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Vážení spoluobčané,
Připomínáme, že 4.6. proběhne svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad
bude přistaven již v pátek 3.6., v odpoledních hodinách. Pro
nebezpečný odpad si přijede svozová firma Marius Pedersen
Group v sobotu od x do x hod. Sběrné místo bude tak jako
bývalo vždy zvykem, u parku. V tento den bude možno
odevzdat i vysloužilé elektrospotřebiče. Na obecním dvoře je
bude přebírat SDH.

Získané dotace
V minulém čísle informací občanů jste byli informováni o
záměrech obce. Ze čtyř podaných žádostí o dotaci jsme
prozatím uspěli ve třech zmíněných. Všechny podpořené tituly
jsou z Olomouckého kraje. O které aktivity vlastně jde? První
dvě žádosti šly na POV 2016 (Program obnovy venkova Podpora budování a obnovy infrastruktury obce). V brzké době
tedy započnou práce na opravě fasády budovy obecního úřadu
a požární zbrojnice. Již dříve byla vyměněna na budově č.p. 58
špatná eternitová střešní krytina za hliníkovou. Další etapou
v opravách byla výměna oken a vchodových dveří. Předmětem
další, tedy třetí etapy stavebních úprav bude provedení nového
fasádního pláště, bez zateplení. Bude provedena výměna dvou
starých dvoukřídlých svěšených vrat za nová sekční. Vrata do
ulice budou opatřena dveřmi. Dále bude provedeno nové
podbití přesahů střechy z dřevěných palubek. Na hlavní budově
i budově skladovacích prostor ve dvoře bude provedena
výměna klempířských prvků a oprava komínových těles. Na
budově skladovacích prostor se provede oprava střešního
pláště za využití krytiny z modifikované fólie. Ve dvoře bude
rovněž opravena poškozená betonová
opěrná zídka.
Ze stejného dotačního titulu
jsme uspěli i při žádosti o rozšíření
veřejného osvětlení směrem na
Přáslavice při polní cestě. V této části je
zájmová lokalita pro novou výstavbu
několika rodinných domů. I z tohoto
důvodu chtěla obec vyjít stavebníkům
vstříc. Olomoucký kraj na obě tyto akce
přispěje dohromady částkou 300.000,, za které děkujeme.

Poslední schválenou dotací je dotace na podporu
akceschopnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů
z dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje, kde jsme v letošním roce žádali o částku
9.000,- na opravu hasičského vozidla.
Dotační titul, Program péče o krajinu, ve kterém jsme
žádali o výsadbu dřevin za Zmoly, kolem Boží muky
neumožňoval nakonec čerpat finanční prostředky na tak malý
rozsah výsadby. Jedná se o výsadbu stromů (lípa srdčitá, javor
klen a jilm drsný) a keřů. Proto zkusíme čerpat z jiného
programu, Program podpory obnovy přirozených funkcí
krajiny, kde je podpora obnovy nebo vytvoření ploch biotopů.
Celková žádaná částka je cca 64.000,-.

Historie budovy školy ve Svésedlicích
1800

samostatná triviální škola.
Koncem 18. století vyučování v budově č.p.33.
26.8.1901 protokol o směně pozemků s panem A.Zatloukalem
na výstavbu školní budovy.
Celkem měněno 356 m2.
20.9.1901 předložení plánů od p. Kolbeho a podrobného
rozpočtu komisi.
Originály plánu k nahlédnutí v knihovně a na OÚ.
17.11.1901 podmínky dražební jež podnikatel stavby školy
dodržet povinen jest.
Celkem 31 podmínek.
30. Představenstvo a místní školní rada, neváže se na nejvíce
snižujícího podnikatele, nýbrž bez ohledu ceny smí zadati práci
komukoliv.

31. Za dvě hodiny po vykonané dražbě oznámí představitelstvo
a místní školní rada výsledek.
Představenstvo obce zadá veřejnou dražbou a ofertním
řízením stavbu jednotřídní školy ve Svisedlicích: Kolbe1 363,53, Koš 2 863,56, Polášek 3 340,80, Blaha 3 817
13.6..1902 Zamítnutí žádosti o subvenci
…při rozdělování subvencí povolených zemským
sněmem k tomuto účelu na rok 1902 v první řadě musil
na ony obce vzat býti zřetel, v nichž poměry ukázaly býti
ohledu hodnějšími.
7.9.1902 svěcení školy. Společně s kaplí.
29.9. 1902 prodej staré školní budovy.
Vydražil F. Zatloukal za 5 000 K.
24.10.1902 protokol okresního soudu o smíru.
Já níže podepsaný František Zatloukal prohlašuji, že
jsem výrazu o falšování dražebního protokolu neužil
v tom smyslu, jako bych chtěl vinit žalobce, že oni
protokol zfalšovali, učinil jsem tak spíše z náhlosti a
nechci a nebudu je více z takového jednání viniti a
výrok svůj odvolávám.
23.2.1904 Moravský zemský výbor – povolení směny pozemku
na stavbu z 26.8.2001 Téměř dva roky po otevření školy!
1950 ukončena výuka pro nedostatek žáků.
2010 poslední rekonstrukce budovy za 445 tisíc Kč
2014 obecní byt, obchod, hospoda a sál.
Standa Zavadil

Územní plán
Zastupitelstvo obce Svésedlice rozhodlo usnesením č. 12/12016 v souladu s § 6, odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů o pořízení nového
územního plánu (ÚP). Jako zpracovatele ÚP jsme vybrali Ing.
Arch. Boženu Šnyrchovou, která pro naši obec zpracovávala i
poslední ÚP z roku 2006 včetně všech souborů změn. Tento
územní plán je k nahlédnutí přímo na obecním úřadě nebo na
www stránkách v sekci „Obecní úřad“, „Územní plán“.
ÚP je výsostně právní dokument, který obsahuje plánovací
dokumentaci obce pro další výstavbu. Měl by se snažit
uspokojit potřeby současné generace, ale měl by brát i ohled
na generace budoucí.
První veřejné projednání pořízení územního plánu i za
účasti pí . Šnyrchové proběhne ve středu, 25.5. od 18hod
v budově bývalé školy. Budeme se těšit na Vaši účast.

Vyvěšování moravské vlajky
Naše obec se na státní svátek,
5.7.,

příchodu

slovanský

věrozvěstů – bratří ze Soluně,
svatých Konstantina (Cyrila) a
Metoděje na Moravu, zapojí
do akce vyvěšování moravské vlajky. Smyslem akce je
připomínka země Moravy a jejího významu ve společných
dějinách Čech, Moravy a Slezska, jejích bohatých tradic,
nezaměnitelné kultury a přírodních krás. Jedná se o již sedmý
ročník této nepolitické iniciativy, které se v současné době
účastní přes 1.100 obcí na Moravě a ve Slezsku. Z větších měst
se zapojuje například Šumperk, Břeclav, Znojmo, Vyškov, Brno,
Uničov, Litovel, Mohelnice, atd. Více informací o historii vlajky
a jejího vyvěšování naleznete na www.vlajka.moravy.eu

Víte, že…
po několika letech se znovu chystá tradiční fotbalové utkání
občanů Svésedlic, ŽENATÍ x SVOBODNÍ. O dalších detailech
akce bude včas informování.

Lubomír Konar, starosta obce

