Usnesení z 9. veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Svéradice konaného 26.2.2004
Zastupitelstvo obce:
l) Schvaluje

l.

Dodatek k místnímuprogramu obnovy vesnice

2.

Prujezd obcí účastníkům
automobiloých ávodů RALLY AGROPA dne 24' 7. 2004 s dodržením
stanovených podmínek
Pronájena pozemku pě. 84/1 v k. ú. Svéradice manželům Mďým čp. E13, na dobu neurčitou
s rn.ipovědní lhůtou ťi měsíce anájmem 300,- Kč zarok

3.

!l) Bere na vědomí:

1.

2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Žádost o dotaci na oploce,lrí \,rtri V5 a v6 pitné voý zProgramu podpory stabilizace venkovských
oblastí Plzeňského lcaje
Kalkulaci vodného zarok2003
Kalkulaci odvozu komunálních odpadů zarok2003
Výsledek rozboru pitné vody na celkovou aktiútu alfa
Informaci řediteJky Klatovské nemocnice o zálnLěně mamografického pfistroje na rentge,n.oý přístroj
Zprátvupolicie Čn oad. Horažďovice o bezpeěnostní situaci v II. pololetí roku 2003
Žádost o odkoupení poz€mků
k. ú. Svéradice od spoluvlastníkůing. Jiřího Šďandy a Libuše
Kopečkové na stavbu rod. domků
Informapi z účastistarosty ve Velkém Boru najednani SdruženíJademý odpad - děkujeme, nechce,nre!

v

NaŠlJUBILANTI

V měsíci dubnq květnu a čerynu oslaú ýnamná jubilea, několik našich spoluoběanů. Přejeme jim hodně
zÁÍav1b klidu a pohody do dalšíchlet!

Duben 2004

Kollarová Milada
opalecb Antonín
Augustin Jaroslav

Květen

20a

3. dubna
21. dubna
21. dubna

66l'ď
68let

květm

73 Let

Vyšebradová Věra

Kollar Ladislav
Korďková Julie

červen 2oo4

Kandrová Marie
Bukovanová Františka

1.

5. května
1

1. května

1l. června
17. června

64 tet

68let
75let
66let
89let

Kůrka Karel
Kopáěková Anna
Kopáěek Karel

15.

20.
31.

Karhránková Anna

25.

Vvšebrad Josef

26.

květra

května
května

74Iú
65 let

68let

čr;Ívna94let
čr:r|ma 78let
jkn

roryočet

Položka
Příjmy v

tis.Kč

Daňové příjmy
Nedaňové pfijmy
Kapitalové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

2 204,40
410,50
0,50

1r27,52

Z příjmůVas nejvíc zajímá:
Poplatek za LIkidaci komuníl. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za uživáni veř. prostranství
Poplatek za pitnou vodu
Poplatek zapronájmy a služby kultur' domu
Nájmy bytů
Pron.ijmy v budově oU

Výdaje v

skutečnost

2161,79
393,33
11,30

1126,89

3742,92

369331

r20

117,58

5

4,85
ó,83
170,58
r07,97
63,53
1r,66

3,40
160
105

50
12

tis.trG

Lesy

763,95

Sil,nice
Pitná voda
odpadní voda
Proj ekÍ r evitaLizace říčníchsystémů
Projelct vodní díla
Předškolní zaÍízeru
Za školnéZŠv Horažďovicích

Knihovna
Kultura

Památky
Pffspěvek FK
Veřejné osvětlení
lnženýr. Sítě. plyn
Sběr a svoz komunál. odpadů
Veřejní zeleň
FIasiči

Zastupitelstvo

Votby do parlamentrr čR
Činnost místnísprávy
Ročnívklad do sdruženíRadina
Výdaje celkem

272
280
473
75
JJ

808
8ó

4
223

234
50

tz7

95

t64
153

l9

202
0
560
a Prácheňsko 45
4 066,95

r34,62
256,78
?{5 S{
513,81

75,17
32,50
899,09
85,04
3,20
r99,17
234,74
50
I 10,16
90
761,63
128,20
12,83
179,81
4,37
53 1,13

35,80
3992,59

o svéradicképaní mlynářce

a

vůni Kováříkovic chleba

Má prvlrí vzpomínka na Svéradice je někdy zroku 1935, kdy mi byly tři rolry. Šti.isme smým

dědou

tatínkory strany Jarrem Křitelern Cerveným do Chaloupkovic mlýna. Cesta nás vedla podél starého lomu Na
kostelíku'
Na kopci pod kaplí rostly lysoké swoly s kopinatyrrri lisý a spoustou
žlut.ých kvítků.Děda mi vysvětlil, že je to divizna a z oněch kytiček' že se
vaÍivá čaj' ktery je dobný proti nastuzení' Potom se cesta stočila dolů
k potofu přes kteý vedla lávkq a kolern rostly qlsoké keře'o těch jsem
se dozvěděl, žejsou to lísky, najejichž oříšcíchsi pochutrrávají veverky a
s

Můj svéradiclE dědeček Jan Křlilel Cen,ený, jehož podobenhl jsem

vykapíroval ze syatebníÍolografie svých rodičůz roku ]93]

Zatítnco dědeček jďnal S panem Chaloupkou' mne se ujďa paní
mlynářka. Šil3'*e se spolu podívat na krocana a také na štěňátk4 která se
tepn'e učila běhat.
Cestou nazpátek si mě děda posaďl na ramena a domů jsem přijel na
koni jak ve$ý prirr. Když mi maminka dala najíst, uloála mne k spánku
do postele v sednici. Asi za dvě hodiny zjistila- že jsem pryč. Hledali mne
po celém stavení a také za humny u potoka v Buršor.ech, karn jsem
chodívď s dědou obdivovat žžbya raky. Zašli i ke SmitkůÍrLjimž se po chďupě říkďo Klečkoc, i k tetě
Bednrářoc a k Prokůpkům. Veškerélrledání však bylo marné. Nebyl jsem ani u tety Simoníkoc.
Najednou se objevila ve vratech paní mlynářka s velikou nůšína zádech a povídá dědečkovi: ,Tady viím
nesr1 pantáto' toho vašeho cestovatele' Docapkď k nrfun před hodinou' Že prej štěňatum slíbil, že za nima

pňjde. .'
,Tys mi dal' ty rebulante,. ulevil si děd4 když mě qmdaval z nůše.
Podruhé a potřetí jsem byl už se sými dvána brášky Jarkou a Jírkou ve Svíraticích zaváúky. Vždycky o
vellaých prizdnnách. Tehdy se tarn stejně jako všude v Čechách a na Moravě lidem nežilo lehce. ..
Vzpomínán si, že nám dědeěek ze Svéradic občas poslal mouku či vajíěka anebo dobý domácí chleba' na
kteý zaděLávala moje nevlastrrí babičk4 a jejž pekl rrrládenec mé zesnulé teý Anny, svéradic\ý pekď Josef
Kovářík.
Choďval jsem za ním do pekrárny' vždycky když do pece, vyhřáté dřívírrr'siaívalbochníky. Ten Kováříkoc
pekďsky krám byl tehdy takoý, jako na fotografii z časopisu >>Naše vesnice Svéradice<.
Josef Kovářík' \rysoký ěernovlasý, krásný člověk ronáž,e| svoje peěivo a clúeba v |ehkém voáku
s proutěnou, vždy úzkostlivě čistou korbou, již mívď přikrytu plachtou. Do vozíku pak zapŤaha| rrrladého
černéhokoně, kterému říka] Cikan. Jednou měvzal s sebou narozs,ážkl po okolních vesnicích.
Já bývď tenkrát nesmírně všeteěný n,ědaý kluk; na všecbno jsern si musel sáhnout Když můj budoucí
strejda Josef Kovaříh odešel s chlebem do jednoho stavení, upoutal mou pozornost bič s barernrými třapečky na
řemínku. Dotkl jsern se bičiště, Cikán se lekl _ a tůjsme uhaněli s větrern o závod. Držel jsem se na kozlíku
jako klíště, a při ohlédnutídozadu úděl svého budoucího strejdu, jak v černémlesklém gum:áku utíkázanáni.
Proti nám po silrrici se belhal o dvou holích staď invalida. Ve snaze zastavit povoz vzýěi| své dřevěné opěry
proti splďenému koni, ďe Cikrin' kteý se lekl podruhé, jen přidal na ryclúosti. Po chvíli, snad že byl unaveq
zastavil srárn. Já se na kozlíku ani nehnul' dokud si opět vedle mne nesedl m]ádenec rné teý Anny.
Jeli jsme krokerrr' a já zpýoval svědomí a byl bych tenkrát za to leknutt, jeŽ jsem mu způsobil svou
všeteěností, nejradši držel pár pohlavků. on místo, aby odepjal řemen, mi tiše lyprávěl o Cikánově povaze i o
tom, že správný vozk4 pokud nemusí, nesáhne na bič'.
od oné chvíle uplynulo už přes šedesát let. Já ale dosud cítírnvůni, linoucj se z Kováříkovic kriímkq a na
prrnebi rně lehtá chuť Josefova chleba...
Jan červený

PhDr. Jan červený, novinář a historik, jehož domárou je historie vojenství, áje

v Praze. Jak v tomto
jsme
prožil
se
s\ymi
brafiy
příspěvku (ktery
z důvodu místa byli nuceni zkáttt) vzpomíná'
,,válečné..prazdniny
jeho
dďšími zajímaými články, které pro
ve Svéradicích,,U Pádů.. v čp. 9. V příštíchčíslechvás seznámíme s
naše noúny rybral ze své několikasetstránkové rodinné kroniky' kterou píšepro svá vnoučata a jejich budoucí
potomky.

FOTOKRGNIKA STARYCH S\rERÁDIC
drui vryomeneme jlž 59.
lýroči osvobození ziryadnich L
jižníchCech americkou artnádou,
Heré Í]a nďem územívelel

-h pu

legendární generál Patton'

V

dnešní

fotolcronice si t}.to úry
připomeneme. Strá]e mezi námi
žije hodně těch, kteří na tyto chvíle
vryomínají,ale jížvíce je těch.

kteři o těchto historicloých
okanržicích slyšíj|Ž jen z
6. kvěfoia 1945

-

74.20

FF- Ť.

vypravění.
.-.'

hod od V . Boru do Sr,éradic

přijíždípnní americké tarrlcv

Před hospodou

'.U

Zoub|ď..

Vojáci rnilovďi mďé děti

Děrlčďa z Holkoi'ic s arnericlými r'ojaky.
na sr'éradickénávsi

Fešaci US -,Anny

1. KVĚTNA 2oa4 sE

čEsRÁ REPUBLIKA

srÁ vÁ ČIENEM EVRaPsKE UNIE
Přání? At- se |idem Žije Iépe !

Evropská unie se rozšiřuie o deset
nov'ých čIenshých států

Česká repubIika

H|avnÍ město: Praha

Rozloha: 79 tis. km'
Počet obyvate|: 1O'3 mi|.

Estonsko
H|avní město: Ta||inn

Mad'arsko

H|avní město: Budapešť

Rozloha: 93 tis. km'
Počet obyvate|: 10'1 mi|.

Malta

Rozloha: 45 tis. km'
Počet obyvate|: 1,4 mil.

Hlavní město: Va||etta
Bozloha: 300 km'
Počet obyvate|: 0,4 mi|.

Kypr

Polsko

H|avní město: NikÓsie
Rozloha: 9 tis. km'
Počet obyvate|: 0'7 mi|.

Litva
H|avní město: Vi|nius

H|avnÍ město: Varšava
Rozloha: 31 3 tis. km'
Počet obyvatel: 38,7 mil.

Slovensko

Rozloha: 65 tis. km'
Počet obyvate|: 3,7 mi|'

H|avní město: Bratis|ava
Rozloha: 49 tis. km'
Počet obyvate|; 5'4 ml|.

Loýšsko

Slovinsko

H|avní město: Riga

Bozloha: 65 tis. km'
Počet obyvate|: 2,4 mi|.

H|avní město: Lub|aň

Rozloha: 20 tis. km'
Počet obyvate|: 2 mi|.

uoÁroSTI, Z^JII\IA\/oSTI, sTŘÍPKY .....
Letošni Dětský mďkarni karrrevď se opět rrydďil. Náves plná aut. př-es devadesát tna]iich
,,ma.škať. a clvě stovlcy- dopělých potvrzu.|í, že Ženy z Českéhosvazu Žen dělaií sr.ou práci
dobře.

Farmá. pan Bednarik, k:terr' hospodďí na Pozemcich firmy Falms Svéradjce začal -sáze|
brambory již 30. břelrra. Uplatrruje opět tzr'. ,,Sevel-skou.. technolo.sii s naorfurírn půd'r,.
specielním plulrem, prosetím kamerrů vy-bíracímsbojem a jejiclr uloženínlpod ornici a
následrrÝrrr sázetrim. v příštinr čisle Na.šicb ttovin přitleserrre rozltovor S paneln
Bednarikem.
Bedlir,Ýnt 1rozorovďe|ůrn jistě neušlo. že v letošrrinr. l,íce jak dr.acetičletrrrérri prrivodu
ve]ikonočních ,,lďísta'čtl.., ur'iděli lgomě hochů i jednu dív-ku. Prvrrě r' historii Sv.éradic.
kde,'lďístárrí.. bylo vždy v1,hradni doménou klulni
PotěŠil nás dopis našístálé čtenďlry parrí PhDr. BoŽeny' Bultovanové z Prah1', která píše:
,'Děkuji zazasí|žnivďich novin. Čnrie s r'elld'm zájmem a ntárn z nich radost. Těšímne.
Že jste naváza]i na obětar'ou a záslutrrou práci pos|ední generace rodrílď' Samoďejmě i
r.šeclt pi.edeš|ých' Přeji ván ve vďi práci hodně ůspěchů...
9' řijna 2()04 nás s nejvétšípravclopodobností navŠir'ískupina potomlrů rodu KC)\IARIK
žijicíchve Spojen5;ch státech severoatnericlcých. K je..jich návštěr'ě lydáme nrirnořádné
číslonovin Na^še vesnice - Svéradice

PoloŽka
Příjmy vtis.Kč

rozpoiet

Daňové přtjmy
Nedaňové přumy
Kapitalové přumy
Přt1até dotace

1

Majetek obce k l. 1.2ffi4

Celkem

rozpočet

Výdaje vtis.Kč

Příjmy celkem

Budovy stavby
Pozemky
ostatní

PoloŽka

Lesy
Silnice
Pitná voda
odpadní voda
Revitalizace řičnich systémů
3 128 tis.Kč Projekt vodní díla
Předškolní zaŤízeni
Za školnéZS v Horažďovicích
Knihovna
Kultura
Památky
obecní noviny
Příspěvek FK
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunálních odpadů
Veřejná zeleň
Hasiči

950,00
396,01
101,50
680,49

8 563 51ó Kč
2 433 762Kě
1 844 7|0 Kč

12 841988

Kč

Zastupitelstuo
Činnost místnísprávy
Ročnívklad do sdruženíRadina
a Prácheňsko

Výdaje celkem

100

200
330
62

240
50
897
100
5

117
9
1s

30
81

150

58
11

188

445
40

3128 tis.

Kč

Co xÁm zŮsraLo ZVElrroNoC ?
Jak ten čas letí'Nedávno jsme proilva|i viínočnísvátky a teď je jlž po velikonocích. Jak jsme je prožilijak jsme
je wímali a co nám z nich zustďo? Bylo by nohtá zajímavé uspořádat anketu s touto otázkou a pak se nad

odpověďmi zarnyslet. Co by asi odpověděl sveradický' školou povinný chJapec? Měli jsme prázdntny a chodili jsme
''křístat''. Co by odpovědět zastupce střední generace? V pondělí bylo volno, navšťvili jsme příbuzné, jeli jsme na
ýlet, pracovali jsme na zahradě, dohráněli jsme to, co jsrne nestihli během minulých dnů. Slaví se svátlry jar4
všechno se v přírodě obnovuje. A kdybychon se zepta|i člověka tak nad osmdesát let? To vite, co já už rnůžudělat,
zdravi neslouží,jsem rád, když mě přijdou děti navštívit.Dokud jsem mohJ, šel jsem aspoň o svátcích do kostela.
A rny křesťarré? My, ktefi jsrne byli pokřtěni? Co bychom my odpověděli? Asi by to také nebylo tak jednoznačné,
jak by se oěekávalo. Jú to tedy skuteěněbylo? Udalosti velikonoc jsou obecně mámy. Letošního roku se k jejich
slavení sešly spoleěrrě všechny lďesťarrské církve ve stejných dnech. Připomeňme si stručně pruběh Velikonočního
Údne.
Květná neděle - Ježíšvjíždíslavně do Jeruzalém4 je oslavován a provolávián zakráie.
Ze|ený čhrrtek - památka na poslední večefi Ježíšoluse svýni učedníky.při které ustanovil eucharistii a svátost
kněžství.
Vell.y pátek - památka na Ježíšovoutrpení a lcutou smrt na kříži.
Bí1á sobota - památka na den, kdy byl Ježíšv hrobě.

Božíhod - parnátka na slavné Ježíšor,oznrýchvstání.
Pondělí velikonoční- Ježíšse zjevuje uěedníkům.
Ježíšse zjevuje učedníkům'Ježíšvsta] z mrtr^ých.Vstal z mrMých jako prr'rrí z lidí. To je největší a nejradostrější
poselství každých Velikonoc jIŽ dva tisíce let'Vstal orr' vstaneme i my, kteří mu věříme. Kam vstanerne?

Do věčnéhoživota a radosti, kterou si neumíme svými neumělými smysly arri představit. ''Ani oko nevidělo, ani
ucho neslyšelo' co Pián připravil těm'L1eří ho milují'..(cit.z Bible) Křesťanství není ani utopie ani pohiá'dka' Jeáš je
skuteěná historicky doložená osoba' I o jeho zrrrnýchvstání jsou zprály těchto událostí v Bibli od přímýctL i
nepffmých svědků. Mnoho vědců se zabývá zkoumáním takzvarrého ''Turinského plátna,,' do kterého bylo údajně
zabaleno Ježšovotělo, a kde se zachova|y sln,rny po krvi po krutém bičováníi nevysvětlite|né nni1y na p|átně
poté, co muselo bý! (dle vědců) \ystaveno nepředstaútelně velké a nemámé energii. Jeáš vstal z mrtr"ých.
A Kestané se radují. I já se raduji. A jako svéradická oběanka se s vámi dělím o tuto radost'Můžetefieba namítnou!
že do místních novin takovéto úvahy nepatří. Že chcete čístjen udalosti' které se ýkají nďí obce. Ale ať chceme
nebo nechceme, tato udáost je nejen mistního, ale světového ýznamu. Není ,'615i události v dějinach lidsh,a.
Do každéholidského srdce je vložena touha po dokonalé pravdě, z jejhož ponán pramení ta pravá radost.
Nehledejme pravdu tarrr' kde není. Jeáš řekl: .'Já jsem ta cest4 pravda a Život. Kdo ve mě věří, i kdyby zemŤel,
bude mít život věčný.,' Víra je mílost od Boh4 nelze ji předat ani lyrozumovat, jen o ni prosit a já jsem vdětnL Že

jsem tuto milost obdržela.
- Hledejme JeŽiše, stojí to za to, dokud ještě na niís trpělivě ěeká.

o co vlastně jde v tomto nďem životě? Jde o
Zivot. Každémuznasacelémulidstlu. Ježíšvsta]zmrwých. Mrámradostapřejijiivám.
mas

PovÍuÁNÍo AusrnÁul - rI.

V minulém díle jsme si řekli něco o Austálii obecně, dnes si řekneme něco o torq jak

dostanete.

se vůbec do té Austiílie

Každémďé ďtě ťt, Že v Austriílii Žijí klokarri a je na úplně opačnéstraně zeměkoule. V podstďě najdete málo
mís! které by byly od nás vzdrálenější nežprávě Austrálie' Cesta letadlem fám trvá nějak.ých 24 hodn čistéhočasu a
vždy to bude s meápřistiíním někde v Asii, protože neexistuje letadlo, které by tuto cestu dokÁ.'alo zvládnout na
jedno natankovánináÁrži.146 g6516yání bylo naúc kgmplikovanější, protože jsem nemířil do některého z největších
austrďsloých měst. Mým cílern bylo hlavní město státu Queenslad' Brisbane. Po zvéňeni mnoha ruzných ďternativ
se ukiázala jako nejlepší cesta z údeňskéholetiště, odkud oďéuí asijská společnost Eva Air, se kterou se dostanďe
porlze se dvána mezipřistiáními přímo až do Brisbane.
Z údeňskéholetiště jsem odlétď jednoho řijnového odpoledne a mým dalšímcílem bylo hlavní město Taiwanu
- Taipei s mezipřistáním v Bangkoku. Po deseti hodinach letu jsme dosedli na letišti v Bangkoku a po kátké
přesťávce, vynucené doplněnírrr paliv4 jsme pokračovali do Taipeie. Zde mle čekalo více než desetihodinové
ček:ínrína dďší letadlo do Brisbane. Letiště v Taipeii je neuvěřiteln6 1625áhlé a kapacitně předimenzované, a proto
vas, aby jste 59 do5fali z jeďné části do dnůé,musí vozit jakési pojízdnéchodníky' Vzh]edem k tomu, že jsem letěl
takzyaně,,po čáse.., představovď rozdil mezi časem ve Vídni a Tďpeií +7 hodin' Po dalšíchosmi hodinach nočního
lefu jsme fino zz kráslrého a jasného poěasí, vpondělí 14. l0. 2002 ob|ďěli Brisbane a před devátou hodinou
místníhočasu bezpečně dosďli na letištníplochu.
Poměrně důkladná celní prohlídka všech cestujících polrraěovďa vpohodě až do té doby, než vútrobách
Íentgenu mize| můj batoh" Poté si mě ce|ník zavolď a jázaěa| fušit, že na moje první setkání s Austrálií asi nebudu
vzpomínat příliš šťasnrě' Jako sprár.rrý Čech jsem totiž pfijel lybaven pomBrně velk,ým množswím tatranek'
sušenek a dalších trvanliých potravin a poměrně lehkomyslně jsern ignoroval ýstrazné tabule zakanjicí dovoz
potravin do Austrálie. Proto si mě celďk vzal stranou a zaěal důkladně prohledávat můj batoh a výahovat jednu
zakáuanouvěc za dnůou. Jak se zvyšovďa hromádka potravin' tak se ve mě snižovala naděje, že se vůbec do té
Austrálie dostanu. Navíc zaéúce|nk věr;i vážit a Ííkatcosi o poměrně slušnépokutě. Situace zaěna1a l'ypadat

téměř beznadějně, k mému štěstíjsern si vzpomněl na radu svého kamarád4 zkušeného cestovatele, kterou jsem od
něj dostal před odjezdem. Bylo to asi takto.. ,,Ažti bude nejhůi zkus předstírat že neumíš anglicky, to většinou
pomáhá,,. Tak jsern zaěa| celníkovi lámanou angličtinou lysvěflova|, žs anglicky neumím a že jsem
ýstražným
nápisům nerozuměl. Že je ml to moc lito' ďe jsern tady proto, aby jsem se tu angličtinu naučil. Dodnes nevÍrl
zachránilo-li mě toto ďvaďo nebo Íbkt, žs mé potenciáIně nebezpeěné potraviny byly trvanlivé afuďiž po ohliíšení
bez problémůdovezitelné, nicrnéně celník mě asi po hodině a půl konečně, a bez jalcýchkoli sankcí pouzP
s domluvoq pustil konďně do haly letiště. Můj kamarríc' kteý ve stejnou dobu cestova|do Zěryadni Austrrílie už
takové štěstíneměl a podobný problém skoněil u soudu spokutou $1300. První poznání, Že od teď budu raději
všechny australské pŤlkuy respektovď a dodržova! jsem tďy učinil hnď na letišti.
v dďším díle si povíme něco o prvnínr, skutečnémsetkání s jarní Ausrrálií.

Míchal Panuška

Cesta Amerikou a návštěva patnácti národních parků. (8)
Po zklamání v Yosemitském Národním parku jsme si vše vynahradíli na nďí příštízasLívce v Kings
Canyon a Sequoia Národním parku. Jsou to dva sousedící parky. V Kings Canyonu jsme se moc
nezdržova|i' protože jsme se Gšili na obrovské sekvoje. Sekvoje jsou nádhemé, vysoké a roz|oilté
stromy, které se doživaji vysokého staří. Největší zrucb" pojmenovaný generá| Shermaq je okolo
2100 let stary, 84 metni vysoky a obvod kmene je 31 metrů. Je to největšížijícístrom na světě.
Sekvoje jsou jedny zmáIa stromů, kÍerénezemřou věkem, jsou odolné proti ohni, jejich nehořlavá
kůra je až 80cm tlusta a ani hmyz je nenapadá. Jediným nebezpečímjsou lidé, kteří je káceji a
vichřice' která stromy vyvráti. Zajímavéje, že povalené stromy ani netlí, protože obsahují hodně
tanínu. Důkazem je obrovská sekvoje, vywácená vichřicí v 19. století a podle fotograťti, stale stejní.
Její kmen je duý, da se jím prochiuet' před časem v něm přespávali dřevorubci a je také známo, Že jej
I
čas od času využívalaamerická
armáda k ustajení 32koni.
Generál Sherman je jeden
z mnoha těchto obrovssých
.{
I
stromů, které jsou dnes chráněné.
Mnoho znichje pojmenováno po
slavných lidech. Dlouho bylo
záhadou proč se sekvoje častěji

s

nevysemení a výzkumem se
zjistílo, že k uvolnění semen ze
šišekdojde až po ohni a semena

pak vzklíčíve

vychladlém

popelu.

Sekvoje v tomto Národním
parku jsou krásné, majestatní
stromy, ke kte4ým se váže spousta
zajimaých historek. My jsme si velkou část parku prošli a hodně jsme se o stromech naučili.
Když jsme vyjíždě|i zparku, tak jsme na silnici potkali malého, urousaného medvídka. Asi se
rtrat'j| mámě" byl celý ušmudlaný a vyhublý. Doufali jsme, že se o něj ochránci parku postarají,
protože bez pomoci by asi zimu nepřečkal.
Zparkujsme jeli přes stat Kalifornii na západ k Tichému oceánu' Projížděli jsme krásnou črístí
Kalifornie. Po stranách si|rrice byly pomerančové háje, vinice a sady broskví a nektarinek. Mezi tím se
rozkládaly lany bavlníkov.ých a olivoých polí.
Mířili jsme do kempu, kteý měl bý na břehu oceánu a jmenoval se Morro Bay' oceán byl ale
alespoň 5 km daleko. Přesto jsme se zde ubytovali a nechali si vyměnit olej na nďem autě, které jsme
pojmenovali Matylda.

jpk

Svoz nebezpečnéhoa objemného odpadu se uskutečnív sobotu 22. L<yětna v 8.00 hodin za obecním
uřadem Svéradice. Mezi neberyečný odpad patň upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické
článhy a bateríe, vybojkv a zářivky, chladničky, zbytký barev a rozpouštědel' kyseliny, louhy, zbýky
spotřební chemie, pesticidy' herbicidy a léky. Do objemného odpadu se zahrnují pneumatiky, koberce,
sporáky, pračky, nábýek apod.
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