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YáŽení spoluobčané,
právě vychází,,pouťové., vydání Našich novin, ve ktených najdete ku|turní a
sportovní program Barto|omějské pouti a spoustu da|ších zajímavostí.
V naší obci se během prázdnin uskutečni|y dvě sportovní akce a to tradiční
turnaj stanich gard ve fotba|e - Memoriá| Františka Kozlíka a dále
nohejbaloW turnaj trojic v nohejbale. obě tyto udá|osti proběh|y za vysoké
účasti jak samotných sportovců, tak i přihlížejících. Přá|o i počasí, což

v letošním rozmarném létě neby|o zrovna obvyk|é. Můžeme tak říci, že se
akce vydaři|y a jejich tradice by mě|a pokračovat i v da|ších |etech.

Koncem června proved|a firma S|LN|CE K|atovy prostřednictvím své sušické
pobočky údržbu a opravu části komunikace Svéradice-Komušín a krátkého
úseku místní komunikace u statku. Firma svoji práci odved|a kvaIitně,

v rozumných cenornich re|acÍ a spo|upráce s ní by moh|a pokračovat i při

něktených da|ších případných projektech. Stejně dobrou práci má za sebou i

stavební firma Stejska| Čečelovice, která proved|a rekonstrukci čekárny,
po|oži|a novou d|ažbu před vchodem do kulturního domu a opravi|a ještě

drobné omítkové úpravy v Mateřské ško|ce. Přes prázdniny rovněž probíhají

různé nátěry na obecních objektech - by| natřen p|ot ko|em kap|ičky, |avičky

na návsi a v parku, zadní dveře do KD a rovněž kovové zábrad|í kolem
pomníku na návsi.
Současně se stá|e pracuje na dokončení projektové dokumentace pro

rekonstrukci hráze Mlýnského rybníka a Gech dalších operací s tím
souvisejících. Po konzu|taci s firmou Črz byla podána žádost o přeložení

s|oupu elektrického vedení ze stávajícího umístění na hrázi rybníka na

pozemek pod hrází. Tato akce proběhne pravděpodobně v jarních měsících
příštího roku a podle odhadu odborníka z firmy Čez bude stát cca 150.000 Kč.

Čas pro podání žádosti o dotaci se krátí a protože úko|ů k tomu abychom
získali územní rozhodnutí a stavební povolení je stá|e ještě mnoho, bude ze

č|enů zastupíte|stva vytvořena pracovní skupina, která by se mě|a aktivně
zapojit, aby se vše stihlo v předpokládaném termínu.
Dá|e bych se chtěl zmínit o problematice třídění odpadů v naší obci. Často

totiž dochází k situacím, kdy jsou kontejnery na sk|o, papír i p|asty přeplněné

a |idé shromaždují Mo suroviny ko|em svozových kontejnerů. odvozy těchto
tříděných odpadů jsou termínově zakotveny ve smlouvě s firmou BECKER.

K |epšímu využití vnitřního prostoru kontejnerů stačí má|o, seš|ápnout
p|astové |ahve, větší p|astové předměty rozbít na menší kousky, papírové

krabice neházet vce|ku, a|e také je buď seš|ápnout a nebo roztrhat,
popřípadě rozřezat na menší a skladnější kusy. Tím se ušetří spousta místa a
do kontejnerů se tak vejde da|eko více odpadu a nemusí docházet vtakové
míře kjeho uk|ádání ko|em. Měli bychom se všichni snažit, aby vzhled naší

vesnice by| co nejhezčí a nemusíme si ho sami kazit v|astní pohod|ností. Když

všichni budeme dodržovat tato pravid|a, určitě bude méně přÍpadů, kdy

budou odpadky z kontejnerů přetékat a budeme z toho mít všichni dobrý
pocit.
Závěrem bych všem rád popřá| krásnou a pohodovou nadcházející
Bartolomějskou pouí která by snad, d|e předběŽné meteoro|ogické
předpovědi, měla proběhnout za krásného s|unného počasí a těm z Vás,

které ještě čeká dovo|ená pak její příjemné a k|idné prožití.
Vác|av Dušek - starosta
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Události' zaj ímavosti' střípky.
.. Slatinský patník, tak se jmenovala akce Kamenických slavností, pořádaná 6. srpna v sousední
obci Slatina. Kapely, občerstvení,ukázka práce z historie kamenického řemesla a ještě k tomu za
slunného dne se těšila velkého zájmu, proto se u nich možná stane pěknou tradicí ( viz foto dole ).
-- Na výstavu mečíků mnoha druhů a barev' na kterou nás zve Ing. Pavel Novák zP|zně se můŽeme
těšit o pouti. Podrobnosti najdeme V programu uvnitř dnešních novin.
-- V Kulturním domě Svéradice proběhne několik zábav:

Pout'ová muzika s hudbou Melodion se bude konat v sobotu 27' srpna, opět až od 21'00
hodin.

Pro milovníky harmonik je připravována Toulavá kapela, která zahraje k tanci i poslechu v
sobotu I0. záÍí.

V pátek 30. záŤí se můžeme Znovu těšit na rockovou kapelu Parkán.
Ma|á muzika Nauše Pepíka zde zaltaje v neděli odpoledne 2. října. Dále vystoupí

Doubravanka, legenda české muziky zpěvák Stanislav Procházka, dnes jiŽ devadesátiletý pán. Také
uvidíme Spolek krásných holek s ukázkou Slunce, seno, politika. Připravuje se i bohatá tombola.
Pořadatel opět očekává plný sál, proto je nutné si včas zajistit místenky u pana Motejzlíka na
mobilu 608 521919.

Tradiční posvícenská zábava připadá na sobotu 15. října, tentokrát s kapelou Asfalt. Český
svaz žen Svéradice, který zábavu pořádá se těší na velkou návštěvnost a darované hnětynky od
místních Žen.

BlíŽí se konec prázdninových radovánek. Děti se určitě opět těší do školy na své kamarády a
nové zážitky. Stejně tak i děti z místní mateřské školy, kde se poprvé sejdou v pondělí 29. srpna'

jka

V měsících září a říjnu oslaví několik našich spoluobčanů ýznamná životní jubilea' Všem jmenovaným
přejeme do da|ších let hodně zdraví, štěstí a dny plné pohody.

Září
Kandr Vác|av ( čp. 37 ) 4. 9' 78 |et

Šulcová Marie ( čp. I32 ) 6' 9 ' 64 \et
Smitková Marie ( čp. l0 ) 8. 9..14 |et

Hokr Josef ( čp' 125 ) 12, 9. 61 let
Jiřincová Hana ( čp. 30 ) 13. 9. 65 let
Cha|ušová Božena ( čp. 92) 16. 9. 88 let
Hausnerová Ludmi|a ( čp. 26 ) 17. 9' 69 |et

5.i1en
Simánek František ( čp. 2 ) 2,10. 6| |et

B|áha Miros|av ( čp. 74 ) 11.l0. 64 let

Větrovec Václav
Forejtová MilosIava
Straňák Tomáš
V|ček Jaroslav
Zdeřková VácIava
Petschová Květoslava
Foreit VácIav

17.9.69Let
20. 9. 75let
21. 9. 74let
23. 9. 60let
27. 9. 67 |eÍ

29. 9. 7l let
30. 9. 80 let

čp. 65
čp. 60
čp. 58
čp. |27
čp. 48
čp. 89
čp. 60

Jírovec Karel
Breichová Božena

18. 10. 90 let
23. 10. 83 let
jka

( čp'
( čp.

10r )
ll )

Slatinští budou mít svoje cesý označené patnílE, které jsou ozdobeny znalq a jinými
symboly vytesanými do
žulových hranolů. Malého
sochařského symposia se
zúčastnilo několik
pozvaných dospěIých
opracovatelů kamene,
práci s kamenem si
vyzkoušeli i mladí ze
Slatiny.

Ea

S.'

předávání odměn mladým Slatiňanům starostou obce
mot
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ohlédnutí za školním rokem 20|0-2011 v Mateřské škole Svéradice.
Dětem končí |etn í prazdniny a 1 . záti začíná noý školní rok 20|1 - 2012, Pojďme se spo|ečně ohlédnout za

uplynu|ým Školním rokem 20l0-20l l v Mateřské škole Svéradice. Kolik dětí bylo v mateřské ško|e zapsáno?
V mateřské škole bylo zapsiíno 25 dětÍ, ztoho |-7 chlapců a 8 dívek. Po prázdninách do zakladní školy odchi2í devět
dětí. Podlejakého programu pedagogové pracovali?

Pedagogové mateřské školy jsou plně kvalifikovaní a pracovali pod|e Ško|ního vzdělávacÍho programu..Rok
s barevnými korálký., ktery je vypracovaný pod|e moderní koncepce Rámcového vzdě|ívacÍho programu, kteý
vychiaízpřesvědčeni,ževzďě|áy6níjeřebaconejvícepfizpůsobitpřirozenémuuývojiaživotudítěte. Umistění
mateřské školy na vesnici, v kásném přírodním prostředí' využíváme k h|ubšimu vývářeni váahů k přírodě a
zríkladům ekologie. Ve věkově smíšeném kolektivu dětí se daří rozvijet podmínky pro vznik a rozvoj prwich přátelství.

akce školy zdaÍi|é?
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V mateřské škole se uskutečnilo během školního roku mnoho akcí a setkríní. V měsíci září děti ielv

do Horažd'ovic na pěkné divade|ní představení ,,Šípková Růženka... V říjnu jsme pozvali děti z Mateřské
ško|y v Chanovicích do naší mateřské školy na pohádku ,, o otesánkovi.., kterou zahrá|iherci z divadla
,,Zbedny,, Karlovy Vary. Účastnilijsme se soutěže o nejhezčího Kirirobota. Děti |epi|y ve|ikého robota
z krabiček od sýra, které nosi|y z domova. obrének robota by| na webových stránkách internetu, kam nám
moh|i lidé posílat své h|asy. Na prvním místě jsme se neumístili' ale výroba robota byla zábavná a odměna
v podobě samolepek zviÍittek děti potěši|a. Učastni|i jsme se také'r,.itvarné soutěže ''Máme rádi hasiče..'
V Iistopadu jsme jeli do HoraŽďovic na divadlo..Příběhy vče|ích medvídků..' Zavětrného počasí, k ve|ké
radosti dětí, jsme pouště|i za vesnicí draka Ferdu. V prosinci se kona|a tradiční mikulášská nadílka s čertem a
Mikulášem. Vánoční posezení u Vánočního stromeěku s ko|edami, programem a s dárky, přines| trochu
klidu a pohody dětem, rodičům i býalým zaměstnancům ško|y, které jsme na tuto akci pozva|i. Děti pro
všechny napekly voňavé perníčky. Zdobi|ijsme vánoční stromeček pro zvířátka v přírodě. V únoru proběhl
oblíbený rej masek a soutěže o ceny. Jelijsem na divadelní představení 

',Kocour Mikeš... Velikonoční čas
děti využi|y k nejruznějšímu tvoření, barvení vajíček a otvírání zahrady pro jarní h.y .V dubnu se dětem
|íbi|a turistická cesta za pok|adem ..šipkovaná...V květnu děti vidě|y divadlo ,, Radovanovy radovánky...
Návštěva Přírodovědné stanice v Horažd'ovicích a objevování světamííat a jejich mlád'at zanecha|a v dětech
mnoho krásných zÁžitkŮ|. oslava Dne matek a vystoupení dětí V Kulturním domě ve Svéradicích se vydaři|o.
Z o|ympiády mateřských ško|, která se uskutečnila v ZŠ Blatenská v Horažd'ovicích, si děti přivezly diplom
zapěkné druhé místo ' Získa|y celkem tři zlaté medai|e zaprvni místo v běhu' hodu míčkem, skoku do dálky
a dvě medaile stříbrné zabéh a hod míěkem. Předškolní děti navštívi|y své kamarády v první třídě ZŠ a
vidě|y ukázkovou hodinu. ZdaÍi| se vý|et do ámku Lnáře s pěknou proh|ídkou zámku, s divadélkem plných
písniček ,,Cesta kolem světa.. a proh|ídkou výstaly o kočkách. V červnu jsme se na Zahradni s|avnosti
rozloučili s předško|áky, divadélko ',Cirkus 

jede.. připravili herci divad|aZbedny Karlovy Vary.
Děkujeme rodiěům za sponzorské dary, za pomoc s úk|idem školní zahrady, opravu radiátoru' bojleru

a ostatních drobných oprav. Ve školce by|a nainstalována nová ýlevka, opravený bojler a radiátory. Také opraveny
omítkyuhlavníhovchodu'vkuchyriavtě|ocvičně.oletníchpriázdnináchdošlokvymalováníschodištěabyla
zabudována nová světla v kotelně.

Škohí rok 20|1.20|2 začináye čtrirtek ,1. zÍiŤi. Mateřská ško|a ve Svéradicích, pro ájem rodičů, zahajuje
provoz v pondě|í 29' srpna 20l l. Přejeme dětem v novém ško|nim roce pěkné Záž|tk! a hodně kamarádů.

Za ko|ektiv MŠ Svéradice Věra Kohelová, ředitelka
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Svéradičtí čápi
V letošním roce se po dlouhé době opět ve Svéradicích na komíně kotelny vKK usadil par

čápů bílých a na starém velmi zchátralém hnízdi si vystavěl nové a vychoval 3 mláďata. Při
krouŽkování mláďat bylo zjištěno' že pár musel zahnizdit o něco později' neboť mLáďata byla o čtrnáct
dni až tři neděle mladší, než na ostatních hnizdech na okrese Klatovy. Mlad'ata se proto ještě v této

dobé zdrhfií na hnízdi a začínají teprve podnikat své první leý. Na Klatovsku bylo letošní hnízdění
čápů pfiznivé a ze zllruba |5 hnizd bylo jen jedno neobsazené a i počet mláďat místo obryklých 3 byl
na většině hnizd 4 m|áďata. Čapi v dnešní době nejvíce ohrožuje pouŽívríní pesticidů, kolize s dráty
vysokého napětí, úby.tek vhodných míst k hnízdění a nezákonný odstřel během tahu a na zimovištích.
Přibylo, ale i další nebezpečí ato zvláště pro mláďata.Čapi si při stavbě nebo opravě hnízdapřináší
spolu s hnízdním materiálem i provazky' rybářské vlasce, zbýky tkaniny ze staých balíků sena' které

zastelou postupně do hnízda a tím je pevně ukotví. Pohybem mláďat na hnízdě dochází k zachycení
vliíken zaběháky, omotiíní a zaškrcování nohy, kde dochrízí následně ke zduření a snížení hybnosti.
Bylo již zaznatnenětno několik pffpadů a na toto nebezpečí doplatilo letos jedno mládě v Nalžovských
Horách, kde si mládě zamotalo nohu tak nešťastně, že kromě zďkrcení spodní části si přivodilo při
pohybu i otevřenou zlomeninu nad patním kloubem a muselo bý proto bohuŽel utraceno.

Zaj ímavosti ze živ ota čápů bÍlých
V Ceské republice je asi 1200 fuzicky existujících hnizd ěápů bílých, obsazených párem bývá

však jen 600 ů 800 hnízd a počet kde jsou vyvedena mláďata je ještě menší. Hnízda čápů mají
v pruměru 80 . 200 cm a jeho hmotnost může dosiíhnout i několika metriclcý centů. KrouŽkoviíním
ěápů se u nás zjisti|o, že zatímco většina č,áp:ů z našeho iaemi, stejně jako ze severnějších hnízdišť od
Darrska po Polsko, tiíhne jihovýchodním směrem přes Balkrín, Turecko a Arabský poloostrov do

východní a jižní Afriky, část čápů z jihozápadních Čech tríhne směrem jihozápadním přes jižní Francii
a Iberský poloostrov do západní Afriky. Na rozdíl od většiny ptačích druhů, jejichž mladí jedinci se

wacejí do nejbliŽšího okolí svého rodiště, jsou u čápů náwaty spíše ýjimkou. Z ýsledků vyplývá, Že

asi jen jedna třetina mladých ptaků se usidluje ve svém rodišti či jeho okolí do vzdálenosti 50 km,
třetina do 200 km a třetina mimo naše území. Především do jižního Německa až po Bádensko'
Dolního Saska, Polska a Rakouska. Nejdále se usídlil čáp narozený v Předmíři u Blatné. Kter"ý byl po
14 letech zastižen při hnízdění na Ukrajině u Lvova _ 755 km od svého rodiště. Jeho sourozenec
zatnizdi|po 9 letech v Rakovicích u Čimelic pouhých 20 km od rodiště.

Věk v partnerských svazcích nehraje u čápů žádnou roli. Nejzajímavější je případ samice,
která v letech |978 až 1988 hnízdila v Borkovicích na Táborsku. V roce 1987 bylo samici 14 let a
zahnízdi|a se Samcem, kteý byl podle krouŽku o l l let mladší a bylo to jeho první hnízdění ve svém
třetím roce života. Úspěšně spolu vyvedli 3 mláďata a původem byli oba ěápi ze sousedních vesnic,
ona se narodila v Municích u Hluboké nad
Vltavou aonzeZlivi.

obdivuhodná je ěapí plodnost.
Například jedna samice vyvedla v rozmezi
let 1988 _ |995 celkem 25 čápat a jiná
samice během 11 let 36 mláďat. Pruměrná
délka života byla u čápa bílého zji.štěna
krouŽkoviíním na 8 _ 10 let a vCeské
republice byl zjištěný nejvyšší vék22 let,
Tento ptak byl vroce 1982 označen ve
Štemi na Strakonicku a ještě v roce 2004
hnízdil v Plané nad LuŽnicí. Nakonec ještě
zmínka o nejstarším čápovi, kteý byl
omačen vroce 1961 u Dréůďart a vroce
1990 byl nalezen mrfrŤ lLánni Bohdaneč
ve věku 28|et a l0 měsíců.
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Jak bylo dřív.
Mominka mó svótek, koupíme jí šátek. Pohrabuje kvítí, slunce na ni svítí. Tok takovou říkanku

učila paní Marie Smitková dětiv mateřské škole, když tam v roce 7958 nastoupilo.
Ale to už je dóvno, oprovdu hodně dóvno. Kdepak by dnešní maminky nosily na hlově šótek, nebo

,,pohrabovoly kvítí,, ! To za mně děló napříklod motorovó sekačka a tróva se většinou dóvó do kompostu
nebo jinok likviduje. o tom pohrabovóní by mohlo vyprávět paní Maruš Kandrovó z č. 37, Jejítchón,
strejda Klikoc, byl cestóřem. A tok měl možnost vysekóvat ,,pongejty.,,pro svoji potřebu. Mnozí lidé mu to
i záviděli. Ale co to dalo za próci ! S kosou poskakovat po obou stronóch strouhy. A potom to musela paní
Maruš sušit. Nejen ono, ole zopojila se celá rodina. Prostě, kdo měl ruce a nohy.

Paní oto Červenó zase vzpomÍnó na dobu, kdy jednou rukou tóhla Stračenu na provaze no pastvu
o druhou tločila kočórek. To už je ale minulost. Zo 50 let se hodně změnilo'

Třeba dobo žní. No polích byly kdysi řady ,,ponóků,, obilí, vše se svúželo do stodol a nósledně
mlátilo. K tomu bylo třebo spousta lidí, hlavně žen. Dnes ani nevíme,že nějaké žně jsou. To vyjedou dva
moderní obilní kombajny a několik troktoristŮ odvóžízrno o pak i slómu. Hlavní stgrostívedoucích
pracovníkťl je jen aby bylo dobré počosÍ'

Stejné je to i u sklizně brambor. l když tam už jsou zapotřebíještě šikovné ruce,

Jak to osi bude za padesát let ?
Co nového se objeví ?
Kdo ví ?

Kroniko.
Pokračujeme v listovóníkronikou. Rok 7926 byl dost úrodný, ale hodně pršelo. Potoky byly

rozvodněné jako řeky. obilÍ i okoponíny v poli hodně shnily. Těžko se úroda sklízela. Až teprve podzim byl
vlídnější o tok se ozimy dostaly do země. ovoce bylo mólo.

Rok 7927 byl rovněž dosti úrodný. Zvlóště píce bylo hojnost, toktéž i ovoce. Jenže se již na
stromech zvlóště na švestkóch zočala ukozovat puklice.
V podzimu tohoto roku Josef Ploner, rotmistr pracovního oddítu z Českých Budějovic, rozebÍrolv kovárně
no nóvsi nabitý granát. Ten vybuchl, zobil Plonera iopodót stojícího Štěcha o těžce zranil Novóčka ze
Slatiny, kteý držet koně připrovenéno ke kování. Těžce nesltuto událost ivelitel oddílu kopitón Škvóro.
Navíc musel uklidňovat vyděšené občony. md

Ještě čópi, jak je vídóme mólokdy ( k předchozímu povídóní ) je to holub ?
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Bilnt0tlllt|Esrn 
pouŤ UE suÍnlllrcí|!il

PROGRAM:

pÁTEI( 26,8,

- 18.oo STARÁ cnnon svÉnnDlcE _ ČnlouN TEAM
( přáte|ský zápas starých gard )

soBoTA 27,8,

- 9.oo - 17.oo Wsrnvn rvĚrlN (mečíky, jiřiny )- obecní Úřad |' p.

- 17,oo rr svÉnAD|cE B - SoKoL ZAVLEKoV ( |V' třída muŽů )

- 21.oo TANEČtrtí zÁaAVA - hraje MELoD|oN - sá| KD

NEDĚLE 28,8,

- 9.oo - 17'oO Wsrnvn rvĚrlN ( mečíky, jiřiny )- obecní Úřad |.p'

- 9.30 lvŠr v koste|íku sv. Barto|oměje

- 16.00 rr svÉnADlCE - SoKol srĚruovlcE
( 1. ko|o krajské 1.B třídy muŽů )

Mnoho pouťových atrakcí p. TřískY ze Strakonic



Nohejba|oý turnaj t6.7 .2017

]'5. červenec připravil pro konání X. ročníku turnaje v nohejbale trojic krásné, slunečné počasí. Pořádající

č|enové fotbalového k|ubu za pomoci kamarádů ze Svéradic připravili nohejba|ové hřiště, stan pro diváky a

svéradická hospoda zajistila občerstvení' Ráno oko|o 9. hodiny se přih|ási|o 15 mužstev do turnaje' U pořadate|ů

proběhlo |osování do skupin a ce|odenní maraton

moh|začít' Zápasy ve skupinách trva|y asido půl

čtvrté odpoIedne a osm nejIepších trojic pokračovaIo

dál vyřazovacím systémem. Do finá|e se dosta| domácí

Bery tým proti |oňským vítězům - týmu ,,Šunky...

Hráči předved|i v semifiná|e a h|avně ve finá|e

opravdu krásný nohejbal. Vítězem X. ročníku turnaje

v nohejba|e ve Svéradicích se za ve|ké radostidiváků
stali hráči domácího,,Bery týmu,,, ve s|oženíPepík

Smitka m|., Micha|Jiřinec a V|asta Beránek.

Pořadate|é děkují obcí Svéradice, všem pomocníkum,

hospodě, divákům a hráčům, že se podíle|i na tomto
vydařeném turnaji. Petr LóffeImann

lako divák se turnaje zúčastniI i Josef Ča|oun , trenér brankářů p|zeňského mistrovského k|ubu Viktorie, který tráví

svůj vo|ný čas na chatě v b|ízké S|atině. il.:-.a*

Vítězný BERY tým Svérodice

Horožďovice Jouza tým Nepomukšunky tým
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Vl||' ročník memoriá|u Františka Koz|íka

5. července 2011 se konaI na hřišti ve Svéradicích 8. ročník memoriá|u F. Koz|íka - turnaj starých gard nad

35 let ve fotbaIe. ZÚčastniIi se fotbalisté z Doubravice, Horažďovic, Hrádku u Sušice a pořádajících Svéradic. Po

vy|osování mužstev, která proti sobě nastoupí v boji o finá|e, na sebe narazi|i hráči favorizované Doubravice a

domácích Svéradic, dále potom Horaždbvic a Hrádku. Svéradičtí proti Doubravici bojovaIi a po rnihře 2:]. se dosta|i

do finá|e. Ve druhém zápase Hrádek přehrá| Horažďovice 4:1. Nás|edovaI souboj o třetí místo v turnaji, které si

vybojova|a Doubravice výs|edkem 10:2 s Horaždbvicemi. Ve finá|e hráčiSvéradic nestačiIi na dobře hrajíci starou

gardu z Hrádku a po prohře 0:3 obsadiIi konečné druhé místo. Vítězem turnaje se po zásIuze staIi hráči Hrádku.

Nej|epším brankářem turnaje byl vyh|ášen brankář Hrádku Kuti|, nej|epším stře|cem se 6 gó|y hráč Doubravice

Roučka a nejlepším hráčem M. Jiřinec ze Svéradic. Svéradičtí fotba|isté ve spolupráci s obcí Svéradice uspořáda|i

turnaj, ktený se vydařil. P. Lóffelmann

6..rťl;

'{

#

Pří#í vefujná rchůze obeního zastupitelstua Svéradic * bude konat v pátek 27. října 2oll
jako obvykle v filonku místní hospody ve 2o.oo hod, Zveme offiny k hojné úaďi !

Noviny vydiivá obgní úhd SvéradÍce
Rďakční rada : ing arcfi Tomáš Straňák šéfrdaktor mot, Blanla Vlčková, Petr LÓffelmann,

spolupráce : Jindřiška Kalabzová jka, Marie Vojtová mau, Kamila Marová kma

Ňt k 200

neprodejné

strana pos|ední


