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Vážení spoluobčané,
jménem obce Svésedlice Vám všem přeji hezké vánoční svátky,
vesele stráveného Silvestra a v nadcházejícím roce 2017 hlavně
hodně zdraví, štěstí, rodinné a pracovní pohody. Pevně věřím,
že rok následující bude ještě o něco lepší ve všech směrech a
budeme se držet hodnot, jakými jsou slušnost, poctivost a
přátelství, které jsou závislé nejen na dobrých sousedských a
mezilidských vztazích.
Konar Lubomír

Společenská rubrika
přivítali jsme

Dirbák Matěj

22.8.2016

V poslední době se dlouhodobě počet obyvatel v obci mírně
navyšuje. Počet obyvatel k 1.1. 2014 byl 189 , 1.1. 2015 byl 193,
k 1.1. 2016 byl 201 a k dnešnímu dni máme trvale přihlášených
206 obyvatel.

Připravované akce 2017
Hasičský ples
21.1.
Maškarní karneval pro děti
18.2.
Pingpongový turnaj
březen
Obecní brigáda
8.4.
Memoriál Ludmily Zatloukalové – Coufalové (pochod)
7.5.
Pohádkový les
3.6.
Sportovní odpoledne
1.7.
Pohárová soutěž Sdh (dospělí)
červenec
Pohárová soutěž Sdh (mladí)
srpen
Obecní slavnost (večerní zábava)
1.9.
Drakiáda
8.10.
Lampionový průvod
3.11.
Posezení se staršími
2.12.
Mikulášská nadílka
5.12.
Šipkový turnaj
prosinec
Rozsvícení vánočního stromu
prosinec
V průběhu roku může dojít k případným změnám ať už v
termínech akcí nebo se doplní další akce, o které by byl ze
strany občanů zájem.

Beseda k dětskému hřišti
V neděli 27.11., se na sále kulturního domu pořádala akce pro děti
a rodiče, za novější dětské hřiště. Sešlo se zde na 17 dětí s rodiči,
prarodiči či jinými rodinnými příslušníky. Promítala se prezentace,
která přiblížila současný stav hřiště, dotační možnosti na pořízení
nových prvků (nadace ČEZ a Ministerstvo pro místní rozvoj),
bodové hodnocení dotačních titulů a grafický návrh nových prvků.
Za zorganizovanou besedu jsou plusové body, které mohou hrát
důležitou roli při získání dotace. Hřiště by zůstalo na stejné místě
jako doposud, pouze by došlo k obměně herních prvků pro děti.
Současné herní prvky by obměnily nové, v celkovém počtu 7ks,
z akátového dřeva. Akátové herní prvky jsou specifické svojí vyšší
cenou, avšak o to delší životností. V případě, že se obec stane
úspěšným žadatelem dotace, dá se očekávat obměna herních
prvků před začátkem příští letní sezóny. Celkové náklady na
realizaci této akce se podle návrhu firmy blíží cca 365.000,-, dotace
je 70%. Kolik bude ve finále obec ochotna do případné spoluúčasti
investovat, záleží na rozhodnutí samotných zastupitelů obce
Svésedlice.

Výtvarná vánoční soutěž
Do výtvarné soutěže se nakonec přihlásilo celkem 17 výtvorů.
Jelikož se soutěž setkala se slušnou účastí, určitě navážeme na jaře
soutěží, třeba velikonoční. Všechny výtvory se shromáždily na sále
kulturního domu, kde proběhlo posezení se staršími. O celkovém
pořadí, kdo má nejhezčí výtvor rozhodovali při svém posezení,
sami postarší občané Svésedlic. Všechny výtvory si zasloužily jejich
obdiv a mezi nejlepší podle hlasů patřilo na prvním místě dílo od
Kuby Skopala, na druhém místě shodně dílo od Barunky Oherové
a Honzíka Valáška. Třetí místo získala Domča Zavadilová. Děti za
účast obdržely menší pozornost, abychom je namotivovaly do
dalších účastí v těchto soutěžích.

Víte, že …
Olomoucký kraj byl jako jeden z posledních v celé ČR zařazen do
tzv. sdílení sítí. To znamená, že od 1.12. by měl být v obci kvalitní
signál operátora T-Mobile. K tomuto datu začalo vysílání signálu
všech operátorů z vysílače, který je umístěn za vesnicí, ve
Zmolách. Po nekonečné době jsme se dočkali.

Víte, že …
můžete jako občané Svésedlic mimo již nabízené služby, a to
sečení, kopírování a služby CZECHPOINTU, využít další služby. Tyto
služby schválilo zastupitelstvo. Jedná se konkrétně o, zapůjčení
kalového čerpadla (BF-01UNF), zapůjčení čerpadla na vodu ze
studny (50ASH21.1), včetně hadic a zapůjčení vysokotlakého
čističe (KÄRCHER K 4.600). U všech produktů je jednotná sazba
100,-/den.

Posezení se staršími
Oproti prvnímu ročníku byla změna v místě konání, kdy jsme se
místo v obecní knihovně sešli v prostorách kulturního domu na
sále. Zúčastněným byla v rychlosti shrnuta činnosti obecního
úřadu za rok 2016 a podána představa o činnostech na rok 2017.
Poté vše probíhalo formou besedy, kdy se všichni dobře bavili.
Pevně věřím, že měla tato akce úspěch a za rok si ji dovolíme zase
zopakovat. Poté proběhlo na sále zasedání zastupitelstva, po
kterém byli pozváni všichni, kteří se podíleli na chodu obce
v tomto roce. Dovolili jsme si je pohostit občerstvením a také
dárkem, kdy dostali lahev bílého vína, které se výtečně hodí
například k vánočnímu kapru.

Investiční záměry na rok 2017
Na příští rok je naplánováno poměrně hodně investičních akcí.
Již zmíněno bylo dětské hřiště, na které budeme žádat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Výše dotace je 70%.
Z nadačního fondu ČEZ, kde jsme také žádali o peníze na dětské
hřiště, jsme bohužel neuspěli. Z MMR půjde také žádost o
dotaci na nový územní plán. Zde je dotace ve výši 80%.
Zpracováváme zjednodušenou projektovou dokumentaci na
rekonstrukci vnitřních prostor budovy kulturního domu. Zde by
se jednalo o rekonstrukci vstupní chodby, sociálního zařízení,
sálu, přísálí a kuchyňky. Projektová dokumentace na chodník a
parkovací místa směrem na Vacanovice a chodník směrem na
Velkou Bystřici jsou již hotovy a začínáme řešit potřebná
povolení.
Na zasedání zastupitelstva se již řešila projektová dokumentace
na rozšíření veřejného osvětlení přes průmyslovou zónu
směrem k výstavbě nové ČOV. Jednáme s majiteli objektů, zda
by zde osvětlení uvítali či nikoliv a zda jsou ochotni se finančně
na této akci podílet.
Na dvoře obecního dvora a požární zbrojnice je plánované nové
dláždění dvora. Co se těchto prací týče, bylo by vhodné nechat
předláždit některé úseky chodníků, které jsou tu a tam již
zubem času zvlněné.
Máme hotovou I. etapu – doplňující průzkumy a rozbory
„Územního plánu obce Svésedlice“ (22.000,-). Ze strany MMOl.
bylo předloženo zadání toho plánu, které schválilo
zastupitelstvo obce. Do konce roku 2017 by měl být územní
plán hotov kompletně. Z celkové částky na pořízení tohoto

výsostně plánovacího dokumentu obce, která činí 169.000,,žádáme o 80% dotaci.
Do zdárného konce bychom měli také dotáhnout zpevnění
komunikace směrem k RD Dirbákovi, kde jsme již vynaložili
částku cca 50tis. za projektovou dokumentaci a správní
poplatky za vyřízení územního řízení.

U přehrady v Petrovci je situace složitější. Je potřeba rozšířit
projektovou dokumentaci, protože se nebude jednat o
udržovací práce, ale o novou kompletní stavební činnost. Nový
bezpečností přeliv, nová korunní hráz a samotné odbahnění.
Bez pochybu největší akcí pro obec bude podání žádosti o
dotaci na „Intenzifikaci ČOV“. Termín podání žádosti je do 19.1.
K tomu dni bylo potřeba ze strany obce dodat nemalou řadu
dokumentů, dokladů, faktur a jiných písemností. Máme územní
rozhodnutí, které nabylo právní moc. Je podána žádost na
vodoprávním oddělení na Magistrátu města Olomouce o
vydání stavebního povolení, které bychom do zmíněného data
měli také mít. Proběhla veřejná soutěž, která podléhala zákonu
č. 134/2016 Sb.Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Tuto
soutěž vyhrála firma INSTA CZ, s.r.o., za cenu 8,806mil. Za
všechny tyto fáze územní rozhodnutí, stavební povolení,
uzavřené výběrové řízení atd. jsou plusové body při hodnocení
podané žádosti. Celkově žádáme o 63,75% dotace z MŽP a ze
zbylé části požádáme o 50% dotace Olomoucký kraj. V případě
úspěchu obou žádostí bychom mohli čerpat dotaci necelých

82%. Pokud by šlo vše hladce, realizace by mohla být hotová na
začátku roku 2018.
Dlouhodobě se snažíme zajistit pozemek pro vybudování
víceúčelového sportovní hřiště (hřiště na malou kopanou,
tenis, nohejbal, hasičský sport, atd.). Tato otázka se již řeší
v obci delší dobu. Jsme rádi, že veškeré sportovní akce (ať už
obecní nebo spolku SDH)jsou umožněny konat na pozemcích
soukromých majitelů, za což jim patří velké díky.
Všechny výše uvedené akce bychom rádi dotáhli do co
nejzdárnějšího konce, ať už v roce příštím nebo letech dalších.
Pevně věříme, že se nám je podaří v tomto volebním období
zrealizovat v plném rozsahu.

Víte, že …
Bylo schváleno, že obec má nově „Sportovní a kulturní komisi“.
Členové a předseda této komise jsou lidé, kteří se již nyní
aktivně podíleli na přípravách a samotných realizacích
sportovních a kulturních akcí, které pořádá obec. Předsedou
byl jednohlasně zvolen Bohuslav Ohera a členové Michal
Dirbák, Petr Horák, Stanislav Zavadil, Barbora Konarová a Jana
Oherová.

PRO (Program rozvoje obce)
na svém 18. zasedání obce schválilo zastupitelstvo rozvojový
dokument obce na roky 2016 – 2026. Tento dokument je
potřeba zejména z důvodu čerpání výše uvedených dotací, kde
bývá v podmínkách jako nutnost, mít tento dokument
zhotoven. K nahlédnutí je na OÚ nebo v elektronické podobě
www.svesedlice.cz. V případě zájmu, Vám můžeme zapůjčit
výtisk domů.

Odpadové hospodářství
ROK

komunální

2014
2015
2016

33,75t
27,10t
35,44t

velkoobjemový nebezpečný

5,26t
7,20t
5,62t

0,391t
0,128t
1,843t

BIO

14,85t
21,55t

Jak je z tabulky patrné, nárůst komunálního odpadu je oproti
loňskému roce velice značný, o 8,34t, což dělá něco okolo 40kg
navýšení produkce komunálního odpadu na každého z nás.
Pevně věřím, že pro třídění odpadů dělá obec maximum. Krom
dvojího svozu velkoobjemového odpadu, možnosti využití
kontejneru na BIO a poslední novinkou, kterou máme v tom, že
krom dosavadního systému třídění, třídíme i nápojové kartony
(tzv. tetrapack). Podle statistik společnosti Eko-Kom, která
eviduje odpadové hospodářství obcí, jsme patřili u obcí do 500
obyvatel, k té lepší polovině, která se snaží třídit efektivně.
Bohužel, už delší dobu se nám nepodařilo obhájit přední
umístění a v třídění oproti ostatním mírně zaostáváme. Přesto
všechno je na našem již zavedeném systému třídění odpadů
stále co vylepšovat.

Hospodaření obce za rok 2016
K příjmům, které byly pro rok 2016 schváleny zastupitelstvem
obce na 2,510mil. nám v průběhu roku navýšily tyto příjmy
přijaté nenárokové dotace a finanční dary. Jednalo se o dotaci
z POV (300.000,-), dotaci pro JSDH (9.000,-), dotaci z MŽP na
POPFK (64.000,-) a přijaté finanční dary od občanů a firem na
obecní slavnost (80.000,-). Celkově tedy došlo k navýšení
příjmů o 453.000,-.

U výdajů jsou částky, které musíme zaplatit každý rok téměř
totožné s těmi loňskými (zajištění veřejné autobusové dopravy,
veřejné osvětlení, provoz a údržba ČOV, svoz komunální
odpadů, svoz velkoobjemového, nebezpečného a BIO odpadu,
zimní údržba, údržba a péče o veřejnou zeleň, provoz OÚ a
požární zbrojnice, atd.).
Mezi největší investiční akce letošní roku jistě patřilo zhotovení
veřejného osvětlení směrem po polní cestě na Přáslavice
(205.085,- z toho 100.000,- dotace) a rekonstrukce budovy
obecního úřadu a požární zbrojnice (929.000,- z toho 200.000,dotace). Příprava na akci „Intenzifikaci ČOV“ je ve finální fázi.
Prozatím jsme investovali z vlastních prostředků peníze na
(nákup pozemku, geometrické oddělení pozemku, potřebné
geodetické zaměření, geologické vrty, správní poplatky za
územní řízení a stavební povolení, právní poradenství,
projektové dokumentace na ČOV a kanalizaci ve fázi pro
územní řízení, stavební povolení a projektová dokumentace
pro zadávání stavby a výběr zhotovitele, pověření externí firmy
na dotační poradenství a pověření externí firmy zadáním
výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o
zadávání veřejných zakázek) celkem jsou náklady na přípravu
výše uvedených akcí 1,116mil. Z této částky budeme žádat
zpětně o dotaci ve výši cca 82%.

Vlhčené ubrousky v kanalizaci
Opakování toho, co opravdu, ale opravdu do kanalizačního
systému nejen naší obce nepatří! Přestože výrobci
hygienických ubrousků tvrdí, že jejich výrobky jsou zcela

odbouratelné a splachovatelné, realita je zcela jiná. Vlhčené
ubrousky se totiž po spláchnutí spojují se ztuhlým tukem, který
pochází z vyhozeného jídla či olejů. Společně vytvářejí hmotu,
kterou experti nazývají „fatberg“ neboli „tukovec“. Jde o
obdobu ledovce, jen tvořenou nikoliv čistou vodou, nýbrž směsí
výkalů, tuku a vlhčených ubrousků. Tato hmota je prakticky
nezničitelná a především se nekontrolovaně zvětšuje. Vloni z
londýnských kanálů vytáhli desetimetrový kus takového hnusu
– celá operace vyžadovala speciální přístroje a stála v přepočtu
asi 10 milionů korun. (zdroj wikipedie) Na naší ČOV je situace
taková, že několikrát do roka je z čerpací šachty ručně vyčištěn
a seškrabán ztuhlý tuk po stranách komory a objemu cca 120l
popelnice. Když je zmínka o tom tuku z jídel a smažení. Svozová
firma Marius Pedersen si přijede pro tyto jedlé oleje, které
můžete bezplatně odevzdat do speciální popelnice. O jejím
umístění budete včas informováni.

Péče o veřejnou zeleň
V letošním roce jsme pokračovali v nastaveném trendu
výsadby nových stromů, ať už z vlastních zdrojů nebo z dotace,
viz. zmínka v posledním čísle o dotaci na výsadbu. Vysazených
stromů v letošním roce bylo 79ks. Jednalo se o (lípy, jilmy,
javory, jabloně, olše a okrasnou třešeň) a 246 keřů (zlaté deště,
mochny křovité, lísky, hlohy obecné, brsleny evropské,
tavolníky břízolisté, tavolníky japonské, hlohyně šarlatové a
levandule).
Co se sečení trávy týká, snažíme se o běžný standart jako
v okolních obcích. Sečeme plochy přímo v obci, kde je nejvíce
časově náročné sečení břehů potoka Beroňky. Dále se snažíme

starat i o plochy okolo obce. Jedná o cestu směrem na Velkou
Bystřici, kolem autobusové zastávky až po první most přes
dálnici. Potom o plochu kolem Polívkového kříže. Část ve
Zmolách kolem lavičky v zatáčce. Dále tu a tam posečeme
okolní polní cesty jako z Přáslavic k nám, polní cestu
v Záhumenkách a směrem k Boží muce. Nejen z časových, ale i
finančních
důvodů
trávu
pouze
mulčujeme.
Na
reprezentativních plochách jako v parku, kolem kaple, lípy, na
dětském hřišti atd. trávu několikrát do roka sbíráme pomocí
tzv. sweeperu a letos na podzim zde proběhla i vertikutace
(provzdušnění trávníku). Jelikož platíme za vyprodukovaný BIO
odpad a jeho likvidaci ušetříme tím, že trávu nesbíráme
pravidelně ročně nemalou finanční částku. Plochy v obci byly
letos sečeny 18krát a plochy mimo obec 4krát.

Víte, že …
V roce 2016 se sešlo zastupitelstvo obce celkem k devíti
veřejným zasedáním, na kterých měli zastupitelé 95,24% účast,
což je o něco nižší účast než v roce 2015. Všechna tato jednání
navštívilo celkem 39 lidí z široké veřejnosti.

ČOV – kouřová zkouška
Situace kolem ČOV byla probírána nespočetněkrát. Co do ČOV
patří a co ne, již bylo taky několikrát řečeno, připomínáno a
opakováno. Bohužel nepomohlo ani rčení „opakování je matka
moudrosti“ a pořád a neustále se v čerpací jímce na ČOV
objevují věci typu nedopalků od cigaret, obaly od potravin,
pánské ochrany, ženské hygienické potřeby, vlhčení ubrousky a
podobně. Spousta z Vás se mě ptá, jak je možné, že se tam něco
takového dostane a kdo to tam vhazuje. Nedokáži odpovědět,
protože to sám nevím. Nejhorší na tom je, že ten pachatel nebo
pachatelé jsou lidé od nás z vesnice. U tohoto přestupku je

poměrně těžké ho odhalit, protože kanalizační síť je poměrné
rozsáhlá a museli bychom někoho chytit tzv. „při činu“. Co mi
však dlouho hlava nebrala, jak je možné, že při vydatných
deštích je na ČOV daleko větší nátok vod, než při běžném
provoze. Oslovil jsem tedy odbornou firmu, aby provedla
kouřovou zkoušku kanalizace a zjistila černé přípojky, kde je do
kanalizace svedená dešťová voda, která do splaškové
kanalizace nepatří. Při deštích je pak čistička přehlcena vodou
a nastává její fáze nefunkčnosti. Jak vlastně kouřová zkouška
odhalí černou přípojku? Metoda je vcelku jednoduchá. Stačí
vytvořit umělou, zdravotně nezávadnou mlhu, která se poté
pomocí vysoce výkonného ventilátoru vhání do kanalizace.
Mlha má poté tendenci stoupat vzhůru a ukáže na ty domy,
které mají napojeny okapy do kanalizace. Bohužel se nám
podařilo v obci odhalit 3, takto špatně napojené domy!
Žádáme tyto majitele nemovitostí, aby se do konce měsíce
ledna přihlásili na obecním úřadě s tím, že ujednáme termín,
do kterého sjednají nápravu a své napojení opraví. Pokud takto
neučiní, bude jim udělena pokuta, která je uvedena ve smlouvě
mezi obcí a daným majitelem nemovitosti.
Ilustrační foto

Změna autobusového spoje
Jak jste byli informování, tak od 11.12.2016 zajíždí autobus, který
sváží zejména děti do školy (odjezd 7:15) do vesnice a vyzvedává
pasažéry na zastávce naproti parku. Zde se poté kolem parčíku
otočí a jede směrem na Velkou Bystřici. Kolem parčíku musí zůstat
volné místo, tak, aby zde autobus bez omezení projel. Nesmí zde
tedy stát zaparkovaná vozidla. Z tohoto důvodu po obci požadoval
KIDSOK součinnost a zajištění tohoto stavu. Vyřízení dopravního
značení je velice časově náročné. Zastupitelstvo se tedy dohodlo
na zhotovení dopravního značení formou nástřiku na samotnou
vozovku. Takovýto nástřik lze však provádět při venkovních
teplotách přesahujících minimálně 10°stupňů. Proto zde bude
značení až na jaře příštího roku. Děkujeme všem spoluobčanům,
že tento požadavek respektují.

Víte, že…
V „Informacích občanům“ bylo za rok 2015 a 2016 napsáno celkem
18.711 slov v celkem 19 vydáních. (počet slov umí automaticky
spočítat počítač). Jelikož se stále na naší obci něco děje a je o čem
psát, budeme vydávat náš skromný občasník i nadále
v nadcházejícím roce 2017.

Lubomír Konar, starosta obce

