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srpen, číslo 6/2016

Vážení spoluobčané,
u příležitosti zrekonstruování budovy obecního úřadu a
hasičské zbrojnice si Vás dovolujeme pozvat na obecní slavnost,
která se bude konat v pátek, 16.9. od 17.00. Součástí těchto
oslav bude odhalení epitafní desky, věnované paní Ludmile
Zatloukalové – Coufalové. Bližší informace k této akci na
samostatné pozvánce již brzy ve Vašich domovních schránkách.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Jako v loňském roce si dovolím menší shrnutí velkoobjemového
a nebezpečného svozu odpadů, které proběhlo 4.6. Na
velkoobjem se již tradičně použil náš modrý kontejner, který se
dvakrát zaplnil a jeden zapůjčený firmou p. Jahna. Celkem
občané Svésedlic odevzdali 3,2t objemného odpadu, za který
jsme zaplatili 4.416,-. Nebezpečného odpadu se odevzdalo
11kg nechlorovaných minerálních motorových, převodových a
mazacích olejů. 15kg obalů obsahujících zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 50kg absorpčních
činidel, filtračních materiálů (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčitých). 1.305kg asfaltových směsí obsahující dehet. 478 kg
stavebních materiálů obsahující azbest (eternitová krytina).
58kg barev, tiskařských barev, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky. 2kg nepoužitých léčiv a 1kg baterií. Celková
částka za likvidaci těchto nebezpečných odpadů činila 25.147
Kč.

Sportovní odpoledne
Dne 2.7.2016 pořádalo obecní zastupitelstvo dětský a
sportovní den. Akce se konala na hřišti u rybníka. Děti soutěžily
na 8 stanovištích a při splnění všech disciplín je čekal balíček
sladkostí s diplomem. Do soutěže se zapojilo 27 dětí, jak z obce,
tak širokého okolí. Kromě zajímavých disciplín byla pro děti i
dospělé připravena plavba v loďkách na místním rybníku a
projížďka na koni. Bohaté občerstvení zajišťoval Václav Ruský
se svou týmovou skupinou. Hlavním bodem programu bylo
očekávané fotbalové utkání Svobodní x Ženatí. Zápas začal ve
vysokém tempu. Kromě terénu bylo utkání srovnatelné
s kvalitou evropské ligy  Bojovalo se o každý míč a o každý
centimetr na hřišti. Zápas tedy nemohl v základní hrací době
skončit jinak než remízou. V penaltovém rozstřelu zvítězila

zkušenost a ženatí strhli vítězství na svoji stranu. Děkujeme
veřejnosti a fanouškům za skvělou atmosféru po celý zápas.
Za pomoc při přípravě sportovního odpoledne děkujeme
Michalovi Dirbákovi, Marcelovi Ruskému, Petrovi Berkovi,
Václavovi Ruskému a Františkovi Jahnovi. Dále sponzorům
panu Michalovi Komárkovi, paní Heleně Oherové, Petrovi
Berkovi a firmě Havel Composites CZ.
Tak zase třeba příští rok.

Sportu zdar !
Bohuslav Ohera

Ludmila Zatloukalová Coufalová
O naší nejznámější rodačce je možno na
internetu vyhledat spoustu článků a přečíst
téměř vše o jejím zajímavém životě. Něco
nového se mi přesto podařilo vypátrat.
V obecní kronice následující dva záznamy
dokládající smutný konec jejího života:

“Tresty a Pokuty: V roce 1958 byli odsouzeni k trestům a pokutě
tito občani. Paní Ludmila Coufalová, na 1 rok bezpodmínečně, za
vyřezávání palivového dřeva z lesíka který byl dříve tak zvaný
hájek, majetkem jejím po založení, JZD v naší obcí zůstává
majetkem JZD na dále veškeré stromořadí v celém hájku.“
“Odvezení do Útulku přestárlých: Ludmila ZatloukalováCoufalová do zemské nemocnice Olomouc později do nemocnice
Šternberk.“
V matrice města Šternberka také datum jejího úmrtí 18.1.1960
v psychiatrické léčebně.
Zaujalo mne, že v roce 1918, kdy se stala jednou z osmi žen
kooptovaných do Revolučního Národního shromáždění RČs,
neměly ženy v našich zemích ještě volební právo.
Standa Zavadil

Třídění odpadu
V minulém
čísle
Informací
občanům jste byli informování o
využitelnosti nápojových kartonů.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo
vyzkoušet
systém
třídění
nápojových
kartonů
zvlášť.
V případě, že se nám tento systém
do konce roku osvědčí, zachovali
bychom jej i nadále. Na obou
sběrných místech v obci budou nyní černé popelnice s nálepkou
„NÁPOJOVÉ KARTONY“. Tříděním další komodity odpadu může
obec dosáhnout lepších výsledků v celostátní soutěži o
Keramickou popelnici, kterou vyhlašuje společnost Eko-Kom a
lepší finanční podpory ze strany této firmy, která povede
k zachování výši poplatku za svoz komunálního odpadu.
Lubomír Konar, starosta obce

Péče o tělo i duši v naší obci
Nabízím:
Celkové ošetření kosmetikou Alissa Beauté
Masáže, jak sportovní - rekondiční, tak i aroma masáž, nebo
medová masáž, ale i masáž lávovými kameny - Hawai masáž
Péče o nehty P-Shine
Nově Kinesiotaping – tejpování

Berková Petra 604 250 121

Víte, že…
zastupitelstvo obce schválilo na svém 15. veřejném zasedání,
konaného dne 3.8. Obecně závaznou vyhlášku 1/2016 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Tento poplatek se týká nás všech, občanů Svésedlic.
Jeho výši můžeme ovlivnit tedy my všichni a to důsledným
tříděním odpadu. Zastupitelstvo se shodlo na zachování
současné výše poplatku, tedy 400,-/osoba/rok. V roce 2010
byla výše poplatku 300,-/osoba/rok. Tato byla zvýšena v roce
2012 na dnešních 400,-/osoba/rok. Poplatek se tedy již po dobu
čtyř let nenavyšoval. Máme jeden z nejnižších poplatků v okolí.
Pro srovnání poplatky okolních obcí. Přáslavice – 490,/osoba/rok. Tršice – 500,-/osoba/rok. Velká Bystřice – 410,/osoba/rok. Velký Týnec – 528,-/osoba/rok.

Dotace – ozelenění okolí obce
Rád bych Vás informoval o skutečnosti, kdy obec uspěla i v další
dotační výzvě (POPFK) z Ministerstva životního prostředí České
republiky, která se týkala ozelenění okolí obce. Celková výše
podpory je 100%, tudíž obec na tuto akci nebude doplácet ani
korunu. Jak již bylo zmíněno, jedná se o výsadbu stromů (lípa
srdčitá, javor klen a jilm drsný) a keřů v okolí Boží muky za
Zmoly. Celková částka na tuto akci je 64.000,-. V tomto
dotačním titulu zbyly pro letošní rok finanční prostředky, které
nám byly jako úspěšnému žadateli nabídnuty k vyčerpání a
hledáme vhodné lokality, kde bychom mohli provést další
výsadbu stromů. Obec například připravuje realizaci projektu
zprůchodnění některých polních cest s výsadbou stromů.
Záměrem je vytvořit odpočinkové cesty pro pěší v okolí obce,
vysadit stromy, které by byly útočištěm ptactva a celkově
přispět k větší kultuře okolí obce. V současné době probíhají
jednání s vlastníky přilehlých pozemků za účelem jejich
informování o konkrétním provedení. Současně bude záměr
projednán s hospodařícími subjekty a případně upraven tak,
aby obec vyšla vstříc úpravou umístění stromů například s
ohledem na techniku projíždějící mezi pozemky.

