Informace občanům
obce Svésedlice
9/2015

Dotace pro JSDH Svésedlice
V letošním roce se opět podařilo uspět při čerpání dotace na
vybavení JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
Svésedlice. Z dotačního programu „Pravidla pro poskytnutí
příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje na rok 2015“ se žádalo o osobních
ochranné pomůcky. Minulé roky se ze stejného titulu čerpalo
například na opravu hasičského vozidla, pořízení kalového
čerpadla, plovoucího čerpadla, vysokotlakého čističe a jiné,
(viz. www stránky obce, sekce, Dotace). Podmínkou při
poskytnutí této dotace je spoluúčast obce, jakožto zřizovatele
výjezdní jednotky. Naše jednotka požární ochrany je typu JPO5.
Olomoucký kraj přispěl částkou 10.000,- na nákup 5ks
zásahových přileb Kalisz Vulkan. Celková částka za nákup
těchto přileb činila 25.502,-. Druhou dotací, kterou naše JSDH
obdržela, je dotace na částečnou úhradu výdajů na odbornou
přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek
sboru dobrovolných hasičů. Dotace činila 4.400,-. Za obě dvě
poskytnuté dotace Olomouckému kraji vřele děkujeme.

Lampionový průvod
Po prvním ročníku „Svésedlické drakiády“ jsme se rozhodli
zorganizovat lampionový průvod. Termín je stanoven na
30.10., tedy poslední říjnový pátek od 17hod. Sraz všech
účastníků bude u místního parku, pod kopcem. Průvod povede
naší vesnicí a zakončení proběhne na obecním dvoře. Bude
přichystáno jako při drakiádě ohniště
pro opékání buřtů. Menší občerstvení
ve formě teplých nápojů, alko, nealko
a něco k snědku bude také k mání. Na
hojnou účast se budou těšit
zastupitelé. V budoucnu se můžete
těšit na další společensko-kulturní
akce, ať už pro celou širokou veřejnost
nebo naše starší občany, kterých se
dotkne další chystaná akce.

Rozšíření rozhlasu
V lokalitě směrem na Vacanovice přibyly na sloupu dva
reproduktory pro vyrozumívací a varovný systém. Naši noví
spoluobčané ze dvou nově postavených domů v této části to
určitě uvítají. Došlo také určitě k lepšímu ozvučení stávajících
domů u konce dědiny, protože posledně umístěný reproduktor
je od některých nemovitostí daleko a i lehce v zákrytu za domy.
Celková částka rozšíření toho systému činila 21.635,-.

Drakiáda 2015
První říjnový víkend v neděli 4. 10., se uspořádala na rychle
zosnovaná akce, která se týkala pouštění draků - Drakiáda.
V lokalitě za místní částí Zmoly, se sešlo bezmála 30 účastníků.
K vidění bylo něco kolem patnácti draků. Na místě bylo
přichystáno mobilní ohniště, kde si mohli návštěvníci opéci, co
si s sebou donesli. Pro děti byl nachystán čaj, pro dospělé
svařák. Myslím, že se akce i díky velice příznivému počasí
vydařila. Děkuji všem za účast a za rok se budeme těšit zase.

Víte, že…
webové stránky obce mají svojí novou grafickou podobu. Poslední
grafická úprava proběhla v roce 2006. I proto jsme se rozhodli
stránky trochu oživit. Je zde pár nových fotografií z akcí, vznikla
nová sekce „Informace občanům“, kde si můžete souhrnně
prohlédnout všechna vydaná čísla. Již dříve zde byl zveřejněn
územní plán a jiné. Tu a tam se objeví nějaká ta aktualita. K jejich
odběru se můžete přihlásit přímo v sekci „Aktuality“, panelem
umístěným vpravo „Přihlásit se k odběru novinek“. Snad se Vám
všem budou nové stránky líbit.

Další číslo „Informace občanům“
V měsíci listopadu se s největší pravděpodobností vydání čísla
Informace občanům, nedočkáte. Je připravováno „sváteční“
vydání, která by mělo být připraveno během měsíce prosince.
Bude obsahovat více informací, jakožto „Obecní rok 2015
v kostce“, něco z místní kroniky, odpadový kalendář, mnoho a
mnoho dalších informací, které zcela jistě uvítáte.
Starosta obce

Kříž na „Kamenci“
Při výjezdu z obce směrem na Velkou Bystřici se po levé straně
nachází kamenný podstavec se železným křížem. Na čelní
straně ve výklenku je soška Panny Marie, pod ní nápis Víra jest
cesta k spasení. Dole vpravo cedulka se jménem zhotovitele J.
Kubitschek v Olomouci. Na zadní straně je nápis: „Věnováno
své rodné obci od Kar. Zatloukalová roz: Zavadilová“
Zhotovitelka památky Karolína se narodila v roce 1863
Antonínu a Karolíně Zatloukalovým ve Svésedlicích č. p. 4.
V roce 1889 se provdala do Liboše za pana Františka Zavadila.
Zemřela 1911 ve věku 48 let. Kříž byl tedy postaven v rozmezí
1889-1911, případně těsně po, jako projev poslední vůle.
Za druhé světové války po
rozšíření
silnice
překážel
v provozu. Neteř Karolíny
Ludmila
Coufalová,
první
starostka na Moravě, jej nechala
přemístit na druhou stranu
příkopu. V následujících letech,
která příliš nepřála sakrálním
památkám, byla opakovaně
zničena či odcizena soška
umístěná na kříži. Na podstavci
jsou také patrny stopy po
brocích. Zřejmě se někdo učil
střílet.

Na přelomu tisíciletí v souvislosti s výstavbou R35 a přeložením
části silnice do Velké Bystřice se kříž ocitl poblíž dnešní
autobusové zastávky několik metrů v poli zadní stranou ke
komunikaci. O jeho přemístění na současné místo a restauraci
se postaral pravnuk bratra Karolíny František Zatloukal. Práce
prováděl kameník Miloš Brückner. Nově pevně připojenou
sošku Madony však někdo opět ukradl. Doufám, že ta
současná, která byla doplněna po delší době, již odolá lidské
hlouposti.
Standa Zavadil

Vandalismus v obci
Během tohoto říjnového víkendu se někdo dopustil vandalismu
na majetku obce Svésedlice, na místní dominantě kapli sv.
Františka a Tomáše z Assisi. Čistil si zde nejspíš své zablácené
boty o fasádu. Fasáda je znečištěná ze dvou stran. Jak z čela,
směrem dále do vesnice, tak vedle jednoho z oken. Jen pro
připomenutí, kaple se dočkala kompletní rekonstrukce v roce
2014. Celkové náklady na vnitřní i vnější práce byly 520.000,-.
Poprosíme spoluobčany nebo někoho kdo by mohl podat více
informací k této události,
ať se obrátí na obecní
úřad
nebo
přímo
starostu obce. Vše je
v současné době také
řešeno policií ČR, jako
poškozování cizí věci.

Místní obchod se smíšeným zbožím
Milí občané Svésedlic,
Než jsem se pustila do psaní tohoto příspěvku, zjišťovala jsem,
kolik let provozuji ve Vaší obci prodejnu se smíšeným zbožím.
Zní to neuvěřitelně, ale už je to více než 20let. K zamyšlení mě
přivedlo náhodné setkání u lékaře s paní, která na sebe
prozradila, že je ze Svésedlic. Nedalo mi to a zeptala jsem se jí,
jestli chodí nakupovat do místního obchodu. „Nechodím,
protože se mi tam moc nelíbí.“ Povídaly jsme si jen chvilku, ale
i ta stačila k rozhodnutí, že je třeba něco změnit. Jsem moc
ráda, že to pochopili i členové obecního zastupitelstva a
rozhodli se přispět alespoň částečnou rekonstrukcí ke
zvelebení prodejny, na mně zůstane vnitřní vybavení a úpravy.
Prodejny v malých obcích mají jen omezené možnosti, jak
přilákat zákazníky. Nemohou konkurovat cenám supermarketů
ani šířkou sortimentu z důvodů menšího obratu zboží a jeho
záručních lhůt, nemohou si dovolit letákové akce, kde jsou
marže nastaveny pouze pro velké objemy zboží, nemohou mít
prodejní dobu stejnou jako vietnamští obchodníci, protože by
majitelé neměli na zaplacení odpracovaných hodin svých
zaměstnanců. Prodejna ve Svésedlicích je navíc umístěna
nešťastně na méně frekventovaném místě na konci obce a
vchod je řešený uvnitř památkově chráněné budovy.
Velkou výhodou malého obchůdku v obci je fakt, že není jen
místem, kde nakupujeme a utrácíme. Obchod by měl být
prostorem k setkávání lidí. Místem, kde se na sebe sousedé

usmějí, protože se už dlouho neviděli, kde se poptají na zdraví,
děti nebo vnoučata. Ten, kdo se nechce potkávat a nemá
náladu se usmívat, většinou zamíří za nákupy do anonymního
obchodního centra.
Byla bych moc ráda, kdyby náš obchůdek ve Svésedlicích
zkrásněl. Chci udělat maximum pro to, aby každého zákazníka
vítala milá a ochotná obsluha, aby se cítil v prodejně dobře a
rád se vracel. Budu vděčná za všechny podněty a připomínky
z Vaší strany. (můj tel. 723 235 232, email:
polakkarel.f@seznam.cz)
Věřím, že to spolu dokážeme
Poláková Milena

Kontejner na BIO odpad
Momentálně je kontejner na BIO odpad umístěn u místní části
Zmoly. Prosíme tedy občany, ať berou tuhle informaci na
vědomí. Myslím, že jste o této skutečnosti byli včas a několikrát
informováni. Proto poprosím, aby Váš BIO odpad nebyl
pohazován kolem sběrného místa za rybníkem. Viz. jablka
v trávě, muškáty na hromadě větví apod.

Asfaltový recyklát
Hromady asfaltového recyklátu za sběrným místem na BIO,
také asi nejspíš někoho jsou! Proto poprosím, aby jste recyklát
nerozkrádali!
Děkuji

