Informace občanům obce
Svésedlice
únor, číslo 2/2017

Vážení spoluobčané,
ve druhém vydání informací občanům v tomto roce se dočtete
bližší info k obecním poplatkům, o proběhlé akci pro děti, kronice
obce, platnosti řidičských oprávnění a mnoho dalšího. Jak se již
pomalu zdá, zima už je za námi. Tuhé mrazy jsou ty tam. Sněhové
nadílky bylo některé dny opravdu až nad hlavu. Na druhou stranu,
děti se mohly pořádně vyřádit. Stavět sněhuláka, bobovat,
sáňkovat nebo lyžovat například v nedalekých Hlubočkách či
Hrubé Vodě.
Konar Lubomír, starosta obce

Obecní poplatky pro rok 2017
Oznamujeme, že od 1. března budeme vybírat obecní
poplatky.

Odpad

osoba/rok

400,- Kč

Stočné

osoba/rok

770,- Kč

Pes

pes/rok

100,- Kč

Termín úhrady:

na OÚ v

1.3.2017 - 26.4.2017

Po 8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

St 8:00 – 12:00

15:00 – 17:30

nebo převodem na účet 153 151 344/0300
Variabilní symbol - číslo popisné
Poznámka – jméno a příjmení

Legionáři první světové války
Čeští legionáři za I. světové války je dnes bohužel značně
opomíjené téma. Jejich existence byla vymazána z paměti
obyvatelstva během komunismu, protože podle socialistického
cítění to byli nekalí živlové bojující proti myšlenkám režimu.
Ano, v tomto směru a podle tehdejšího režimu to tak skutečně
bylo, ale každá mince má dvě strany a já dnes budu psát i o té
druhé. Režim je režim, ale kdo z nás nechce být svobodný a mít
svobodnou zemi. Právě za svobodu republiky tito lidé bojovali.
Legionáři byli dobrovolnické vojenské jednotky na ruském
území v letech 1914–1920, jež bojovaly nejdříve proti
rakousko-uherské armádě a Němcům na Ukrajině a poté za
ruského cara spolu s Bílou armádou proti Rudé armádě. I v naší
obci byli lidé, kteří byli ochotni padnout za změnu režimu,
svobodu a samostatnost naší země. Právě těm chceme věnovat
alespoň pár řádků a připomenout si tak jejich odvahu.
V každém dalším vydání budou podrobnější data o každém
samostatně.

Legionáři z obce Svésedlice
Béza Antonín nar. 28.2.1891 Spurný Karel nar. 27.4.1882
Kutra Karel nar. 5.7.1887
Vinš Leopold nar. 15.2.1884
Zatloukal Antonín nar.10.12.1890
Bohuslav Ohera

Víte, že …
člověk spotřebuje v průměru 100 tun potravin a 45.424 litrů
vody za celý svůj život?

Pingpongový turnaj
Přesně na den prvního výročí otevření hospůdky U Václava je
na plánu zmiňovaný pingpongový turnaj. Již nyní je
registrováno 15 hráčů. Z organizačních důvodů je tedy potřeba
přihlásit se do tohoto turnaje za
včas a to do 17.3. Buďto osobně
přímo u pana výčepního nebo na
telefonním čísle 732 627 879.
Hodnotné ceny zajištěny. Termín
konání je 19.3. od 13hod.

Víte, že …
Pošta v Přáslavicích je až do 28.2. uzavřená? Můžete využít poštu
ve Velké Bystřici. V Přáslavicích na pobočce momentálně probíhají
stavební a technické úpravy. Pošta od 1.3. bude spadat pod obec,
jedná se o tzv. Partner Poštu. V nabízených službách se vůbec nic
nemění a provoz bude stejný jako doposud. O této skutečnosti jste
dostali do svých poštovních schránek informační letáčky.

Kronika obce
„Vzpomínám, když tehdá před lety, začaly lítat rakety…“ začíná už
notoricky známý text písně Sametová, Ondřeje Hejmy a skupiny
Žlutý pes. Nebudu tady začínat hudební okénko, ani nemám
ambice být hudebním kritikem. Mnoho dalších textů se vrací do
minulosti a tím chci naznačit směr tohoto článku. Bude o pohledu
do historie, nedávné historie.
Lidé se v minulých dobách snažili zachytit svou minulost, zapsat ji
nebo jinak zaznamenat. Pro naši obec byla a bude objektivním
zdrojem historie kronika obce. Záměrně nepíši, že je v současné
době. Svésedlice byly samostatnou obcí do 23. 10. 1976, kdy se
z nich stala část obce Přáslavice, nicméně už od 24. 11. 1971 byl
MNV ( pro mladší: Místní národní výbor) přesunut do Přáslavic.
Znovu jsme se stali samostatnou obcí až k 1. 7. 1990, kdy jsme byli
vyčleněni z obce Velká Bystřice, kam jsme v mezidobí byli
začleněni i s Přáslavicemi. V tomto období nebyla kronika oficiálně
ve Svésedlicích psána a o tuto povinnost se staraly právě
Přáslavice, následně pak Velká Bystřice. Po osamostatnění nebyla
tato povinnost obnovena. Dochází k tomu až nyní.
Jistě si teď každý vybaví jako kroniku velkou knihu, pokud možno
tlustou, v kožených deskách a psanou ozdobným rukopisem.
Hezká představa a jistě by taková kronika byla ozdobou obce.
Bohužel se to ale rozchází se skutečností. Měl jsem možnost
nahlédnout do současných úprav kronik, i se seznámit se
závaznými pravidly. Přiznám se, že mě to docela vyděsilo a možná
i znechutilo. Kroniky se dnes, z důvodu povinné archivace a
pohodlnosti zpravidla nepíší ručně. Většinou jde o samostatné
listy, roční zápisy, zakončené podpisem starosty, který text
schvaluje. Kroniky se pak svazují pouze pro reprezentativní účely,

k nahlédnutí a z důvodu manipulace nebo uložení do archivu.
Roční zápisy se po deseti letech povinně přesouvají do Státního
okresního archivu v Olomouci. V zápisech už nejsou nalepeny ty
historií dýchající fotografie, ale jde o barevné tisky přímo na
archivní papír, speciálním trvanlivým inkoustem a umístěné někde
vzadu v přílohách. Vlastní texty také došly nutnými změnami. Byť
je kronika zdrojem informací, je už stupidně omezována právě
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Vztáhnu to k sobě tak,
abych se nedotknul osobních údajů někoho jiného. Původní zápis
za rok 2005 by asi vypadal takto: …v tomto roce dokončil Pavel
Chrást rekonstrukci domu č.p. 53. Jednalo se o kompletní
rekonstrukci vnitřní části s tím, že byly zachovány pouze původní
pozice oken a dveří do ulice.“ Nový zápis pak bude patrně vypadat
takto: „…v tomto roce byla dokončena rekonstrukce domu č.p. 53.
Jednalo o zásadní rekonstrukci vnitřní části.“. Jak vidno, zápisy se
na první pohled neliší, ale novější zápis neobsahuje údaje, dle
kterých je možno identifikovat konkrétní osobu. Některé přísnější
výklady, které ovšem považuji za úplný extremizmus, hovoří i o
tom, že v textu nesmí být nic, z čeho by šlo dohledat konkrétní
osobu. V tomto případě i číslo popisné. Každý z vás ať si tedy udělá
obrázek o možné vypovídající historické hodnotě.
V současné době se zpracovává tzv. retroaktivní zápis. Sumarizace
je jakýmsi jednorázovým legálním narovnání současného stavu a
pak se už bude pokračovat pravidelnými ročními zápisy. Informace
jsou čerpány ze statistických údajů, informace obce, z dostupných
informací ve veřejné sféře a v neposlední řadě z ústního podání.
Obec dále bude hledat cestu, jak jednotlivé zápisy kroniky
poskytnout občanům, neboť kronika má být přístupná pouze na
žádost a to je možná škoda. Vždyť každý z nás si rád někdy počte
„co bylo“…
Pavel Chrást, kronikář obce

Parádní dětská jízda
Dne 18.2.2017 proběhl maškarní karneval v bývalé škole ve
Svésedlicích. Připravovalo a organizovalo se dlouhodobě
dopředu, tak, aby prckové měli vše, co v dětském světě
potřebují. Ostatně, co je krásnějšího než opravdová radost a
úsměv našich dětí. Na začátku nemohlo chybět nic jiného než
představení masek, které uvedl starosta obce. Byly přichystané
soutěže, u kterých nechyběla spousta zábavy. Hádanky za
odměnu v podobě diplomů, bublifuků, frkaček, čepiček a
sladkostí. Zajímavá byla soutěž v poznávání ovoce a zeleniny,
kdy děti měly zavázané oči a musely uhodnout, o co se jedná.
Další soutěž byla zaměřená na koordinaci pohybu a děti se
musely obtočit s pingpongovým míčkem na polívkové lžíci
kolem židle. Po celou dobu hrála pohádková hudba a po sérii
písniček se losovala tombola. Tombola, to byla fantazie pro
dětské oči. Cen bylo 80 a pravděpodobnost výhry tak byla pro
všechny veliká. Myslím, že jsem nenašel nikoho, co by nějakou
cenu nevyhrál. Za to opravdu moc děkujeme všem sponzorům
akce, díky nimž nemusela nikomu ukápnout slzička.
Občerstvení zajišťoval Václav Ruský se svým sehraným
družstvem, na které bylo spoleh, jak při organizaci, tak
v podobě chuti jejich potravinových výrobků. Účast byla veliká
a jen škoda, že náš sál není nafukovací  Musím poděkovat i
spoluobčanům, kteří spolupracovali na akci. Jde vidět, když jde
o děti, tak umíme všichni táhnout za jeden provaz  Frkačky
mně ještě teď zvoní v uších a ještě dlouho ze mě padaly
konfetky a různé serpentýny. Ale tak to má po dobrém
karnevalu být  Pro ty co se nezúčastnili mám hádanku z
karnevalu viz. dále :

Má to rohy, žádné nohy, co je to???
Odpověď je na poslední straně (pokud jste odpověděli
správně, tak můžete klidně příští rok přijít)
Budeme se na všechny těšit 
Véšplecht po dědinsky aneb stalo se na karnevalu :
Losuju tombolu a furt u mě stojí takové plotniček klučisko . Jak
jsem třepal s tym kyblékem na lose, tak sem si ho nevšiml a
bóchl ho. Povidám, co neliceš s děckama? Škarbale měl, plke
taky, tož povidám, co ti chybi, ale on stál furt jak zařezané a
ščuřil se. Sladkyho nechtěl, féfaru na tróbení taky ne a furt
enom nasesoval. Starosta vekládal do mikrofónu jak očebnica a
to klučisko pořáť čočel. Noja, zanedlóho mě to došlo. Nachali
sme ho tam cafórka a on začal pakostit, zapnul si mikrofón atož
začal dovico vevéskovat a plkat na cely kolo o všeckym možnym

Bohuslav Ohera

Sponzoři dětského maškarního karnevalu
Hospoda u Václava, Herynkovi Iva a Jan, Ing. Spurný Miloš, Konarovi
Barbora a Lubomír, Berkovi Marcela a Vlastimil, Poláková Milena
Smíšené zboží, Ruští Václav a Ludmila, Oherovi Helena a Bohuslav –
Doloplazy, Oherovi Jana a Bohuslav, Jahn Josef Stavební firma, s.r.o.,
Dirbákovi Marie a Michal, Berkovi Petra a Petr, Havel Composites,
Konar Jan, Partschovi Martina a Patrik, Zavadilovi Vendula a Aleš,
Vojenská zdravotní pojišťovna, Stanislav Zavadil, Elpremont
elektromontáže, s.r.o., Ing. Klásek Pavel - projekční kancelář,
Zatloukalovi Anna a František, SDH Svésedlice, Botlovi Dana a Arpád .

Z finančních darů jsme pro děti nakoupili balonky, frkačky,
konfety, bublifuky, bonbony a spoustu dalších drobností, které
dětem udělaly nesmírnou radost. Také jsme nechali natisknout
pamětní diplomy. Děkuji také všem děvčatům, které pekly do
bufetu (Berková P., Dirbáková M., Konarová B., Partschová M. a
Ruská L.) a Marcele Berkové za dort, který byl jako první cena
v tombole, do které jste nám jako sponzoři donesli na 80 cen. Ještě
jednou všem děkujeme.

Platnost řidičských průkazů
Dovolte nám upozornit Vás na možnost vypršení platnosti
řidičských průkazů. Během roku 2017 postupně vyprší platnost
více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy vydané v
roce 2007 s platností na 10 let. V tomto roce bylo podle
ministerstva dopravy vydáno celkem 1 146 518 řidičáků, nejvíce v
historii. Největší počet řidičských průkazů vyprší letošní rok během
března, října a listopadu. Pokud se chcete vyhnout frontám,
požádejte si o výměnu dřív. Bezplatně můžete řidičák vyměnit už
tři měsíce před koncem platnosti původního průkazu. S sebou si
na Magistrát města Olomouce musíte vzít průkaz totožnosti, jednu
průkazovou fotografii a současný řidičák. Pokud by vám stávající
průkaz propadl a vy jste řídili bez nového, riskujete pokutu za
řízení bez platného řidičáku do 2 tis. Kč na místě a do 2500 Kč ve
správním řízení. Proto si nezapomeňte zkontrolovat datum
platnosti vašich řidičských průkazů.

Sezona stříhání stromů a keřů
Za pár dní nám začne sezona stříhání stromů a keřů. Ostříhané
větve můžete opět hromadit na místě k tomu určené. Za BIO
kontejnerem. Větve z loňského roku jsou uklizeny. Poprosíme Vás,
abyste drobné větve a drobný materiál házeli přímo do kontejneru
na BIO odpad. Zejména pak větve z jehličnanů, tůjí, ostříhané růže,
rybíz, maliny, apod. Tento materiál se poté hůře zpracovává a
štěpka z něj není příliš kvalitní. Vzniklou štěpku opět jako každý
rok použijeme k nové výsadbě.
Konar Lubomír, starosta obce
Odpověď na soutěžní otázku : polštář

