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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat, pokud se opět pročítáte těmito
řádky za Váš zájem o dění na obci. Dovolte mi, abych Vám
v návaznosti na loňský rok i nadále touto formou poskytoval
informace. Snažil jsem se dát do každého čísla vždy co nejvíce
potřebných informací, abych Vás co nejvíce vtáhl do dění na
obci. Pevně věřím, že se to aspoň trochu daří…

Tradiční šipkařský turnaj ve Svésedlicích
Předvánoční turnaje ve Svésedlicích mají za sebou již osmý
úspěšný ročník, který se konal 20.12.2015. Tentokrát se
představili šipkaři v soutěži dvojic. V turnaji soutěžilo 24
hrajících, tedy 12 dvojic. Podpořit hrající a strávit předvánoční
čas v šipkařském kruhu přišlo do Svésedlic dalších 20
nehrajících účastníků. Kromě bohatého občerstvení byly
přichystány pro soutěžící hodnotné ceny, trofeje a sponzorské
dary.
Do Svésedlic zavítala taková šipkařská esa, které v tomto sportu
každý zná. Pan Daniele De Col, který se tímto sportem proslavil
i v Itálii a momentálně jeden z nejlepších hráčů českého
šipkového sportu pan Pavel Šroubek. Ten nakonec se svou
spoluhráčkou v turnaji zvítězil. To byla záruka kvality a o
zajímavé momenty nebyla rozhodně nouze.
Poděkování za pomoc při organizaci a průběhu turnaje patří
Lubomírovi Konarovi, Pavlovi Zatloukalovi a Petrovi Horákovi.
Děkuji za účast všem hrajícím i nehrajícím. Již nyní se těšíme na
další turnaj.
Šipkovému sportu zdar!
Bohuslav Ohera

Zajímavosti z památního spisu z roku 1899
Ceny plodin v zlatých za 1 cent: ječmen 8, ryž 10, žito 11, oves
6.50, chmel 200, mák 32, zemáky 2.
Ceny potravin v zlatých za 1 kg: hovězí 0.56, vepřové 0.34-0.36,
kachna 1.10 za ks, husa 1.60 za kus.
Peníze byly nová korunová měna: 20,10 zlaté, 1 stříbrná, 20,10
haléře niklové.
Stará měna: papírové 1000,100,10,5,1, zlatých. A kovové
stříbrné a zlaté dukáty za 5 zlatých.
1890-91 postavena silnice přes obec směrem na Vacanovice.
Dříve bahnitá a obtížná.
1896 postaven nákladem obce obecní domek zároveň
nemocnice.
1898 věnován obci kříž od Karolíny Zavadilové roz.
Zatloukalové.
Zmínka o smírčím kříži:
Ze starožitností nejpamátnější jest kříž cirillo methodějský s
piskovce, s letopočtem 1542 u boží muky na začátku osady při
silnici od V. Bystřice vedoucí po levé straně. Určitého dnes o
tom kříži nic neni, jen dle pověsti nejstaršího lidu, se vykládá,
že na tom místě byla šachta to jest společný hrob padlých
vojínu. Pravdě podobně to býti může, anžto kříž sám označen
jest kopím, a na tom samém místě, při stavbě silnice nalezeny
byly ještě zachovalé celé kostry lidské: tak že se souditi dá, že
nejspíše mohla se zde na blízku, toho, na kříži naznačeného
roku, odehráti zajisté jakás válečná tragedie. Jiného
určitějšího se nedá okříži tom starožitném zjistiti.
Zavadil Stanislav

Přání k životnímu jubileu
Srdečně bych si dovolil poblahopřát našemu nejstaršímu
občanu obce panu Miloslavu Spurnému, který se 13.2. dožívá
věku 95let. Přejeme především pevné zdraví a vše nejlepší do
dalších let.

Odpadové hospodářství
Chtěl bych Vás informovat, že svoz plastů a papíru již nyní
probíhá pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech, každý sudý
týden ve čtvrtek. V souvislosti s odpadovým hospodářstvím
obce se chystají další novinky, díky kterým by mohlo dojít
k lepšímu a efektivnějšímu třídění odpadu. Více informací
k tomuto tématu již brzy v samostatném tiskopise ve Vašich
schránkách. Podzimní umístění BIO kontejneru u Zmol se
setkalo s kladnou odezvou. Oznamujeme tedy, že kontejner na
BIO bude u Zmol umístěn od 1.3. až do odvolání.

Víte, že…
V roce 2015 se sešlo zastupitelstvo obce celkem k osmi
veřejným zasedáním, na kterých měli zastupitelé 98,88% účast,
za což jim ještě jednou děkuji. Všechna tato jednání navštívilo
celkem 49 lidí z široké veřejnosti. I jimi patří velké dík za zájem
o dění v naší obci.
Lubomír Konar, starosta obce

