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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Rád Vás co nejsrdečněji zdravím na sklonku roku 2015 a přeji Vám vše dobré. Držíte v rukou
již jubilejní desáté vydání našeho občasníku. Pravidelně jsem usiloval o to, aby bylo v každém
čísle co nejvíce příspěvků a byli jste co nejvíce informováni o dění v obci, které si myslím i přes
naši velikost obce je bohaté a pestré. Dovolte mi ještě, s menším odstupem času, poděkovat
jménem všech zastupitelů s projevenou důvěrou, kterou jste do nás ve volbách do obecních
zastupitelstev vložili. S blížícím se koncem roku bych Vám všem chtěl popřát stálé a pevné
zdraví, hodně úspěchů, jak pracovním, tak hlavně v rodinném životě. Děkuji ještě jednou všem
spoluobčanům, kteří se jakkoliv podílí svou účastí na dění v obci, ale i těm, kteří jsou prostě
jen rádi, že žijí právě ve Svésedlicích.
Váš starosta

Společenská kronika

Připravované akce 2016

V roce 2015 jsme přivítali…
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Lampionový průvod
Posezení se seniory
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Miloslav Roháč
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Rozsvícení vánočního stromu
Je možné, že se rozhodneme během roku
uspořádat jinou, zatím neohlášenou akci a
budeme se snažit Vás včas informovat.

Garáž

Úklid obecního dvora

Jelikož se neustále snažíme o to, aby měla
obec stále důstojnější zázemí, dostalo se
nové podoby skladu ve dvoře. Vyklidily se
staré a nepotřebné věci. Provedly se menší
stavební úpravy, kdy plechové dveře a
menší prosklené okno vystřídaly dvoukřídlé
vrata. Výroby nových vrat se ujala firma
Autokoma, která provádí i menší
zámečnické práce. Snažíme se, pokud je to
jenom možné, při zakázkách menšího
rozsahu bez výběrového řízení využívat
služeb místních firem a živnostníků. I za
tuto akci děkuji všem zúčastněným
zastupitelům.

Již dříve proběhl úklid na obecním dvoře.
Velkou část zdejší plochy zabíraly v rohu
umístěné žulové kostky a stará dlažba,
která se z převážné části využila na
předláždění rozbitých, či jinak poškozených
kachlí. Našlo se i jiné umístění jak pro
rezervní zvon na sklo, velkou míchačku a
spoustu dalších věcí, které se zde
nacházely. Na obecním dvoře je tedy
dostatek místa jak pro případné tréninky
místního SDH nebo na akce jako byl
například lampionový průvod.

Lampionový průvod
Jednou z dalších akcí byl lampionový průvod uskutečněný 30. října. Byl jsem velice rád, za
velmi hojnou účast místních, ale přišlo i dosti lidí z okolních vesnic. Lampionový průvod započal
před obecním úřadem a vedl menším okruhem vesnicí, kdy během pochodu hrály v rozhlase
dětské písničky. Zakončení probíhalo na dvoře obecního úřadu, kde bylo přichystáno
občerstvení ve formě opečeného cigára, punč, pivo, čaj a jiné. Pro děti byla vyhlášena soutěž
o nejatraktivnější lampión. Jak padlo přímo na místě „Stává se to jednou za 100let“, ale
všechny děti měly krásné
lampiónky. Dostaly tedy diplom
za první místo, mandarinku a
něco sladkého. Tyto ceny pro děti
věnovali sponzoři, paní Helena
Oherová a firma Autokoma,
zastoupená panem Michalem
Komárkem. Sponzorům ještě
jednou děkujeme. Lze tedy
konstatovat, že akce se opět
velice zdařila a v příštím roce se
budeme těšit zase.

Posezení v knihovně se staršími
28. listopadu byli pozváni postarší občané Svésedlic na společné odpoledne do místní
knihovny, která dostala zcela nový kabát. Proběhla obměna spousty knih, staré knihy se
vyřadily a nové darovala knihovna města Olomouce. Přeorganizovaly se regály. Stěny zdobí ve
velkém formátu letecký snímek obce a historické dokumenty, které byly v knihovně nalezeny.
Původní projektová dokumentace ke stavbě budovy bývalé školy z roku 1901 a část
dokumentů ke skladům ve dvoře za obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Vraťme se však
zpět k tématu. Celá akce byla
vedena spíše formou diskuze.
Dovolil jsem si rychlé shrnutí
letošního roku, co se událo, co se
povedlo, co se nestihlo a co se
chystá do let následujících.
Standa Zavadil měl přichystáno
pár informací k historii obce.
Nadále byly
k nahlédnutí
historické dokumenty z naší
knihovny, například výpůjční listy
knihovny z let minulých, historický knihovní řád a jiné. Bohuslav Ohera vystavil svou
soukromou sbírku starých odznaků a ocenění. Dále staré bankovky, pracovní průkazy a jiné
pamětihodnosti. Na spoluorganizaci jak lampionového průvodu, tak společného posezení se
podíleli i samotní zastupitelé. Velké díky patří zejména posledně jmenovanému.

Hospodaření obce
Pro rok 2015 byl schválen vyrovnaný rozpočet. Naplánované příjmy se tedy rovnaly výdajům.
Z čeho mají vůbec obce příjmy? Jedná se hlavně o „RUD“ - rozpočtové určení daní z příjmu
fyzických i právnických osob a dále daň z přidané hodnoty. V naší obci dostáváme necelých
deset tisíc korun na občana, který je zde trvale přihlášen. Mezi další příjmy patří zejména
pronájem obecních pozemků, případný prodej obecních pozemků, nájem z bytových a
nebytových prostor, obecní poplatky a přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci podpory
místních samospráv.
O většině výdajů jste byli informováni prostřednictvím předešlých informací. Mezi další výdaje
většího objemu patří například dopravní obslužnost, kdy platíme čtrnáct tisíc za to, že k nám
jezdí autobusy. Za třináct tisíc se provedla kompletní revize všech plynových topidel v budově
bývalé školy i v budově obecního úřadu. K zajištění ochrany majetku obce a SDH byl
nainstalován zabezpečovací systém Jablotron, do kterého jsme investovali třicet pět tisíc. V
oblasti péče o vzhled obce a veřejné zeleně bylo, mimo jiné, uhrazeno specializované firmě
šest tisíc za ořez vrby u rybníka. Současný vzhled stromu jen dokazuje, že se jednalo o správnou
investici. Dále platíme dvacet pět tisíc místnímu spolku SDH za sečení travnatých ploch ve
Zmolách. Na požární ochranu, tedy na zásahovou jednotku, bylo vynaloženo necelých čtyřicet
pět tisíc. Nadále dvacet tisíc jako spoluúčast obce při čerpání dotací na vybavení spolku SDH.
Pět tisíc byla pro letošní rok spoluúčast při kulturní akci spolku SDH v měsíci červnu.
V neposlední řadě jsou to samozřejmě mzdy zaměstnanců obce a volených představitelů.
Nutno podotknout, že i přes nevoli některých zastupitelů je v naší obci starosta dlouhodobě
uvolněný, což znamená, že dělá svou funkci na plný úvazek. Toto pro nás není nic nového, i v
bývalém volebním období zastával starosta funkci v této podobě. I přes všechny tyto zmíněné
skutečnosti lze konstatovat, že letošní rok bude pro naši obec po finanční stránce přebytkový,
kdy příjmy převýší výdaje a hospodaříme s více jak milionovým ziskem. Tyto prostředky se v
budoucnu použijí na nějakou z investic většího rozsahu.

Dotace
Každoročně žádá naše obec o nenárokové dotace. V letošním roce, tak jako i v roce 2014, se
žádalo o dotaci na opravu fasády budovy obecního úřadu a požární zbrojnice, včetně skladu
ve dvoře. Žádost o podporu šla na Olomoucký kraj, kde by se dalo čerpat z POV (Program
obnovy venkova). Součástí projektu je také výměna vrat do požární zbrojnice za automatická
sekční s posunem po kolejnicích. Dále by měly být opraveny komínová tělesa, dřevěné
podhledy, kolem celé budovy a v neposlední řadě zpevnění betonového valu v prostorách
dvora. V tomto roce nebyla naše žádost vybrána.
Dále se žádalo o podporu při pořízení multifunkční techniky. Bohužel ani v tomto programu
jsme neuspěli. Jak jistě víte, tuto techniku jsme se rozhodli pořídit z vlastních zdrojů a věřím,
že to bylo správné rozhodnutí a je na naší obci vidět, že technika je hojně využívána.

K samotnému traktůrku byl již pořízen přívěsný
vozík, sběrný vozík, tzv. sweeper, který se
využívá pro sběr spadaného listí a posekané
trávy, rozmetadlo na sůl a sněhová radlice.
Dotační tituly, ve kterých se uspělo, jsem
popisoval v minulém čísle. Tyto dotace se
týkaly požární ochrany.

V příštích letech budeme určitě znovu o dotace žádat a doufejme, že to bude s větším
úspěchem. Byl bych rád, kdybychom alespoň v některé oblasti uspěli. Chtěli bychom žádat o
finanční prostředky na rekonstrukci ČOV. Dále na již zmiňovanou opravu fasády budovy OÚ.
Rádi bychom nechali vypracovat projekt na vnitřní úpravy v budově bývalé školy. Nechali jsme
v letošním roce vyhotovit provozní a manipulační řád přehrady v Petrovci, kde by se dalo žádat
o revitalizaci vodní plochy. Nadále je plánována výstavba parkovacích míst a chodníků směrem
na Vacanovice. Nejen zde, ale i v jiných částech obce bude dříve či později potřeba investovat
do výstavby či opravy technické infrastruktury. Dlouhodobě se také řeší otázka sportovně
kulturního areálu. Ve středně dlouhodobém výhledu se můžeme bavit o bytové výstavbě či
podpoře výstavby. Původní územní plán z roku 2006 budeme muset také řešit a i zde se dá o
dotaci požádat. Uvidíme, jaká bude v následujících letech situace, jaké budou vypsány tituly
na čerpání dotací a v jaké oblasti se bude dát pro naši obec čerpat. Jak sami vidíte, pořád jsou
oblasti, kde se dá co inovovat a zlepšovat.

Veřejná zeleň
O veřejnou zeleň je potřeba se starat. Sekat pravidelně trávu, vysazovat nové stromy a o ty již
vzrostlé pečovat. Tytam jsou časy, kdy měl doma každý kravičku, či koně, králíky, kozu, ovce a
jiná hospodářská zvířata a lidé se předháněli o to, kdo bude síct jaký kousek travnatého
porostu a sušit zde seno. V jarních měsících se provedla údržba zeleně ve
Zmolách a vysadilo se zde pár ovocných stromů při obecní brigádě. Na
podzim se zde vysadily další ovocné stromy, kdy každý z nich zdobí
informační cedulka, na které se můžete dočíst, o jaký strom se jedná, jaké
je jeho využití, kdy kvete, typ plodů atd. Dále se vysadilo stromořadí
směrem na Velkou Bystřici. U kaple je nový štědřenec a smrk Omorika, park
nově zdobí další ze štědřenců. Souhrnně se během roku 2015 vysadilo 44
stromů (smrk, lípy, jabloně, třešně, višně, švestky, ryngle a hrušně) a 13
keřů (zlaté deště, štědřence a vajgélie). Za sebe bych byl velice rád, kdyby
se v těchto činnostech pokračovalo i nadále.

Úpravy v místním obchodě
Paní Poláková zmínila v posledním čísle, že zde provozuje obchod již přes 20 let. Tohle byl také
jeden z důvodů proč náš místní obchůdek trochu zvelebit. Po dobu rekonstrukce byl obchod
na nezbytně nutnou dobu přestěhován do prostor obecního sálu. Na úpravy byla vybrána
firma pana Josefa Jahna z Přáslavic. Došlo k instalaci kazetového podhledu, nových svítidel,
renovovaly se dvoje vnitřní dveře a v neposlední řadě se také vymalovalo. Starou dřevěnou
nástěnku vystřídala moderní, magnetická tabule. Do druhé místnosti skladu jsou ještě
objednané žaluzie.
před rekonstrukcí

po rekonstrukci

Čištění potoka Beroňka
Je to již několik let zpátky, kdy se naposledy čistil náš potůček Beroňka. Na jaře roku 2014, kdy
došlo k velkým srážkám a poté k přeplnění přehrady v Petrovci se začala tato problematika
znovu řešit. Jak jsem již zmínil, nechal se vypracovat na přehradu provozní a manipulační řád
za bezmála dvacet tisíc korun. Bez těchto dokumentů by nebylo možno v budoucnu žádat o
případné dotace na toto vodní dílo. Správce toku, jímž je Povodí Moravy dalo čištění potoka
do pořadníku akcí. Na podzim 2014, nechali udělat rozbor sedimentu v potoce svou vlastní
laboratoří. Tento rozbor bohužel neodpovídal zamýšlenému způsobu uložení sedimentů. Na
opakovaný rozbor nemělo Povodí Moravy bohužel vyčleněny další finanční prostředky.
Rozhodli jsme se tedy ihned nechat udělat rozbor na vlastní náklady. V lednu 2015 jsme zadali
zakázku firmě Litolab, která mimochodem nově bude zpracovávat evidenční zákonné
povinnosti pro naši ČOV. Nový rozbor již by vyhovující a mohlo se začít řešit vše potřebné.
Rozbor takovéhoto rozsahu vyjde na jedenáct tisíc korun. Podala se žádost o souhlasné
stanovisko do zásahu VKP (významný krajinný prvek). V květnu nám byl vydán souhlas
s provedením udržovacích prací a čekalo se na termín ze strany Povodí, kdy práce zahájí. Práce
měly započít v měsíci září, kdy se ještě čekalo, zda nedojde k novelizaci zákona o odpadech.
Pro nás to mělo bohužel takový vliv, že se zákon novelizoval a odtěžené nánosy se staly
odpadem, na který byl potřeba jiný rozbor, než který jsme měli doposud v rukou. Znamenalo
to nový rozbor a zpoždění realizace. S odstupem času vše nakonec dobře dopadlo a jak jste si
mohli všimnout, práce jsou již téměř hotovy. Při samotné realizaci se vyskytlo pár problémů.
Místy ztížený přístup k toku, porucha na jednom ze strojů, a hlavně nastal problém, kdy
z důvodu špatného počasí nebylo možno vozit bláto na původně domluvené místo. Je
momentálně uloženo na obecní ploše za rybníkem a převezení na určené místo by mělo dojít

na jaře roku 2016. Nejnižší cenu na odtěžení bláta pod mosty podal Petr Berka, kterému tímto
jeho týmu ještě jednou děkujeme.
před čištěním

Odpady
Na posledním listu našich informací najdete svozový kalendář pro rok 2016. Jenom si dovolím
ve zkratce menší shrnutí odpadového hospodářství. V letošním roce došlo k množstevnímu
poklesu u směsného komunálního odpadu, který je u nás svážen jednou měsíčně. Letos jsme
jej u nás vyprodukovali 27,1t, oproti loňským 33,75t, což nám dává skoro o 7t méně a tedy
nějakých 35kg komunálního odpadu na hlavu. S největší pravděpodobností lze říci, že díky
nově pořízeným kompostérům a kontejneru na BIO, došlo k tomuto úbytku. Peníze, které se
ušetřili na skládkovném však zdaleka nepokryjí náklady na svoz BIO kontejneru, který byl
v letošním roce hojně využíván. Celkem se vyvezlo skoro 15t BIO odpadu a náklady za tuto
novou službu se blíží dvaceti tisícům. Jestli se bavíme o úbytku na komunále, velkoobjemového
odpadu bylo díky dvěma svozům více. V roce 2014, 5,26t, letos 7,21t.
Množství opadu u papíru, bílého a barevného skla je téměř totožné s rokem minulým. Papíru
by bylo nejspíše více, kdyby nám ho tu a tam místní individua nekradli. U plastů došlo
k menšímu nárůstu. Nutno podotknout, že za efektivní třídění těchto komodit dostává obec
jakousi finanční odměnu.
Jak sami vidíte a určitě i z vlastní zkušenosti víte, odpadu neustále přibývá. Dobrou zprávou
pro Vás bude, že poplatky pro rok 2016 zůstanou ve stejné výši. Celková suma za likvidaci všech
odpadů se blíží částce stotisíc korun.

ČOV
Provozování čistírny odpadních vod přináší nemalé náklady. Ať už je to spotřeba elektrické
energie, roční hlášení o provozu. Ze zákona je povinnost nechat dělat rozbory vypouštěných
vod a také platby za případné opravy. Celkově lze konstatovat, že poplatky za stočné nepokryjí
provoz čistírny a obec na ni doplácí. V některé z dalších informací chystáme informaci, ve které
rozkryjeme princip stanovování poplatků za odpadní vody, nutné změny vycházející
z legislativy a možnosti pro nás, jako občany.

Tým mužů SDH Svésedlice vítězem prestižní okresní soutěže
Mužský tým svésedlických hasičů dokázal zvítězit v TOHATSU Firecupu 2015, prestižním seriálu
soutěží v požárním útoku s jednotnou stříkačkou. Po čtyřleté dominantní pozici hasičů
z Břevence, kteří od počátku tohoto klání nepoznali v celkovém součtu přemožitele, tak
svésedličtí dokázali zdolat pomyslného Goliáše. TOHATSU Firecup pořádá Okresní sdružení
hasičů Olomouc od roku 2011. Od samého počátku se ho svésedličtí hasiči účastní a třikrát
dokázali vybojovat třetí příčku. Vloni si pohoršili a celkově se umístili čtvrtí. Letošní výhra je
cenným příspěvkem do bohaté sportovní historie místního sboru. Celý seriál probíhal od 25.
dubna do 19. září, finálové kolo se uskutečnilo na atletickém stadionu Lokomotiva v Olomouci.
V široké konkurenci 27 týmů, mezi kterými nechyběl Břevenec, Hlubočky, Ludéřov, Měrotín
nebo Pavlov, dokázali svésedličtí podávat nejvyrovnanější výkony. Podařilo se jim zvítězit
v závodě v Olomouci Chválkovicích a další cenné body si přivezli za druhé místo z Ješova a třetí
místa z Velkého Týnce a Olomouce. Celkově dosáhli na 112 bodů a o dva body tak porazili již
zmiňovaný Břevenec. V hasičské zbrojnici se tak na rok zabydlel krásný putovní pohár, který
svésedlický tým převzal přímo z rukou zástupců japonské firmy TOHATSU. Zároveň obdrželi
věcnou cenu, čerpadlo Tohatsu V20D2S v hodnotě 125 000 korun.
Martina

Kaple sv. Františka a Tomáše ve Svésedlicích
V dubnu 1898 se dědicové po Antonínu
Zatloukalovi rozhodli věnovat 1 000 zlatých na
stavbu nové kapličky. V následné sbírce bylo
upsáno od občanů dalších 1370 zlatých. 6. května
byla podána žádost o povolení stavby. 14. května
schválila komise plány od pana Koše. Půdorys
10x7.20m a výška 5.70m + střecha 2,5m + věž 4m.
Na místo původní dřevěné zvonice byl během dvou
dnů navezen stavební materiál. Do konce roku byla
stavba mimo vnitřních předmětů dokončena.
Prostě neuvěřitelné. To vše bez byrokracie, dotací a hlavně mechanizace. Avšak i tehdy se našli
spoluobčané, kteří vytvářeli problémy. Pan Čeněk Polívka například upsal 100 zlatých. Splatil
50 a o další splátce 50 proběhla zajímavá až zábavná korespondence se „ Slavným
představenstvem obce“. Nakonec se zastupitelstvo obce rozhodlo vrátit mu peníze a sepsalo
nový pamětní list, kde nebyl uveden mezi dárci. Tento měl být při vhodné příležitosti zaměněn
za původní, umístěný v kopuli kaple. Jestli se tak skutečně stalo, lze zjistit jen po otevření
kopule. Tento pamětní list je nejcennějším dokumentem o tehdejší době. Obsahuje seznam
všech občanů obce, ceny všech důležitých potravin a výrobků, zajímavosti o obecních
památkách.
Kaple byla slavnostně vysvěcena 7. Září 1902 společně s novou školou. Ještě předtím 20.
července byl představenstvem obce sepsán revers, ve kterém zavazuje sebe a své potomky,
že obec Svésedlice bude po všechny časy se starati, aby zachována a v dobrém stavu
udržována byla kaple. Mezi podpisy je překvapivě již i Čeněk Polívka.
A potomci se starali. Někdy lépe jindy zase hůře. Dle doby a možností.
Jedna z větších oprav proběhla v roce 1967. Při této rekonstrukci byla mimo jiné opravena
fasáda, natřena střecha a věž-zelená barva, natřen kříž před kaplí, nahrazen původní oltář a
lavice.
V roce 1969 byla zvonice osazena novým zvonem, který zde chyběl od války. Srdce zvonu
vyrobil místní kovář František Valášek. Na zvonu je v nápis „ ZDRÁVAS MARIA MILOSTIPLNÁ“
pod ním „LP 1969 SVÉSEDLICE.“
Při poslední celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2014, celkovým nákladem 520 000 Kč
byla celá kaple sanována proti vlhkosti, opraveny vnější a vnitřní omítky, vyměněna původní
železná okna za dřevěná, natřena střecha a věž-červená barva, repasovány dveře a vyměněna
veškerá elektroinstalace.
Standa Zavadil

Vážení spoluobčané, milí přátelé

dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem Senátu Parlamentu České republiky popřál
krásné Vánoce a hodně štěstí v nadcházejícím roce.
Konec roku máme tradičně spojen se zvolněním pracovního tempa a chvílemi, které trávíme
se svými blízkými. Především Vánoce jsou obdobím pro setkání rodin a návštěvu našich
blízkých, na něž jsme často během roku neměli příliš mnoho času.
Přeji vám, aby vám příští dny přinesly co nejvíce radosti a štěstí, Zároveň bych vás rád požádal,
abyste se zamysleli, zda se někdo ve vašem okolí nepotýká se samotou, která je především
v tomto období zvláště tíživá. Věřím, že krátké zastavení se a rozhovor s někým, kdo nemá
možnost být se svými nejbližšími, může obohatit jeho i vás.
K naší kultuře patří také solidarita s potřebnými. Věřím, že každý z nás i může odepřít některou
z drobných radostí, aby pomohl jinému člověku. V Evropě letos pobývá velké množství rodin
bez střechy nad hlavou a potřebného vybavení. Zvažte, zda například vašemu staršímu
oblečení nebude lépe ve sbírce pořádané charitou než ve sklepě nebo dokonce v odpadu.
Pokud byste měli ve svém prosincovém programu čas na zajímavou kulturní akci, zvu vás na
tradiční vánoční koncert pořádaný 26. prosince od 17 hodin v chrámu Očišťování Panny Marie
v Dubu nad Moravou, který se každý rok koná s mou podporou a za mé účasti.
Krásné svátky.

Ing. Martin Tesařík
senátor za Olomoucko

