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Milé sousedky, milí sousedé,
dovolte mi Vás v novém volebním období opět oslovit v tomto
našem plátku informací. Čas je velice neúprosný a opět nám klepe
na dveře konec roku. Co nás ještě například v posledních dnech
roku 2018 čeká?
Probíhají finální práce na nové čistírně odpadních vod. Každým
dnem by mělo dojít k propojení stávající kanalizační sítě na novou
ČOV. Tuto ČOV bychom vám rádi otevřeli hned na ze startu
příštího roku. O termínu budete včas informováni. Stále platí to,
co platilo do dnešního dne a to, že do ČOV smí být svedeny pouze
splaškové vody, nikoliv dešťové. Žádné vlhčené ubrousky, hadry,
hygienické potřeby a podobně. Za každé takovéto porušení se

vystavujete možnosti sankce
kanalizačního řádu a ČOV.

ze

strany

provozovatele

I přes nepříliš příznivé počasí pokračují práce na výstavbě
chodníků a parkovacích míst. Snažíme se v co možná největší míře
zohledňovat připomínky občanů, přičemž vím, že při těchto
pracích to bohužel není možné zajistit k úplné spokojenosti všech
dotčených. Tímto vás všechny ještě prosím o schovívavost a jsem
pevně přesvědčen, že současné omezení, které aktuálně
zažíváme, bude stát za to.
Rád bych ještě poděkoval všem, dnes již bývalým zastupitelům za
odvedenou práci za období 2014-2018. Za jejich čas, ochotu a
aktivní přístup k obci. Děkujeme.
S blížícím se koncem roku nám za chvíli nastanou pro většinu z nás
nejkrásnější svátky v roce. Rád bych Vám a Vašim nejbližším za
všechny zastupitele a kolegy popřál klidné a pohodové Vánoce,
plné klidu a míru.
Závěrem přijměte pozvání na 2. zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat dne 18.12. od 18hod v prostorách knihovny
na obecním úřadě. Na programu například tyto body– rozpočet na
rok 2019, rozpočtový výhled na roky 2020 – 2023, rozpočtová
opatření, informace k probíhající výstavbě chodníků, informace
k veřejnému osvětlení, záměry na rok 2019 a další.
Lubomír Konar, starosta obce

Zastupitelstvo a výbory obce
Konar Lubomír

starosta obce

737 624 238

Ing. Zavadil Stanislav

místostarosta obce

737 801 196

Herynek Jan

zastupitel obce

Herynková Jana

zastupitel obce

Ohera Bohuslav

zastupitel obce

Chrást Pavel

zastupitel obce

Berka Vlastimil

zastupitel obce

Finanční výbor
Ohera Bohuslav – předseda
Spurný Miloš a Kateřina Komárková – členové

Kontrolní výbor
Berka Vlastimil – předseda
Mgr. Partschová Martina a Herynek Jan – členové

Sportovní a kulturní komise
Oherová Jana – předseda
Dirbák Michal, Ruský Václav, Konarová Barbora a Chrástová
Jana - členové

Výsadba lipových alejí
Jako jedna z mnoha obcí, i my jsme se přidali do akce výsadby
lip u příležitosti stého výročí republiky. Z pohledu výsadby bylo
v první řadě potřeba vysadit nové lípy místo těch, které uschly
nebo byly zlomeny směrem na Velkou Bystřici. Zde byla také ke
všem lípám nainstalována tzv. trojnožka pro lepší stabilitu. Tuto
trojnožku také využívají dravci, kteří místo na špičky stromů
sedají právě na ně a špičky se poté tak často neolamují. Zde
bylo nově vysazeno 6ks lip. Dále proběhla výsadba za novou
lokalitou Na Vršku, kde je 7ks. Dalších 7ks je vysazeno za
bývalým vývozem nad Novotným. Třeba se v budoucnu
dočkáme a podaří se nám některé z alejí propojit a obnovit tak
bývalé polní cesty.

Expozice času a degustace vín
27.10. jsme si dovolili připravit menší akci, kterou jsme se
snažili vrátit v čase. Na chodbě a v přísálí bylo k vidění mnoho

věcí, které připomínaly mnohdy dobu velice dávnou. Za tento

počin největší díky Bohuši Oherovi, který si vzal tuhle expozici času
za svou. Za odvedenou práci má velký obdiv, protože přípravy byly
velice časově náročné. Kdo ji osobně navštívil musí uznat, že bylo
k vidění a slyšení spousta zajímavostí. Portréty nejvyšších činitelů
ať už Československa nebo samostatné ČR, historické bankovky a
mince, historické mapy okolí obce s názvy částí, které už dnes
málokdo zná a ví, že se tak daným lokalitám říkalo. Zájem byl i o
to, kdo bydlel v domech dnešních občanů před nimi.
Druhá část dne patřila manželům Pírkovým, viz. foto, kteří se
stanou jednoho dne našimi novými spoluobčany. Jsou totiž jedni

z úspěšných zájemců o koupi pozemku na výstavbu rodinného
domu u nás ve Svésedlicích v lokalitě U Hřiště. Jelikož jim téma
vín, zejména těch českých, není cizí připravili si menší
bezplatnou degustaci vín. Vše probíhalo zábavnou formou, kde
proběhlo několik nejen vědomostních soutěží o samotné lahve.
Na závěr byla losována tombola, ve které byly velice zajímavé
ceny. Ať už lahve vína, dárkové koše či jako první cena dort, od
samotných manželů Pírkových. Tímto bych jim ještě jednou
velice rád poděkovat za skvělý večer a budeme se těšit zase
příště. Už při odjezdu přemýšleli, čím nás překvapí příště.

Lampionový průvod

Krabice od bot
Děkujeme všem dárcům, kteří
pomohli dobré věci. Snažili jsme
se podpořit projekt KRABICE OD
BOT. Tato předvánoční akce,
která má za cíl potěšit děti
z chudších rodin. Celkem jsme
od
našich
spoluobčanů,
známých či lidí, kteří chtěli
podpořit tento projekt Krabice
od bot vybrali celkem 33 dárků.
Sešla celá škála dárků. Určené
jak pro děvčata, tak pro kluky.
Od kojenců až po teenagery.
Ještě jednou všem velké díky za
tuto smysluplnou činnost.

Slivkošt
Přesně na den přesně se po roce, tedy 16.11. konal v místním
hostinci pálenkový košt. Zájem byl o něco málo menší než
v loňském roce, ale nakonec se sešlo 24 vzorků, oproti loňským 28.
Ten, kdo soutěžil byl automaticky degustátorem. Lehce jsme
upravili hodnocení z důvodu časové náročnosti sčítání bodů.
Hodnotil se celkový dojem, ovoce a každý degustátor měl za úkol
poznat „tu svoji“. Dramatické sčítání se nakonec neobešlo bez
menších komplikací, ale nakonec přece jen známe pořadí
letošního ročníku. Pro první tři nejlepší pálenky byly připraveny
poháry, stejně tak jako pro nejlepšího degustátora.
Pořadí pálenek
1. Jana Prášilová - hruška
2. Lubomír Konar - meruňka
3. František Smékal – meruňka
4. Pavel Zatloukal - mirabelka
5. Radovan Batta – jablko
6. Bohuslav Ohera ml. – renklóda
7. Bohuslav Ohera st. – třešeň
8. Radovan Batta – hruška
9. Petr Dub – švestka
10. František Zatloukal – hruška

Pořadí degustátorů
1. Bohuslav Ohera ml.
2. Pavel Zatloukal
3. Bohuslav Ohera st.
4. František Zatloukal
5.Radovan Batta
6.Stanislav Zavadil
7.Pavel Steiger
8.Tomáš Gillar
9.Vlastimil Berka
10. Lubomír Konar

Z důvodu obsáhlosti kompletní výsledky na www a FB obce.
V příštím roce se na vás a vaše destilované lahůdky budeme opět
těšit ☺

Tříkrálová sbírka
Jako v loňském roce u nás proběhne
hned ze startu roku tříkrálové sbírka.
(termíny ostatních akcí na rok 2019 dále
v této publikaci). Koledníci budou naši
vesnici obcházet v sobotu 5. ledna
v dopoledních hodinách. Tříkrálovou
sbírku pořádá každoročně Charita
České
republiky,
kdy
skupinky
koledníků po celé republice chodí v tomto období s pokladničkami
a zpívají koledy. Výtěžek z této akce je na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí.

Kalendáře MRB a obce
V průběhu následujících dní vám doručíme do domovních
schránek kalendáře mikroregionu Bystřička, na které jste každý
rok zvyklí. I na rok 2019 budou obecní, trhací kalendáře.
V kalendáři jsou zaznačeny kulturní a společenské akce, u kterých
je znám termín. Dále svozy komunálního, individuálního
separovaného odpadu – tedy svozy přímo od domů. Svozy
sběrných míst nyní ve svozovém kalendáři záměrně neuvádíme,
protože tu a tam se stalo, že si někteří občané tyto termíny pletly.
Shrnutí odpadového hospodářství v jednom z následujících čísel.

Příprava rybníka před napuštěním
Rybník byl více jak rok po jeho výlovu vypuštěný. Za tu dobu nám
stihl dostatečně vyschnout, aby do něj mohla vjet technika na
vyhrnutí nánosů. Před samotným napuštěním proběhla kontrola
břehů a bylo nám doporučeno vyspravení podemletých břehů.
V některých místech byly břehy podemleté téměř dva metry. Na

vyspravení nám posloužilo kamenivo o celkové tonáži cca 150tun.
Tato akce byla již letošní několikátou dobrovolnou akcí místních
občanů. Za tyto akce patří všem zúčastněným veliký obdiv,
protože je dělají ve svém volné čase, pro dobro nás všech a jak se
říká „za pivo a párek“. Mimo jiné také došlo k úpravě a ořezu
dřevin na březích rybníka, byly vyhrabány břehy, kde zůstala suchá
tráva a podobně. V průběhu této pracovní neděle se na pracích na
této vodní nádrži postupně podílelo 18 osob. Nejen chlapů, ale i
žen a dětí. Na podobně hojně navštívené a smysluplné akce se na
Vás budeme těšit i v roce 2019. Ryby do rybníka budeme společně
vypouštět na jaře příštího roku. O termínu budete informováni.
Nyní už se jen můžeme těšit až se rybník naplní, zamrzne a bude
sloužit k zimním radovánkám na bruslích.

Véšplecht :
Posleďňi dobó se mňe zdá, že s nama v chajdě bévá pan
Ňikdo a pan Nekdo. Toš, to máte tak. Nekdo neco vemamlasi
nebo dá neco inam a ňikdo ňic nevi.
Ptám se furt naši Barborke, hde je ten munštykl co toť bel a
má tadek beť? Malá povidá: “možná to dostalo nohe“. Já na
to: “ož zase nohe?“… “Počké - hulka bode mňet hode!“
Jindá zas šlápno na neco kednótyho ve špajzo. Pré za to
može ten mlsné Jura, co jo furt hoňi. Ona za to přece nemože
a ňic o tem nevi. No, a dež ož jo o teho chetno, toš se ďivá jak
z kozich dvirec a hneď povidá: “to ta roka sama ďelá… Já za
to nemožo.“
Já na to přisňe: “roka povídáš?... Toš val oškrabať kolečka,
hdež ta roka chce furt neco pakosťiť ! “Ona si hneď
ovjedomila rosah svyho véklado a napadlo jo, co všecko
z teho može beť… Toš pohotově křeči : “Taťííí te ročenke si
chcó hráť… Promiň“
No ja, toš tak… 😊

Bohuslav Ohera

Rozsvícení vánočního stromu
Již podruhé proběhlo ve spolupráci SDH a obce
rozsvěcení vánočního stromu v místním parčíku.
Program a občerstvení zajišťoval spolek SDH.
Svou účast opět potvrdili čerti, kteří zde byli i
v minulém roce a je pravdou, že z nich jde
opravdu strach. Druhou kulturní vložkou byla
ohnivá show dvojice Dragens. Strojení a poté
sundání výzdob, které by mělo proběhnout
zhruba v polovině ledna zajišťovala na své
náklady obec.

Nabídka starých betonových dlaždic
z probíhající výstavby a rekonstrukce nových chodníků bude
možnost si zakoupit demontované dlaždice. Dlaždice jsou
30x30cm veliké. Více informací na obecním úřadě nebo na
telefonním čísle 737 624 238.

Obecní trička
ke Dni regionu Bystřička jsme nechávali vyrobit zelená trika
s vyšívaným logem obce. Kdo s místních spoluobčanů by měl o
takovéto triko zájem, nechť se na nás obrátí. Osobně nebo
písemně na obec@svesedlice.cz

Kulturní a sportovní akce na rok 2019
Tříkrálové sbírka

5.1.

Hasičský ples

19.1.

Maškarní ples pro děti

23.2.

Turnaj ve stolním tenise

16.3.

Obecní brigáda

30.3.

Stavění máje a pálení čarodějnic

26.4.

Turnaj v pétanque

8.5.

Pohádkový les a kácení máje

2.6.

III. Memoriál Ludmily Zatloukalové – Coufalové

29.6.

Pohárová soutěž SDH dospělí

21.7.

Sportovní odpoledne – fotbal místních - Ženatí x Svobodní 10.8.
Dětská noční soutěž SDH MH

6.9.

Drakiáda

28.9.

Hasičská soutěž dospělí - Svésedlický MIX

5.10.

Lampionový průvod

1.11.

Slivkošt

15.11.

Vánoční dílničky pro děti

29.11.

Zastavení u punče - rozsvěcení vánočního stromu

30.11.

Mikulášská nadílka

5.12.

Posezení se staršími

7.12.

Šipkový turnaj

21.12

Je možné, že se v průběhu roku některý z termínu změní nebo se
naopak některá akce doplní. O změnách Vás budeme včas
informovat.

