Informace občanům obce
Svésedlice
říjen, číslo 7/2016

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem příjemně prožitý podzimní čas. Počasí nám
v měsíci září velice přálo, snad vydrží být hezky po celý podzim.
Musíme stihnout veškeré práce, které jsou s touto dobou
spojené, a že jich není, zejména na zahrádkách málo. Dětem
začal nový školní rok. Pro některé to je školní rok první, jiní jsou
již ostřílení školáci. Všem ve školních lavicích přeji mnoho
úspěchů a Vám všem pohodový a příjemně strávený podzim.

Dotace pro JSDH Svésedlice
I v letošním roce se podařilo uspět s žádostí o dotaci pro místní
JSDH Svésedlice. V loňském roce se z tohoto titulu nakupovaly
osobních ochranné pomůcky, přilby Kalisz. V letošním roce se
žádalo o peníze na generální opravu vozidla Ford Transit. Na
vozidle bylo potřeba vyměnit všechny čtyři pneumatiky, s touto
výměnou bylo potřeba udělat geometrii vozidla. Měnil se také
motorový olej, a s tím i olejový filtr, vzduchový filtr, naftový
filtr, filtr na klimatizaci, na které se dělal celkový servis. Proběhl
servis brzd a vyměnilo se rozbité zrcátko. Podmínky tohoto
dotačního titulu zůstávají stejné, takže je zde nutné
spolufinancování obce. Olomoucký kraj přispěl částkou 9.000,na tuto opravu. Celková částka za provedené práce činila
21.107,-. Olomouckému kraji ještě jednou vřele děkujeme za
poskytnutí finančních prostředků.

Víte, že …
ČEZ distribuce, a.s. oznamuje, že ve čtvrtek 6.10. bude
přerušena v celé obci dodávka elektrické energie. Dodávka by
měla být přerušena od 7.30 do 15hod. Prosíme všechny
spoluobčany a místní firmy, aby brali tuto informaci na zřetel.
Děkujeme

Víte, že …
máte možnost, že v případě, kdy máte větší množství BIO
odpadu, odevzdat jej přímo do kompostárny v Přáslavicích.
Odpadne vám tak aspoň dřina s přehazováním do kontejneru.
Potřebný doklad pro odevzdání Vám vystaví obecní úřad.

Obecní slavnost
Dne 16.9.2016 pořádalo obecní zastupitelstvo slavnost u
příležitosti rekonstrukce budovy obecního úřadu a požární
zbrojnice. Hlavním bodem programu bylo odhalení epitafní
desky Ludmile Zatloukalové - Coufalové před domem, kde tato
historicky první starostka na Moravě žila. Před samotným
odhalením epitafní desky na nově osázeném pietním místě, o
které se zasloužil zejména starosta obce, promluvil k veřejnosti
senátor za Olomoucký kraj pan Ing. Martin Tesařík, otec Josef
Opluštil z římskokatolické farnosti ve Velké Bystřici, starosta
obce Lubomír Konar a místní historik Stanislav Zavadil.

Následně byla výše jmenovanými slavnostně odhalena
samotná epitafní deska a vzpomínka na Ludmilu Zatloukalovou
– Coufalovou. Další program zahájily mažoretky z Přáslavic,
které nasměrovaly veřejnost na prohlídku obecního úřadu a
požární zbrojnice. Že chceme mít naši obec hezkou a moderní
se mohli všichni přesvědčit před příchodem do budovy. Nová
fasáda budovy a zrekonstruovaný areál ve dvoře je toho

důkazem. V hasičské zbrojnici byla vystavena expozice budovy
v podobě historických a současných fotografií. Jak čas rychle
běží, jsme se mohli přesvědčit v zasedací místnosti SDH, kde
byly vystaveny fotky obce, hasičů a rodáků z let minulých.
V odpoledních hodinách hrála k poslechu kapela Veškerá Úcta
a při jejich doprovodu předvedla skupina Enola Dances svoje
taneční vystoupení. Každý účastník obecní slavnosti včetně dětí
dostal lístek, za který si zdarma mohl vyzvednout jídlo a nápoje.
Ten, kdo byl na odpolední akci, měl zdarma i vstup na večerní
zábavu. Občerstvení zajišťoval Václav Ruský se svou sehranou
jednotkou. Od 20:00 hrála k poslechu hudební skupina Negativ.
Večerní zábava i atmosféra byla skvělá. Tančilo a bavilo se až
do rána. Někdo dopadl líp, někdo zase hůř, tak jak už to bývá.
Mám na mysli ty chlapce, kteří se ráno vzbudili u rybníka a
hledali vlastní boty. Třeba to do příští akce vypilují a tam, kde
se vyzují, si i lehnou  Akce se tedy zdařila. Počet zúčastněných
na obecní slavnosti včetně dětí byl 220. Největší díky patří
starostovi obce Lubomírovi Konarovi, který celou akci vedl a
připravoval společně se zastupiteli. Významnost akce jistě
dokazuje i to, že se Svésedlice objevily v regionálním tisku a
televizi.

Dále musíme poděkovat za přípravu akce: Petrovi Berkovi,
Stanislavovi Zavadilovi, Michalovi Dirbákovi, Marcelovi
Ruskému, Františkovi Richtrovi, Antonínovi Voglerovi, paní
Zdence Chrástové a Zuzaně Perničkové.
Sponzorům: Elpremont elektromontáže s.r.o, Ing. Miloš
Spurný, AG. Ditana s.r.o, Agra Velký Týnec a.s, Josef Jahn –
stavební firma, Havel Composites CZ s.r.o, Ing. Jan Vacek,
Michal Komárek – Autokoma, Sitta K+M, Waltr stroje s.r.o,
Bened s.r.o – zahradní architektura, Fortex AGS, Mapy
Machovský s.r.o, Ing. Pavel Klásek – projekční kancelář, Milena
Poláková – smíšené zboží, Václav Ruský - pohostinství, Jan a Iva
Herynkovi, Lubomír a Barbora Konarovi, František a Anna
Zatloukalovi, Petr a Petra Berkovi, Martina a Patrik Partschovi,
Jan a Dana Smékalovi, Dušan Ježorský – realizace dlažeb,
Truhlářství Soška.
Bohuslav Ohera

Drakiáda
Ráno 2.10. to nevypadalo zrovna na větrný den. I špičky stromů
zůstávaly v bezvětří nehybné. Avšak počasí je v našich
končinách proměnlivé a jakoby Stribog (slovanský bůh větru)
věděl, že se bude od 14h v místní části Zmoly konat drakiáda
pro děti i dospělé  Větrné počasí se dostavilo jako na
zavolanou. Na chvilku jsem se otočil a draci se už proháněli ve
výšinách a předváděli vzdušné „taneční kreace“. Při chvilce
odpočinku si každý mohl dát svařák, děti čaj a opéct buřta. Děti
dostaly za skvělé výkony odměnu v podobě sladkostí, které

věnovala Helena Oherová. Konec akce se blížil a tak, jak počasí,
které jsme potřebovali přišlo, tak i odešlo. Tentokrát to vyšlo
opravdu přesně. Souběžně s koncem drakiády začalo pršet a
počasí, tak symbolicky ukončilo tuto pěknou akci. Drakiády se
zúčastnilo 32 statečných.

Bohuslav Ohera

Lampionový průvod
proběhne v obci Svésedlice v sobotu
29. října. Sraz v 17hod, u parku.

Víte, že …
Podzimní svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu
8.10. Kontejner bude přistaven od pátku, na obvyklém místě u
parku. Na svoz bude jako vždy využit náš modrý kontejner na
BIO odpad. Ten bude po tomto svozu jako i minulý rok
přistaven na druhý konec vesnice, u Zmol, do odvolání.

Blíží se letošní volby
Na podzim 2016 se uskuteční volby v senátním obvodu číslo 61,
do kterého patří i vaše obec. Jsem rád, že jsem v uplynulém
období měl možnost jako senátor za Olomoucko spolupracovat
jak se vedením obcí, tak i dalšími lidmi podílejícími se na životě
v regionu. Patří k nim například dobrovolní hasiči, ale také
sportovci, různé spolky a řada individuálních dobrovolníků. Rád
bych jim touto cestou za uplynulých šest let poděkoval. Bez
nich by byl život na našem venkově mnohem chudší a
jednotvárnější. Jako senátorovi, který dosud ve volebním
obvodu vykonává mandát, mi připadla úloha seznámit vás se
způsobem hlasování.
1. kolo voleb
První kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 7. a 8. října.
Občané v příslušném obvodu dostanou volební lístky do svých
poštovních schránek.
Otevření volebních místností
Pátek 7. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 8. října 8:00 - 14:00 hodin
2. kolo voleb
Druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 14. a 15. října.
Volební lístky se ve druhém kole do schránek neroznášejí,
voliči je dostanou přímo ve volebních místnostech.
Nezapomeňte jít k volbám i ve 2. kole!

Otevření volebních místností
Pátek 14. října 14:00 - 22:00 hodin
Sobota 15. října 8:00 - 14:00 hodin
Senát v uplynulých letech prokázal,
že je důležitou částí ústavního
systému, když se mu podařilo
napravit řadu nepřesností a chyb v
zákonech
přicházejících
z
Poslanecké sněmovny. Podpořte
proto jeho práci svou účastí ve
volbách, ať už chce dát svůj
komukoliv.
Ing. Martin Tesařík, senátor za Olomoucko

Volby
Volební místnost bude jako vždy v budově obecního úřadu, č.p.
58, v prvním patře, v prostorách knihovny. Hlasovací lístky Vám
byly již dodány do poštovních schránek. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Právo volit
má občan starší 18 let. Hlasovat může poté, kdy prokáže svoji
totožnost. V případě závažných, zejména zdravotních důvodů
může volič požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. K voliči jsou pak vyslání členové volební komise
s přenosnou volební schránkou a umožní mu odvolit.
Lubomír Konar, starosta obce

