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Vážení spo|uobčané,
b|Éí se po|ovina roku 2011, proŽíváme první |etní měsíc a před sebou právě

máte třetí |etošní vydání svéradic|qÍch ,,Našich novin". Před více jak měsÍcem,

přesně 21.května, proběhla pod záštitou obce, ku|turní akce věnovaná Dni

matek, na které vystoupi|i se sým pásmem děti místní Mateřské školky a po

nich se uskutečni| koncert pěveckého souboru Ve|kobor. Tato akce mě|a na

naše poměry s|ušnou návštěvnost, mě|a ce|kem příznivou odezvu a proto

bychom chtě|i něco podobného uskutečnit na podzim popřípadě i na konci

tohoto roku. V plánu máme ,,vítání občánků,., které zde uŽ něko|ik tet

neproběh|o a tím pádem by se býkalo dětí narozených v prúběhu pos|edních

2.3 lď.
Vtěchto dnech probíhá uzavíránÍ sm|ouvy sfirmou Silnice K|atovy, která

bude provádět údržbu části silnice na Komušín a dalších místních komunikací.
Vše by mě|o proběhnout v nás|edujících čtrnácti dnech. Dále je připravena

sm|ouva se stavební firmou Stejska| Mi|an Čďelovice na drobné opraw a

rekonstrukce něko|ika objehů v naší obci (d|ažba před KD, oprava omítek
v MŠ, přestavba autobusové čekárny aj.).

Nejrozsáh|ejší a nejnák|adnější akcí, která v tomto vo|ebním období probíhá,
je rekonstrukce hráze a odbahnění M|ýnského rybníka. VsoučasrÉ době je

vyhotovená projektová dokumentace na rekonstrukci hráze a bude se

připravovat vše potřebné k podání žádosti o stavební povolení, které musí

b'Ít ještě v tomto roce vyřízené, aby by|o možné požádat o dotaci

Ministerstvo zemědě|ství Čn. uinu|ý měsíc by|y odebrány vzorky bahna a

čekáme na rnisledky |aboratorních rozborů. V případě, Že budou vzorky

vyhovovat, bude možné bahno vyvážet do předem určených místních |oka|it,

popřípadě po dohodě s majite|i při|ehlých zemědělských pozemků přÍmo do
polí a tam bude jako hnojivo zaoráno. Když vše dobře dopadne a úspěšně

dosáhneme jak stavebního povo|ení, tak dotace, budou v|astní práce

zaháJeny na jaře příštího roku a ýs|edkem by měl brlt krásný rybník
obk|opený ma|ebnou přírodou.
Teď bych se ještě rád znovu vráti| k ve|kému prob|ému naší vesnici (a nejen

naší) a to je nekontro|ované vo|né pobÍhání psů na veřejných prostransWích.

V minu|ém vydání ,,Našich novin,, jsem ape|ova| na občany, aby dodrŽova|i

obecně závaznou wh|áškou č. u20o5 o pohybu psů a jiného zvířecwa na

veřejných prostranstvích a své pry vodi|í po obci pouze na vodítku. Bohužel

se situace nez|epši|a a stále stejné psy vidíme vo|ně pobíhat a jejich majite|e

to vůbec nwzrušuje a ještě s úsměvem íkají, Že se pes musí proběhnout' V
pravomoci obce je pouze to, že majite|e psa, kteni vo|ně pobíhá, může
písemně upozornit, že porušuje obecně závaznou vyh|ášku. Další postup je

takov.i, žekaždý občan v případě, Že widívolně pobÍhat psa, by mě| zavo|at

Po|ici ČR, která situaci zadokumentuje, vyhodnotí, učiní přís|ušná šetření a
případně předá k da|šímu řízení Komisi k projednání přestupků, při MěÚ
HoraŽďovice, která je oprávněná případný přestupek proti veřejnému
pořádku projednat a případně sankcionovat, Znovu proto vyaívám vlastníky

všech vo|ně pobíhajících psů, nekomp|ikujte život ostatním spo|uobčanům,
kteří žádné psy nemají a rovněž tak těm, kteří se o své psy vzorně starají.

Závěrem bych Vás chtě| všechny pozvat na dvě nejb|ižší akce, lderé se budou

v naší vesnici pořádat. V uteý 5' července se na fotba|ovém hřišti uskuteční
tradiční fotbalov'ý turnaj stanich gard Memoriál Františka Koz|íka a v sobotu
9. července pak nohejba|orrri turnaj trojic s tradičně bohaým občersNením a
posezením u dobrého piva. Přeji všem krásné prožití |etošniho |éta, hodně

s|uníčka a nádhernou dovo|enou, a to ať doma nebo v cizině.
Václav Dušek. staroýa

Počosíje kupodivu oprí|ové, oč uŽ
je měsíc jiný. S|ovil se Den Žen,

postovio se mójko,

k1\qi

skonči|o fotbo|ovó Sezono
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Události, zaj ímavosti' střípky.
r To bylo barev a rozmaniých kousků. Květnová ýstava devadesáti druhů tulipánů se povedla. Přesto, že
bylo teplé jamí počasí a ostatní krása už stačila odkvést. Návštěvnost předčila oěekávání. Ing. Pavel Novák
zP|zné připraví v zasedací místnosti obecního úřadu další výstavu, tentokrát mečíků, a to s termínem
pouťového víkendu.
r A měla premiéru! Kdo ? Písniěka o vesnici Svéradice, autorky paní Marie Vojtové, složenou na hudbu
dechové kapely Nauše Pepíka. Zpíva|ají 1. května před naplněným sálem při koncertu uvedené kapely v
Kulturním domě Svéradice místní zpěvačka paní Ing. Marie Sulcová a s druhým hlasem jí pomohla
kamarádka z Pačejova.
l Už Se Zase kradlo! Tentokrát v noci ze ,1. na 8' května. Přesto, že zloději musí vynaložit nějakou sílu,
vykutají z chodníku parku prezidentu čtyři l zpěti l že|entých svodnic povrchové vody proti vyplavení
kamenného posypu. obci vznikla škoda přes 9 tis. Kč. Má to k šetření policie, ale kdo ví, kde svodnice
skončily.
l Vúteý 2|. června 201l se konalo v salonkuHospody U Turků Svéradice projednání návrhu nového
uspořádání pozemků pozemkov'ých úprav katastrálního ízemí Svéradice s vlastníky pozemků, a to od 9.00 do
l8.00 hodin se zásírpci Pozemkového úřadu Klatoly.
r V úteý 28. června 201l se koná v době od 9.00 do |2.00 a od 13.00 do 17.00 hodin v salonku Hospody U
Turků Svéradice projednání dokončené obnovy katastrálního operáfu na digitální v části katastrálního území
Svéradice, zastavěné izemí a jeho vyložení veřejnosti' K tomu budou přítomní zaměstnanci Katastrálního
pracoviště Klatovy.
r Na pasece' už na kraji katastru Slatina, směrem na Lnařský Málkov hořely věNe z pokácených stromů.
ohýnek to byl ,, Pěhý,.. ale profesionální hasiči zHoražďovic si poradili. Také je potřeba pochválit a
vyzdvihnout pohotovost někteých místních členů dobrovolných hasičů. Po zahoukání sirénou v neděli 5'
června' kolem 19.30 hodiny, řízenou dálkově zP|zné, se okamžitě seběhli, nasedli do hasiěské avie se
stříkačkou a odjeli k ohni. Byli tam první !!! oheň byl dohořen. Slatinští hasiči se podělili o hlídku, ale popel
doutnal ještě zaýden.
r Letošní konání pouti připadne na neděli 28. srpna.

r Mateřská škola Svéradice bude mimo provozod|. července do26. srpna. Nástup školáčků bude zahájen
v pondělí 29. srpna.
r Hry s táborákem pro děti na hřišti k závěru školního roku, pořádané vždy místním Svazem žen, se pro
nevelký zájem minulých let konat nebudou. Na zahájení nového školního roku uspořádá místní hospoda první
ýden v září dětský den.

r V kanceláři obce se vybírá vodné zaroční odběr s úhradou do konce září.
l V sobotu 21. května odpoledne se konal ve vestibulu kulturního domu Den matek. Děti z místní mateřské
školy měly připravené hravé pásmo písniček a básniček. Pak účinkoval ženshý pěvecký soubor
VELKOBOR.
r Upozorňujeme občany na prázdninoý provoz autobusů, linky Svéradice _ Horažd'ovice, kdy školní spoje
opět nepojedou(v7.10hod. azpětve 13.10hod.)od 1' 7.do31' 8' Středečnídopoledníspoj je zachovanýa
p|atný podle jízdního řádu. Redakční rada přeje všem dětem kásné prázdniny a dospělákům vydařenou
dovolenou. jka

V rněsících červenci a srpnu oslaví několik našich spoluobčanů ýznamná životní jubilea. Všem
jmenovaným přejeme do dalších let hlavně hodně zdravi, štěstí a dny plné radosti'
Cervenec
Buzín František ( čp. 109 ) |.,1 . 66let
Fri'ihbauer Václav ( čp. 146 ) 5.1 . 65 |et

Šrámková Jana ( čp. 22) 6.]. 64Iet
Turková Marie ( čp. 3 ) |2.7 . 78 |et
BroŽBohuslav ( čp. 131 ) 19'7. 68 let
Větrovcová Anna (óp. I25 ) 20'7. 9| Iet
Srpen
Kovařík František ( čp' 16 ) 1.8. 66 let
Krejčí František ( ěp. 110 ) 3.8' 63 let
Buben Josef ( ép. 120 ) 5.8. 63 let
Do|eža|ová Marie ( č;p. I39 ) 8.8' 62 let
Kozlíková Marie ( čp' 17 ) 9'8. 60 let
Brejcha Rostislav ( čp' 39 ) 11.8. 65 let

Straňáková Věra ( čp. 58 ) 2l.7. 72let
tlrabák Jiří ( čp' 27 ) 22.7 ' .19let

Jiřinec František ( čp. 30 ) 23.7 , 65 let
Hambálek Jaroslav ( čp. 106 ) 26.7 ' 64 |et

Šajánková Anna ( čp' 119 ) 26.7 ' 60 |et

Smíšková Marie ( ěp. 2) 12.8. 80 let
Krliš František ( čp. 148 ) 27.8. 70 |et

Pleyer Gerhard ( čp' 111 ) 27 '8' 7| |et
Větrovcová Milada ( čp. 35 ) 28.8. 71 |et
Broučková Marie ( čp. 94) 3I'8. 77 let

jku
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Kronika
Další tist kroniky popisuje rok 1925. Tento rok by| spíše suchý, ale úroda byla dobrá. Co se ale nestalo ?

Již v počátku srpna přeprchalo a pak sejedenáctého večer strh|a ve|ká bouře a v zápětí průtrž

mračen. Voda se přiva|i|a v okamžiku, takže bylo těžké dostat se do bezpečí. Plava|o dříví i ce|á stodo|a s

obilím. Ze mlýna Kutil pob|íž S|atiny připlava|o ke Svéradicím nářadí, drůbež, dobytek i různé části budov

a obilí ve snopech větrem smetených.
Nejhůře to odnesly mlýny. M|ynáři pamatující povodeň z

dubna r. ].886, kdy se tehdy utopil mtynář šroub z m|ýna Kuti!,

ale ta nebyla tak prudká jako ta nynější v roce L925, odkdy se

pak přestalo v Kutile mlít. Tentokrát by|a povodeň tak prudká,

že nemohl zdejší mlynář na útěk vůbec pomyslet. Ce|á rodina
vy|ez|a na střechu a v té slotě vo|alivšichni o pomoc. M|ýn i s

vybavením by|zpustošen a víc jak polovina majetku by|a

odp|avena, neboť voda vza|a Vše, co jí v cestě stálo.
Četnictvo pověřené vyšetřením škod odhadlo ztrátu na m|ynářově majetku víc jak třicet tisíc Kč.

Státní pokladna poukáza|a okresu strakonickému 300 ooo Kč pro postižené povodní. Někteří postižení

podporu od státu dosta|i, jako například m|ynář v Babínech 2 000 Kč, nebo mlynář z Kutila 5 000 Kč, zato

zdejší, svéradický m|ynář nedostat ani ha|éř. osobně byl žádat o úhradu škody u hejtmana Bočka, ale byl

nemi]osrdně odbyt. Pni obecní komise nezjisti|a existenční zničení mlýna. Rovněž i někoIik zdejších

občanů bylo povodní poškozeno, ale iti Vyš|i naprázdno.
V tomto roce 1925 zde ve Svéradicích budova]trať pro cvičnou střelbu oddíl dělostře|eckého

p|uku z Č. eudějovic a to meziSvéradicemi, V. Borem až k Mečíchovu. oddílčítal přes 100 mužů pod

ve|ením kapitána šwary. Toto mužstvo se zde up|atnilo i pro práce civi|ní, jako při opravách mostů,

silnic a podobně. Zdejší i z oko|í mlynáři mají památku v podobě pomocivojáků, kteří pomáha|i

odstraňovat škody.
Ve zdejším mIýně nadělali mnoho práce, za coŽ jim majitel by| velmivděčný, především velký dík

projevi| št. kapitánoviŠkvárovi. Pokračování příště. mov

Kam zmÍzel kos ?
Jarnísluníčko, to bylo vysvobození po dtouhé zimě. Přílet pruních vlašťovek, hlasy různých ptókŮ, to vše

dělolo radost. A co teprue, když se no špičce střechy objevil kos !

Jeho zpěv bylo slyšet brzy po rónu, Lókoltak svoji družku k námluvóm.

Rodinka se zabydlela v bývatém holubníku, Netrvolo dlouho a ozývalo se odtamtud pískání. To

mali ncí kosíci se dožodovali potravy.
A otec kos se snažil. Snad dvacetkrót za den nesl pro svoje mláďata

nějakého červíčka. LJž asi brzy vyletí, když je otec tak dobře krmí !
Ale jednou róno bylo tÍcho. Z holubníku se neozýval ani hlósek. Stoý

kos seděl opět no špičce střechy, ale nezpíval. Byl nějak smutný.
A jok by né. Vždyť celou jeho rodinku povroždila maló lstivó kuna,

Kos odletěI a už se neukózal. Zůstaly jen vlašťovky,

A ještě někdo. Přece vrabčóci, ti nesmíchybět nikde tam, kde je
nějoké zrníčko. mov

Pozvánka do Bezděkova u Chanovic
SHD (Svaz dobrovo|ných hasičů) pořádá v sobotu L8.6.}ILLTANEČNíágnvu v |etním kině. Začátek

ve 20. hod. K tanci hraje skupina ASFALT, občerswení zajištěno.
Ještě jedno pozvání,opět SHD Bezděkov, na sobotu L6.7.zotLv Letním kině pořádá MALÉ

VEPŘoVÉ HoDY. Hrát bude DoUBRAVANKA. Začátek ].7.oo. Srdečně zveme všechny zájemce do

ilustroční foto z pozdější povodně archiv

Bezděkova na tanec nebo na vepřovou !
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Vče|aření, včelaři, včelí produkty - pokračování č|ánku z minu|ého čís|a.

Minule jsme připomně|i spo|kovou činnost včelařů v naší obci od jejího založení do dneška. Nyní nám pan Jan Zroun přib|Éí
rnftnam vče|aření nejen pro včelaře, a|e i konzumený medu a ostatních produktů, které se z medu připravují. Dá|e už autor č|ánku.

Bohuže| činnost všech vče|ařů a jejich včelstev není
př.rjímiína občany a celou spo|ečností kladně. Včely opy|ují
květenu, stromy a zemědě|ské plodiny. Matematicky vyjádřeno ze
10o % činnoíi vče| má užitnost spo|ďnost 80 % a vče|ař pouhých

20 %. Toto je skutečnost, keÉ dokládá, jak vče|aři .'bohatnou,'. Je

nutné připomenout maJé ýkupní ceny medu a narůstajÍcí ceny
cukru, medikamentů a ostatních pomůcek. K tomuto koníčku vede
vče|aře |áska ke vče|aření a zájem pomoci občanům bez oh|edu na

finanční výsledky.
Vče|stvo v jednom roce produkuje nás|edující vče|í

produkty : med, py|, vosk, propo|is, jed a mateří kašičku. Budu se
snažit vywět|it význam vče|ích produktů pro člověka.

Začnu včelím medem, Kerého jsou na trhu dva druhy.
Med přímo od vče|aře, kteni je možný označit pravý včelí med.
Tento musí po kratším nebo de|ším čase ztuhnout, zá|eží na

poměru g|ukózy a fruktóry v medu. Med je konečný produkt
nektaru, ktení Vče|a sbíní z kv&ů a činnosti suých ž|áz jej mění na

med. Vče|a přidává do medu mnoho enrymů, které přeměňujÍ

nektar na nejlépe a nejsnadněji stravite|nou potravu. V medu jsou

také obsaženy minerální |átky, so|i vápníku, sodíku, Že|eza a mědi.
Vče|a pomocí enzymů štěpí s|ožité |átky nektaru na |átky
jednoduché, Keré jsou pro č|ověka potřebné. Med je citliv'i na

svět|o a tep|o, proto medy přivedené na vysokou tep|otu a rych|e
do tekutého staw zahřátím ztrácejí antiseptické a ochranné
v|astnosti. Ce|é s|ožení medu předurčuje k rych|é obnově si|

č|ověka jahi mkoliv způsobem vyčerpaného. Med jako zdroj
energie posi|uje nejen svaly, a|e h|avně činnost srdeční a
nervovou. Z těchto důvodů je nutné, aby med byl součástí denní
potlavy dospělých i dětí.

Nyní v krátkosti o druhém medu, ktený se kupuje v
marketech a obchodních domech. Uvádím dos|ovný přepis etikety
ze sk|enice s medem, prodávané v marketu : ''Med je směska
medů zemí EU a zemí mimo EU z regionu tropického k|imatu.
Vyrobeno pro market Lid| v ČR.''

Med je čistý produkt vče|, není uýrobek jako auto. Země
EU a země mimo EU, ze ktených se med dováží, jsou kontro|ovány.
Tyto kontro|y dopad|y špatně. By|o odebráno 85 vzorkú a zjištěno
25 špatných. Nejčastěji byly sh|edány rezidia vďerinárních |éčiv.
( Tyto medy pocháze|y ze zemí mimo Evropu.) Z takového medu
přecházejÍ uvedené |átky do |idského organizmu, kde se uk|ádají.
Možná že některého čtenáře napadne, proč Vás tímto obtěžuji'
Chci upozornit na rozdí|né hodnoty medu. Zájem občanů o koupi
medu od vče|aře je ma|á i když cena je nižší, neŽ v obchodě. Mohu
potvrdit Že med od vče|aře je kvalitnější a proshi |éčiva. Při léčení
jsme pod přísným dozorem veterinárnísprávy a bude zá|ežet
pouze na spotřebite|i, jaký med se rozhodne koupit. Tuto kapito|u
o medu končím sloganem, kenÍ stojí za zamyš|ení: .. KaŽdý čÍověk
má svého |ékaře, proč nemá také svého vče|aře ? ''

Další produkt je py|, ktený vče|y |idstvu poskytují. Vče|y
sbírají py| na květech a tím provádí opy|ovací činnost. Py| je včelí
potrava, včelí ch|éb a na jaře zásoby pomáhají k rychlému rozvoji
vče|stva. Pylje prospěšný pro |idský organizmus, kde vyvo|ává

rych|ou obnovu životních si|, tělesné váhy a zvyšuje počet
červených krvinek v těle. Příčinou je přÍtomnost vo|ných

aminokyse|in a Vitamínu B. Při užívání je nutné dbát opatrnosti a

poradit se s |ékařem. Nej|epší je zpracovaný vče|ami a napěchovaný v
buňkách p|ástů, kteý si vče|y zpracova|y pro vlastní potřebu.

Včelí jed je |átka s bí|kovinovou složkou, příbuzná jedu
hadů. Je rozšířen jako |ék proti reumatismu, v některých případech je
léčba úspěšná. Jed dráždí obranné |átky k většímu výkonu, proto není
specifichi. Jed se ap|ikuje do tě|a pomocí injekcí. 7ískává se od vče|
po|štářkem, Kený je na česně a pomocí ma|ého e|ektrického \^iboje

včela stříkne jed do po|štářku. Po vytažení z polštářku se zpracuje ve
farmaceutickém závodě na léčivo.

Propo|is je produk vče|, Kerý bude mít jednou v1Íznam pro
|ékařství. Sbírají ho vče|y z topo|ů, bříz, jív, jilmů, o|ší, jehličnat'ých
stromú a něktenich rost|in. Kusad|y pryskyřici u|amují z pupenů,
dávají do košÍčků na zadních nohou a přenesou do ú|u, kde Ji další
včely zpracujÍ. Včely nanášejí propo|ls v tenké vrstvě na stěny úlu,
zatmelují otvory a sku|iny, opravují p|ásty a balzamují nezvané
návftěvníky v úlu, které nemohou vynést ven. Pod|e pos|edních
uizkumů a rozborů propolisu bylo zjištěno celkem 34 s|oŽek - aroma-
tické aldehydy, aromatkké kyse|iny a některé a|koholy těchto kyselin'
Další |átky neby|y identifikovány. Propo|is obsahuje 50-60Yo
pryskyřic, 12_30 % vosku, s_lo% si|ic a ma|é množstvíjiných
příměsí. Všechny druhy propo|isu jsou přib|ižně rovnocenné. J5ou to
látky přírodní' mimořádně vwážené, ve|mi vhodné pro |éčebné
použitÍ. Jako komplex vykazuje propoIis mohutné antibiotické
púsobení. Propo|isje biologicky neškodný a navíc zvyšuje obranné
schopnosti organismu. Rovněž se prokázalo účinné působení
propo|isu na chřipkové a herpické viry. Je nutné upozornit, Že některé
osoby jsou na propolis alergickě, před použitím je nutné provést test
na alergii !

Mateří kašička je da|ší produkt, kteni vzniká ve ž|ázách
m|adušek, které krmí všechny |arvy po dobu tří dnů. Pak tuto stravu
dostávají jen larw, ze kteých se má stát vče|í krá|ovna. Ta je po ce|ý
život krmena m|aduškami, které jí podávajív krátkých interva|ech
mateří kašičku. Při tomto krmení je matka schopna nak|ást denně
1500 - 2000 vajíček. Rozbor mateří kašičky ukáza}, Že má jednotné
s|ožení a obsahuje v průměru 50 % vody a 40% sušiny. Mateří kašička
norma|izuje činnost nemocných orgánů, zabraňuje křečím, působí na
rozšiřování cév, ruší nepříznivri v|iv antibiotik na krvetvorbu. V kos-
metice je dokázán příznivý účinek na regeneraci pqkoŽky, působí na

odstranění vrásek a vy|epšení koŽních jizev. Každé užívání včelích
produktů je nutné konzu|tovď s ošetřujícím |ékařem.

Včelí vosk je trávícím produktem včel. Dě|nice vylučují vosk
voskotvornýmiž|ázami, které jsou umÍstěny na břišních částech
zadečku včel. Voskové šupinky vče|y kusadly rozmělňují v bilou hmotu
za přimíchánívýmněšku zei|áz.Íím se vosk stává vláčný a p|astichi.
Na stavbě p|ástu pracují m|adé včeý ve věku 12 - 18 dnů'
Voskotvorná činnost trvá u jednot|iv'ich včel až 9 dnů. Vosk se používá
na vyrábění mezistěn, v průmys|u na mode|ování určiých přípravků.
Na vyrobeníjednoho ki|ogramu vosku potřebujívčely 3,5 kg medu a

50 g py|u. Dr. Jarvis uvádí, že Vermonťané Žrnýkajívíčka z medového
p|ástu při zánětu horních cest dýchacích, u senné nimy účinně působí
árýkání odstraněných víček medorných p|rástů. Domnívají se, že v nich
je uložena |átka s antibiotichimi v|astnoými. Další použhí vosku je v
kosmetice, |ékařswí a v jiných oborech.

Tímto č|ánkem chci informovat čtenáře svéradichich novin o vrlznamu vče| a vče|ích produktů pro každého obyvate|e této
p|anety. Zájemce o věGí zna|osti o uýznamu vče| zvu do naší organizace, staňte se členy a zúčastňujte se naškh schůzí a přednášek, kde
získáte více vědomostí o tomto ma|ém a pracovitém tvorečku. Jan Ámos Komensh/, učite| národa, by| také vče|ařem. Napsal vri rok vče|y k
č|ověku : .By|a jsem na zemi dřív neŽ Ty č|ověče. Važ si mně, nebot beze mne zahyneš !

Napsal Jan Zroun, t.č. jednate| zoČsv, HoraŽďovice
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Nenívčela, jako včela
Každý dobře známe naší nejhojnější včelu mdonosnou, ale jen asi má|okdo ví že v naší pilrodě žijí i poněmě

má|o známé druhy samotářskych včel. Věgina z nÍch má jen |atinská označení a jen někeré negu česá jména podle
.1éjich vlastnostía sbvby tě|a. Napň\<lad ča|ounicg zednkq pískotypky, dtvodělky, ploskočelky, chluponošý, ma|tířky,
ruděný, pilorožý a jiné. Sanotiiřské včely e podobají stavbou těla včele medonosné, ale na rozdíl od ní nežijí ve
společensfuu, a|e naopak velmi nenápadným amotáÉhlm žvotem. Každý druh má jiný způnb živob a liší se mezi rebou
uzh|edem i velikostí. Dále g lišípodle sběru pylu na nohosběrné a břÍchosběmé. Prunískupina včel má Ústrojípro sběr
py|u na nohou a naopak druhá na spodnístnně zadečku. Samotářské včely nemajídělnice, jako včely medonosné, a|e jen
smečý a amičky. oplozená samička vyh|edá vhodné místo ke hnízděn[ ama staví buríky a zánbuje je potravou. Na
směs pytu a nektaru naklade vajíčko a buňku uzavře vhodným materiá|em. obvykle hlnou nebo kousky lÍstů, zálďí na
druhu včetky. Některé druhy gmotářek nakladou do sých chodbiček až něko|Ík takoých buněk. Larua se po vylíhnutí
z vajíčl<a ama živí py|em až do zakuklení a po áe vy|eze dospělá včela. NejstaĚí kukla je u s|epého konce chodbičky a
musí pěkně počkat, až e ýíhnou všechny mladší v řadě před ní Samičky re po vy|ítnutí spiíří e smďky a ceý qklus
re opaku.1é' Za svÚj život postavíjedna včelka maximálně několik desítek buněk a většinou uhyne dříve, než se z plodu
ýÍhnou další dospělé vče|y. U někteých druhů re ještě téhož roku proměnÍ larvy v dospělé včely.U jiných přezimují
mladé včely v buňkách a ýetují až na jaře přÍštího roku. U dalších přezÍmují1én op|ozené samičky nebo samďci a dále u
někeých druhů zimují larvy a dokončují v,ývoj příší rok na jaře.

Způnby hnízděníjnu u gmotářek velmi pestré. Mnohé druhy, např' pískotypý budují rozmanitá podzemní
hnbda na prosluněných místech. Hnízdo se prozndímalým kopďkem vyhrabané zeminy s dobře patmým vchodem. ]iné
druhy hnízdí v hliněných svazÍch, něnách z hlÍněných cihe| a nebo používajíjÍž hotové dutiny, které si pouze vhodně
upraví a pňzpůsobí. Tak múžeme hnhda samotářek objevÍt ve stéblech rákosu,v dutinkách nřešních bšek, v dřevěných
trámuh v opuštěných chodbách po |aruách jiného hmyzu a dokonce v prázdných ulitách h|enyfrďú. Druodě|ky zae
vyh|edávajístaré strouchnivě|é dřevq ča|ounice si budujÍpřhytý ze rešiých únřižkú listÚ a pro každou laruu sÍ vyrobí
amostafuý obal' Různé druhy álounÍc si našly každá svoji rostlinu a svůj unikátní střih listu. Zahrádkáři g neprávem
obávaji, že 1é porost napaden nějakymi housenkami, keré rostliny poškodÍ Ale není se třeba bát. Včely álounice sými
šicími potřebami škodu nenadělají. MezÍ smotářsýmÍ včelami nanzíme i na kukaďí včety. Jméno je zce|a na místě.
Taková včela místo budování buněk a sbíníní pylu dí opodál a s|edujg kdy se pi|ná vče|í maminla jiného druhu od
svého hnízda wdálí Pak vyuzije přÍIežÍtost a vnikne do cizího hnízda, kde do komůrky s potravou naklade svoje vají&a.

Třebaže samotářské včely žÍjÍ na pruní pohld nenápadně a skrytě mají značný v1znam pro opylouání mnoha
druhů rosttin, hlavně cizosprašných a za špatného počasí. Tím napomáhajík udržovánídruhové rovnováhy v přírodě. Na
rozdÍl od vče| medonosných re bké nenechají odkíkat bohatší nabídkou nektaru a pylu u sougdú. Chybíjin totiž dobrá
komunikce mezi sebou na rozdíl od včel mdonosných, které si rych|e ilě|í Ínformaci třefu o spouďě kvetoucí řepky, a
tak amotářky zÚstávají věmé našim zahndám i našim květům toužících po opylení Pro čIověka nejnu $o vče|y ni1.ak

nebezpečné, a proto x není třeba re jich biít. NeÚtočía spiš se snažízmize| a tak odlákat pozornost od svého hnízda.
Proto chruňme $o mírumitovné fuory a na svých zahradách jim přÍpnvme různé hnízdní podpory. NapřÍklad hlÍněné
Úp|ně dřevěné špalý s dírami na dé|ku vrtáku o pn1měru 3-10mm, oýpky duých atébel či větviček, různé trubičky,
přístřešky a těšme se z pozorováníživob těchto UžitečnýCh včelek. Vác|av Stro|ený

Žánroým obrázkem začínáme nástedující č|ánek z pořadu ke Dnu matek, kteý uspořáda| místní Svaz
žen ve wéradíckém ku]turním domě. foto mot
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Den matek
Dne 21.5. od 15.00 hodin proběhlo v předsálí našeho kulturního domu zábavné pásmo ke

Dni matek. Vystoupily v něm détiz místní mateřské školy a pěvecký soubor Velkobor.
Naši nejmenši zaryívali několik písniček' které doplnili vesel;forď scénkami a přednesli

naučené bÍísničky. Všem účinkujícím se vystoupení povedlo a proto přítomné maminky a
babičky, doprovázené několika tatínky - tedy všichni byli s ýkonem sých ratolestí
spokojeni. Děti dostaly za svůj výkon sladkou odměnu.

Po mďé přestávce přednesl spolek Velkobor pásmo písní' které byly podle pfislušnosti
rozděleny do několika skupin.

Vystoupení obou se přítomným divríkům líbilo a bylo odměněno zaďouuženým potleskem.

DětiŽenóm z místnímoteřské školy

Ženy sobě ( + jeden muŽ )

Blanka Vlčková
z místnímoteřské školy

vystoupení pěveckého sboru z Ve|kého Boru
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Žaclrx svÉnaolcE - JARo 201r
Hráči odehráli jarní Sezonu pod vedením Vlasty Beriínka, Míry Chaloupky a Venci Bělocha. Když mohl,

tak jim vŽdy ochotně pomohl Verrca Makovec' Dále bychom chtěli poděkovat roďčům těchto Žiíků, že je dováže|ina
venkovní utkiíď a tréninky. Vždy nádi a ochotně jezdili Venca Běloch, Venca Makovec, Martin Heimlich' Ilona
Prokopiusovii Hanka Kvasničkovrí' Hanka Korbelová a Naďa Klasová. Z Chanovic jezdili manželé Salákovi a Petra Šubová.
Po porlzimu kdy jsme skonči|i na 7' místě s l0 boďy, jsme šli do jara vybojovat více bodů a skončit do 5. místa. To se nďim
ákům podařilo' získali 28 bodů se skóre 52:38 a skončili na pěkném 5. místě, kdy předstihli i celek Sušice ,,B..' za coŽ
bychom jim chtěli všicbni poděkovat' hlavně za předvedenou hrq kterou obzvlrášť doma předváděli.

Bohužel stal se takoqý problém. Z těchto žikÍu odcháui 7 hráčů které se nrám nepodařilo nďrraďt, a proto nďi áci
končí' což je obrovská škoda. Dobře se s nimi spolupracovalo, i kdyŽ někdy na hrarrici únosnosti. Ale všichni na ně budeme
ráď v"zpomÍn at, jaký hrríLli pohledný fotbal' Vždý řeba Pavel Brokeš už nastupoval za|toražďoviclcý dorost a veď si velrni
dobře. Dále David Sivrík nastupoval za chanoviclcý dorost. Šikovní jsou bráchové Darr a Martin Klasovi' kteří hráli diviň za
Sušici, ama|ý Mmek Háje( kteý valel zažiky HoraŽďovic.
l0. kolo a první jarní zápas jsme začna|i doma s favorizovanými Horažďovicemi, sice jsme prohráli 0:4, ale předvedená hra
tomu nenasvědčovalq zvláště v l. poločase.

Potom jsme zajiŽdě|i do Stďkovq kde jsme vyhráli 2:0 po gólech Pavla Brokeše a Jmdy Makovce. Třetí kolo jsme
měli hrát doma s Kolovčí, ale tento soupeř se nedostavil, tak bylo utkiíní konfumováno. 4. kolo jsme zajtŽdě|ido IvÍníkova"
kde jsme podlehli 4:2,když kluci nezachýi|i začátekuttcíď. Góý dávali Jirka Hájek a Martin Hájek zpenalty. 5. kolo jsme
hráli doma s favorizovaným Flrádkem u Sušice, které jsme vyhráli po laásném fotbale 6:0. Góly v tomto utkání střílel
šikovný a pohotoý Martin Klas 3x, nádherně se trefil Filip Prokopius 2x a poslední gól dal hezkou střelou Jarda Makovec. 6.
kolo zase doma jsme hostili zrovu favorizovaný Holýšov a vyhráli jsme 4:2 dky stře|ecky disponovanému Filipu
Prokopiusovi, který se trefil 3x jednou hezčí trefou neŽ druhou. 7. kolo jsme zajtždě|i do MěčÍn4 kde jsme vyhráli 4:O, a1e
poločas byl 0:0, kde klukum kazil hru Martin Hájek zbyečným kecánÍm. Góly v Měčíně dávali Martin Klas 2x, Filip
Prokopius a Martin Hájek 8. kolo jsme hostili celek Sušice ,$.., které jsme vyhráli 4:O,kdyžse o góly podělili Filip
Prokopius, Martin Klas, Mar|in Hájek a Jarda Makovec. Poslední kolo jsme zajlždě|i do Klatov, kde jsme podlehli Klatovům
,s..3:0 po pěkném ýkonu, ale bohuŽel to nevyšlo v koncovce.

Sestava FK Svéradice:=SALÁK raq HÁrpr Jifi, BRoKEŠ Pavel, KLAS Dan, HÁJEK Marek, KLAS MaÍtin,
MAKoVEC Jarda, HÁJEK Martin, PRoKoPIUs Filip, JEDLIČKA Marek, SIVÁK David, HEIMLICH Matěj, KoRBEL
Jarda BÓHM Lukiíš, t<ŘÍŽ tr,tate;, Šuaa Adam.

Střelci FK Svéradice - žáci:

PRoKoPruS Filip - 15 gólů
KLASMartin-9gólů
MAKOVEC luda_ ll gólů
HÁrsxMartin -3 góly

HAJEKJifi-5gólů
HÁrBrMarek-5gÓ|ů
BROKEŠ Pavel- 1 eól

Nejlepší střelec _ Filip Prokopius (15 gólů)
Nejlepší hráč - Pavel Brokeš

Děkuji celému rnýboru FK Svéradice a hlavně Vrám ďvákum, Že jste nrlm fandili a vídali hezlcý fotbal. Zamužs1to
děkují trenéří Vlasta Beriínek a Míra Cha|oupka a vedoucí muŽstva Venca Běloch. mcha

ostý výjezd svéradických hasičů
V nedě|i 5. čeruna oko|o půl osmé Večer Se Ve Svéradicích po de|ší době rozezněla siréna,
která oznamuje, abY Se dobrovolní hasiči a další dobrovo|níci shromáždi|i u hasičské
zbrojnice. Během tří minut se seš|o asi 20 občanů a někteří již věděli, že hoří Ve|ká hromada
VětVí a da|šího materiá|U určeného ke štěpkování u |esa směrem k Ma|kovu. Řioič nasičsré
Avie Venca Šilhan m|' odemk| hasičskou zbrojnici a asi 10 místních hasičů okamžitě odje|o k
požáru. Ti, co tento rychlý vnezd nestih|i, se za nimi vyda|i vlastními auty. U Matkova ňoře|a
opravdu pořádná hromada dřeva. Svéradičtí haslči se svou technikou by|i na místě první. Po
5 minutách přUeli profesioná|ní hasiči zHoražďovic a po vyhodnocení situace rozhod|i, že
oheň se hasit nebude a místo požáru budou V noci h|ídat dobrovolní hasiči ze S|atiny, na
jejlnž katastru hořelo. Pro svéradické hasiče asi po hodině skončila akce, která ukáza|a, že v
případě potřeby je na hasiče ve Svéradicích spoleh. Petr LÓffelmann
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rc,qŽoÉ srevĚruí vyŽoduje příprovu. Ptotí to somozřejmě i u tok dŮleŽité stovby,ioko je
sÍovbo mÓjky. Vybrot vhodný strom co do délky, rovnosti, bez postronních výrusfkŮ o s
možností nosození openf/ené hlovY. A/e co vÓm budu povídot !Znó to koždý spróvný
kluk, co uŽ od mola se u Íokové udolostis fófou motÓ.

TokŽe oloupot kŮru, nopojit ochvojeno u čóst, tu omošlit, upevnit věnec, po sobě uklidit.
Po všech těch příprovóch v|eŽe nokonec přijede těŽkó mechoníko o vykonó své. A|e konec stejně potří
sekerÓm o k|ínŮm o ruňčkóm. mot

Noviny vydóvó obecní úíod Svérodice' počet ks 200
Redokčnírodo; ingorchIomóšSÍroňók šéfredoktor mot' BlonkoVlčkovó, PetrLÓffelmonn, spolupróce:
Jíndilko Kolobzovó jko, Morie Vojtovó mov, Komilo Morcovó kmq, neprodejné
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