejich voInému pádu. Ale nezoufejme, protože budou vysázené nové stromky.

V měsících květnu

a červnu oslaví několik našich spoluobčanůvýznamná životníjubilea. Všem

jmenovaným přejeme do dalšíchlet hodně zdraví, štěstía spokojenosti.
Květen
Kordíková Julie
Štěchová Božena ( čp. 75 ) 4.5. 63 let
(ěp.
73
|et
Hambálková Vratislava
Ladis|av
|22
5.5.
Kol|ár
)
(ěp.62) 7.5, 64 |et Kopáčková Anna
K|as Václav
(č:p.22 ) 8.5. 64 |et Kopáček Karel
Šrámek Emil

čer'en

Vác|av

Šitnan

( čp' 93

)

ZemanováMarta (čp.76 )

2.6. 60

3'6. 65

|et
let

Kandrová Marie
Vyšehrad Josef

strana 2

(čp. 118)

1l'5.

l3'5.
( čp. 8a ) 205.
( čp. 8a ) 3l.5.
( čp. 106 )

( čp. 37
( čp. 36

) l l'6'
) 26.6.

80 let
60 |et

70let
73

|et

71 let
83 let

jka

JARO A ZDRAVÍ l*o

přichází a vy můžetevyrazitdo přírody načerpat síly a zdraví nejen
jarních
bylinek,stromů' Bylinky i stromy po zimě obnoví vaše síly, pomůžou vám v boji s
pohybem, ale také z
jarními nemocemi i obnoví vaši energii. Pokud ale chcete bylinky sbírat, musíte je mát. A kdo by třeba
nezna|bÍin? Pro někoho pouze obyčejný strom.
Bříza je jeden z nejodolnějších stromů vůbec. Bí]ou barvou kmene se rn.ýrazlě odlišuje od ostatních |istnat'ých
stromů. Jako magnet přitahuje nečistoý z okolní půdy a absorbuje i radioaktivitu.

od dávnověku jí byla přisuzována magická moc. Jihoameričtíindiánijí používalik obřadům v chýších

pocení. Týpí přilcývali kůrou stromu, v Evropě se z březového dřeva vyráběly střešní šindele. Přísloví rusloých
léčitelůpraví: BÍízadáva světlo, tiší\.ýKiky, léčía čistí.Na Sibiři jí říkají strom života, pro Iry je to strom

matky.
Často bývá nazývána stromem počátku. Připravuje půdu na pustinách nebo bažinách pro dalšírostliny. Do
těchto nehostirrrrých míst po ní přichrízi Život.

Ve Skotsku se dříve bříza vyskytovala v rituálech jara
den byly zbaveny manželshých slibů.

a plodnosti. Páry

mizely do březoých hájů a

na

jeden

Germánští váleěníci jí brali jako ochranu. Rovněž kolébky vyráběli zbřezového dřev4 které ochraňova|o děti
před špatnými vlivy.

Koště zbřezového k|estí se běžně používalojako praktická pomůcka do domácnosti. Naši předkové jím
vymetali ducha starého roku, aby se udělalo místo pro rok nově přichrázející. Poté se jako kouzlo zavěsilo na
štítdomu nebo na dveře.
BÍiza1e ztělesněním nejmocnější síly vesmíru- lásky a péče.Zárovei je symbolem čistoty.

Vnáší životnísílu a osvěžujícísvětlo do temného, starého nebo nemocného oko|í.
Stejnějak se bříza chová v přírodě, tak se chová i v životě člověka. Pročistílidskou tkáň,jako magnet stáhne
kma
vylouěí nečistoý, zevnitř nás vyživía prosvětlí, utěší a dodá ztracenou sílu.

a

,

;-

>.*

foto mot
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Vyprávění paní Tomáškové - datšívyprávění o chalupářskych

lapátiích

Svéradice jsem poprvé uslyšela někdy v březnu r' 1976, V té době jsem pracovala na
Pražskémku|turním středisku a přiše| za mnou dramaturg této ínstítuce Zdeněk Pošíva|s tím, Že bude
kupovat cha|upu b|ízko Horaždbvic a že by potřebova|, abych' mu pomohla zajistit ku|turní program
náp|ní mé práce by|o - zjednodušeně řečeno k MDŽ. Pracovala jsem jako kulturní pracovnice
prodávat umě|ce na vystoupení. Chtě| samozřejmě zajistit umě|ce, jejichž jmé1a by|a všeobecně
známá z fi|mů nebo z televize. Shodou oko|ností jsme se v té době já i můj manže| zajíma|i o koupi
jakési chaty nebo cha|upy v příjemném prostředí' Proto, kdr.z Z' Pošíva| přiše| se sým požadavkem,
nadhodi|a jsem otázku:'.Neby|a by tam nějaká cha|upa i pro nás?'
Atak jsem se jela podívat na cha|upu ve Svéradicích zároveň s programem, Keý jsem zajisti|a.
Při přfezdu ke Svéradicímse přede mnou otevře| nádherný poh|ed na vrcho|ky Sumavy a celá ta
krajina mne okamŽitě chytila za srdce.
sá| ku|turního domu, kteý by| před nedávnem dostavěn by| velmi pěkný, čisý, voněl novotou.
Zdeněk Pošíva|,ktený by| taw přÍtomen, nás seznámi| s Františkem Stoškem, ktený nám ochotně
pomáha| s koupí cha|upy. S|i jsme se

o obci

a

podÍvat na cha|upu

z'

Pošíva|a a pak

konečně na naši budoucí cha|upu. Cha|upa
je umístěna na konci obce - v místě, kde se
říká Na Drahách. První pohled neby| pří|iš
utěšený. Domeček by| evidentně delšídobu

opuštěný a hlavně d|ouho neudržovaný.
Zahrada u domku před stodo|ou by|a
zarost|á a zahrada zadní _ za stodo|ou, kam
se procházelo ma|ým průchodem mezi
stodo|ou a domem p. Pav|ovce, by|a ještě
horší.By| tady sk|ad různých nepotřebných
ko| a poškozených gum od různých ýpů
aut, ale i traKorů. Já už ale viděla co se
můžezměnit a zkrátka se mi hned místo, i

-

z pruních náuštěv sŤavení,, u

zanedbaná cha|oupka, za|íbi|y.

štoafi"

Během něko|ika příštíchdnů jsme si půjči|imikrobus, kteý jsme plně naloži|i a je|i do
Svéradíc, už do své cha|upy' Mezitím probíha|y nutné činnosti spojené s koupí cha|upy, kterou stá|e
ještě v|astnila původníobyvate|ka, paní Kostrounová' Ta se zde snad i narodi|a, a|e pak cha|upu

ón'Íuatjejí bratr, Keý se absolutně nestara| o sebemenší údržbu baráčku nebo zahrady a většinu času
trávi|v místníhospodě. (To mám z dos|echu' )
V cha|upě se dala zatím používatjediná mí:stnost a černá
kuchyňka. Da|ší místnost by|a používánajako odpadkoý koš. B'ýva|ý
majite| se zřejmě živi| pouze konzervami, protože ce|ý prostor byl
vyp|něn plechovkamí sk|enicemi od všeho možnéhoa špinaými hadry.
Vodou a rejžákem jsem vyčisti|a dvě stávajícíposte|e a pod|ahu a
mohlijsme se zde i vyspat.
A pak nasta|y časy, vyp|něné tvrdou a časově náročnou prací.
Při všech úpravách nám velice pomoh|a Franta Stošek, ktený si se
všímvědě| rady, věděl, kde se koho zeptat a kde zajistit správného
řemes|níka, atd.
Mě|i jsme

to štěstí,že jsme pozna|i pana Soukupa, místního
mistra truh|áře. Pan Soukup měl opravdu z|até ruce. Nejdříve jsem

mu vždy pracně udě|a|i nákres toho, co jsme chtěli zhotovit - vrata do
stodo|y, okna, různépo|ice atd., a|e pak už jsem jen řekli co a kam

potřebujeme a bylo to. Pan Soukup se na náš návrh, Kený jsme po
d|ouhém vyměřování nakres|i|i, pak různě gumova|i a zase kres|i|i,
podíval s pobavením, vza| si nějahý útržekpapíru a takoý svůj
,,pajzák'., změři| během něko|ika minut všechno co potřebova| a
odešel.

jíjako paní Kočovou)
vždycky by|o jeho 9í|o dobře uděláno, že neby|o
(pamatujeme

Po vce|ku krátké době nám odevzda| svou práci a
potřeba žádných da|šíchúprav a všechno sedě|o naprosto dokona|e. Casto jsem na něj vzpomínala,
když jsem později v Praze vybavova|a svůj domek. UŽ nikdy jsem nepozna|a takového mistra, jakym
byl pan Soukup.
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Před našícha|upou by| kousek obecního pozemku, na kterém se pás|y husy, s|epíce a místní
psi ho používa|i pro své ýka|y. Tak jsme projedna|i s tehdejšímstarostou p. Forejtem odkup
pozemku a po náročné kultivacijsme z něi udělati doce|a poh|ednou zahradu.
Protože v cha|upě nebyl vodovod, pro vodu se chodi|o k pumpě, umístěné ve zdi zahrady paní
Lindauerové a to by|o dost nepraktické. Když by| pak v obci vybudován vodovod, připoji|i jsme se a
vybudovali koupelnu a WC.
Samozřejmě jsme dáva|i novou střechu jak na
barák, tak na stodo|u, předě|ávali e|ektřinu, zrnýši|i strop
v hlavní místností, s chléva udě|a|í da|ší|ožnici a
vybudovaIi novou kuchyň'

Moc rekreace jsme si na cha|upě neuži|i' rdyž
jsem ji kupova|i, tak jsme vůbec netuši|i, do čeho jdeme.
A|e nikdy jsem toho nelitova|a a za těch 25 |et, kdy jsem
pravide|ně jezdi|a na cha|upu, jsem pozna|a spoustu
báječných |idí, z nichž někteří se sta|i mými přáte|i a
sýkám se s nimi do dneška'
Jaroslava Tomášková
- po hlauních úpravách stavent

srpen 2008

-

Ptačíhosté ze severu - brkoslav severní
Letošnízima byla jednou z mála, kdy se

opět objevili u nás v lcraji brkoslavi severní
v poměrně hojném počtu. S největšípravdě-

podobností se jednalo o početnějšívýslqlt tohoto
druhu na celém územíČeske re-publilql.
Domovem brkoslavů isou neiseverněiší
lcraje Evropy, Asie a Severní Amerilq;,
kde žijívjehličnaých a smíšených
lesích. Migrace do jižnějšíchčástí
Evropy a Asie jsou způsobeny
neúrodou plodů jeřábu, herý běžně
tvoří hlavní složku zimní potravy
v severněji položených oblastech.
V nělcterých le

Íech dochózí do střední a západní
Evropy ke skutečně silným záIetům,

Ve Svéradicíchbyli tito ptáci letošnízimu nejčastěji

pozorováni u lcřižovatlql na Komu,šín.27.]2. 40 ks,
3.]. - ]6 ks, 18.1. - 65 ks' ]0.2. - 5 ks brkoslavů. I
v okolí Svéradic byla pozoroyána hejnka čítající
několik jedinců až stovek. 16.2. bylo na Velkénl Boru
hejno s 230 jedinci.

.
.

projde jejich žaludlql i
'*Í =,ť
t\ -i

střevy velmi rychle a často
nestrávená vyjde ven.

''\

čítajícím
až tisíce jedinců.
U nás jsou potravou brkoslavů

nej-různějšíbobuloviny. Na jižní
Moravě jsou vysoké počty pozorovány ,*
Éi
na chntelu a jmelí. Tento pták není nijak nlášt,
plachý, protože ve své domovině přichází do
styku s lidmi jen zřídkakdy. Proto se nechá
poměrně z malé vzdálenosti pozorovat, a tak
můžemeobdivovat ieho přelcrásné zbarvení.

Zajímavosti tohoto druhu:
Brkoslavové jsou
velmi žraví,nebot, potrqva

\
v

Sanh Petersburguv

Nejstarš[ pták tohoto druhu je 13 let, I
měsíc, ]7 dní. Kroužkovaný v roce 1965 v Piešt'anech 15.11.1965 a nalezen uhvnulý 02.01.]979
Rusku.

Nejvzddlenější nález brkoslava je 3726
km, kdy byl lcroužkován v Praze - Troji 13.12.

197] a nalezen 3].1. ]973

v Kazachstánu,

Bulajevslryj rajon.

Václav Strolený
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Historka z druhé světové vólky
V

květnu 1945 osvobodily zdejší kraj jednotky

americké armódy a jelikož zde musely zůstat delší
dobu, než bylo obnoveno povólečnéuspořódóní,
vystavěli si omeričtívojóci u obce Bobín (mezi
Horažďovicemi a Svéradice-mi) v lese opěš, srubový
tábor. Chatky měli Američané postaveny po obou
stranóch cesty, v nich byli ubytovaní po čtyřech
mužích.Dřevo na chotky si somi pokóceli a nařezoli
mobilním kotrem. Tyto objeký ještě dnes slouží
mnohým lidem joko kůlny no dřevo, nóřadí a pod.
Dóle vybudovoli v lese velkou kuchyň s jídelnou.
V blízkémdomečku měli kino o no Velkém rybnÍce

plovórnu,
Vojóci z tohoto tóboro často navštěvovali ves

Babín,kde využívalipohostinnosti místních lidí. U
pono Korouse čp. 36 se schózeli a popíjeli domócí

pólenku. Jednou, když byli posilněni větším
množstvímalkoholu, se vydoli na nóves, kde byla
chaso - děvčata o chlopci. Vojóci zpočátku dělali
legraci s děvčaty, ole když už dívky viděly, že
zochózejí příliš daleko, ztrotily se a utekly domů.
Vojóci je hledoli o když je nemohli najít, tok se jeden
vrótilzpět no domócípólenku ke Korousům.
Byla již tma a své udělol i alkohol, že si vojók

spletl cholupu. Zabouchol no okno pono Doubka čp.
j7. Ten se ozval, ole když zjistil, že osobo mluvíjinok,
než česky, již nešel otevřít. Vojók se však domóhal
vstupu do chalupy.
Dveře byly chatrné, tok je pan Doubek držel

zevnítř, aby

je

vojók nevyrazil. Když dveře nešly

otevřít, vojók vzal pistoli o vystřelil do zómku.

Protože střílel šikmo, šla střelo prknem u

Po této události celó rodina p. Doubka (otec,
matka, dcera) utekli v noci zadním oknem v cholupě
do mlýna, kde měl mlynóř brokovnici a pistoli, které
měl celou vólku ukryté.Pan Doubek mlynóři sdělil, že
je asi přepodli Němci. chtěl, oby vzol pušku o šel po
silnici zjistit, jak to před jeho domem vypadó, a kdo
tam vlastně je.
Když mlynóř s poroněným panem Doubkem
zjistili, že před jejich chalupou někdo stojí, vyzvali ho,
aby se vzdal. on však neuposlechl, popoběhl a ukryl
se v kopřivóch, o začol střílet. Mlynóř vzal pušku a

vystřelil vedle něho. osobo

v

tu chvíli vyskočilo a

začalo si svítit boterkou no sebe, dola ruce vzhůru a
šla k nim. Pok se zjistilo, že onou osobou je americký
vojók.

Chtěli ho odzbrojit, ale on se nedal. Poraněný

mu ukazovol, že ho postřelil. on všok tvrdil, že to
není provdo o že ho postřelil mlynóř. Pak mu šli
ukózat dveře do kteÚch střílel, ož se dostali do
kuchyně, kde si silně opilý vojók hról s pistolí, až vyšlo
ráno o zosóhlo postel, no které ležela paní Doubkovó.
Noštěstí nedošlo k žódnémuzranění.

Po delšídobě se vojók sebrol o odešel do
tóbora v opěši. občanéze vsi ho nósledovali, ale on
nechtěl a tok po nich zočal střílet. Lidé proto museli
udělot většíodstup, ale vojóka sledovali až do
tóboro, kde celou udólost nahlósili stróžnému a
vrátili se do vsi.
Později přijeli několikrót Američonédo
vesnice a prostřelené dveře fotogrofovali a celý
případ vyšetřovoli. Vojók pý měl soud o snad byl
převelen no japonskou frontu, kde se ještě v tu dobu

dveří a zosóhla pona Doubka do břicho. Střela mělo
bojovolo.
již molou prŮbojnost o zůstala mezi kťtžía pobřišnicí,
takže k smrtelnému zranění nedošlo.
Podle vypróvění mlynáře Doubka z Babína zpracovalVóclov Strolený.

PAMÁTKA Po AMERIcrcÍcn

VoJÁcÍcH, kteří

by|i dočasně před koncem II. světové Války umístěni
v

okolíSvéradic

obdobně fuko u Babína i u našívesnÍce byly
situovány některé jednotky americké armády, aby zde
ttyčkaly ofrciáIního ukončeníválky spojeneck}imi dohoda m i.
Jakoby zázrakem na skládce poblížlaTRU objevil Pepík
Brouček před časem dva dÍIy pásu, kteý procestoval na
mateřském stro]Í kus Evropy, aby zde byl 54 let po skončenívojny objeven.
Na snímko kousíček
amerického tanku a jeho hlídači.
mot
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Pon'ánka Sva zužena Obecního uřadu Svéra dice
prababičkám, babičkám a maminkám, k tancijsou zváni i pradědečkové,dědečkové a tatínkové

na posezení při hudbě ke Dni matek, které se koná v sobotu23. května
v 17.00 hodin v sáIe kulturního domu
Program:

-

Pásmo zpívánek a říkánek děti z MS Svéradice
K tanci a poslech u zahraje pan Černý

Ma|é občerstveníje zajištěné

!

Srdečně Se na vás těšípořadate|é

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Svéradice
proběhne v sobotu 23. května v 8.00 hodin u obecnÍho úřadu

Sbírat se budou :te|evize, mrazáky, ch|adničky, výbojky azářivky, ga|vanické č|ánky a baterie,
e|ektrické akumulátory, upotřebené o|eje, zbytky barev a rozpouštědel, kyse|iny, |ouhy, zbýky
spotřební chemie, pesticidy, herbicidy a |éky. Do objemového odpadu se zahrnují pneumatiky,
koberce, sporáky, pračky, nábytek apod. Ce|okovové věci se dávají ce|oročně do kontejneru
areálu dí|en VoD.
jka
Prosíme občany o dodržení dne a plánované hodiny svozu!

Kůrovec _ probtém našich příhraničníchlesů, příčinarozporů v otázkách jak

na
něj nejen mezi našimÍodborníky, ale už i na hranÍcích s Německem a Rakouskem,

Dotknulse sým ýsffiem i našich nemnoha lesních
porostů, musel se řešit. Bylo dohodnuto přÍkročÍtk řešení které
je prováděno na blízkéSumavě: napadenou část lesa Na Radyni
pokácet.
Zakázku dostala frrma LESS a F)REST ze Sušice se
zadáním ,,Vytěžit a zprostředkovat odprodej dřeva,,.
Práce byly provedeny ve dvou časoÚch úsecích.Na
podzim se vytěži|o a odprodalo Ifi rTf dřeva, na jaře tetošního
roku 128 rrf , rěžta byla provedena z 1 ha lesa strojem zn,
HARVEST)R _ viz obrázek. obec získala odprodejem po odečtu
nákladů na souvÍsejícíprácece|kem 201 87g- Kč, Na vytěžené
plochy byly dosázeny stromky: modřín, bul9 jedle a smrk.
(sepsa|a 17, 3. 2009 ]. Kalabzová dle informací od starosty _
revírníka_ správce lesa v jedné osobě
p. Vl. Smitky).
FotograftÍ zhotovil Fr, Ka|abza.

Rozjelo se nóm také fotbalové jaro ve Svéradicích:

Fanoušci našeho klubu FK Svérodíceuž byti osi netrpěIiví a čekali no začátek našich fotbalových mužstev, ož budou moci zojít
k nóm no nóš stodión o sledovat výkony našich mužstev a při tom si dót pÍvko, opečenou klobósu a bramborák v nošem kiosku.

ŽÁct: uaši žóčcise připrovovoli na tréninkovém hřišti a vedení přivedlo na střídové storý 3 hráče ze Sokolo PlóníceLukáše Pakostu, Lukóše Pláničku o Frantu Novóka a z Chanosu Chanovice

-

Kóju Soukupo. Kluci spolu byli na turnajích v Plánici o

Nepomuku o také si zohróli pár přótelských zóposů' První mistrovské utkóní hróli doma o vyhrólivysoko nod TJ Stod 76:0. Druhé
utkóní zajížděli no hřiště Sokola Mrákov, kde prohróti 4:2, ale kdyby proměnili všechny šance co měIÍ tak nemuseli odjíždět
prózdnou. Třetí utkóní hróli opět doma o vyhróli nad TJ Chotěšov 6:0. Své čtvrtéutkóní zajíždělido doleké Bělé nad Radbuzou a
vyhráli poměrem 5:7, Je viděť, že když kluci chtějí a zobojují, že mohou porozit kohokoliv. V těchto 4 zópasech se trefil nóš

s

nejlepšístřelec Lódb Kliment 12 krót.

DoRoST:

Nóš dorost je joko na houpačce. Trenéři a vedoucÍ mužstva přivedli hróče Horažďovic no střídavý start. Alexe

Vochušku, Danielo Mocouno. odešel Michot Poleno do Chonosu ChanovÍce a zdó se, že to je velkó ztráto. Někteří hróči mají
špotný přístup k utkóní o htovně jich je 7 no střídavý start o mťtže jich nastupovat jen 5. První utkání hróli doma a vyhróli nod

1okolem Mrókov 2:1, Pok přišly 3 poróžky za sebou o to v Blovících4:2, domo s Nýřanomo 4:0 a v Pačejově 6:0' Potom odjížděli
do Nepomuko o nečekaně vyhróti j:2. Zotím poslední utkóní hróli domo s Holýšovem a nezopokovali dobý výkon z Nepomuko o

podlehli4:0.
jen dvo povedené zópasy. Začínolidoma se
,,B,, mužsfuo: Naše béčkozočalo svou soutěž později o mojí za sebou
Sokolem Nezamyslice ,,B,, o vyhráli hlodce vysoko 72:0. Ke druhému zópasu odjíždělíno hřiště T! Žichovice ,,B,, o uhróli velmi
přijotetnou remízu 2:2. Hróče posíliti dvo fotbalisté z Blatné a Karel šperlÍk z Doubravice.
,,A,, mužstvo: Vedení našeho óčka se podařílo reolizovat příchod velmi zkušenéhoMíry Herouto z Nepomuko, ktery ťody
se jim dót dohromady ýborné mužstvo, kde jsou zkušení Rosťo Kóbo, Michol Jiřinec o próvě Míro

před časem už hróvot. Povedlo

Herout, skloubený z mtadšími velmi dobými hróči, brankóřem Micholem Soukupem a střelcem Kubou Větrovcem' Na první
utkóní zajížděIi na hřiště do Přeštic, kde uhráti remízu 7:1 .Druhé utkóní hróli no domócím hřišti o vyhróli nad TJ Zóhoří 3:0' No

třetí utkónízojíždělido Losiné o vyhró!í 1:0. Zatím postední utkání sehróli opět domo s mužstvem TJ Dobřany o vyhróli 4:o. Všichni
jim přejem ať pokročují v těchto výborných výkonech a oť přivedou no domócí stadÍón hodně divóků.
STARÁ GARDA: Naše storó gardo začínódomo se ;torou gardou TJ Tochovice a 1.5. zojíždíno memoriál Vóclava Moyera
mch
do Horoždbvic.
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d|ouholeý spo|uhráč, a

PRoMĚNY svÉnnolcrÉruÁvsl

z konce l9. století

duben 2009

bez koštonů,které doŽi|y
oo*ni.iad

ve svéradiďch

Jindřiška Ka|abzová (jka), Marie Vojtová (mav), Kami|a Marcová
ing arch Tomáš Straňák (mot}_grafická úprava, odpovědný

--woevÁ,

(kma),

redaKor'

Noviny připravuje redakční rada ve

Miros|av Cha|oupka (mch)'
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Počď výtisků 20o

'

s|oŽenÍ:

neprodejné

