Informace občanům obce
Svésedlice
leden, číslo 1/2017

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás všechny touto formou přivítal v novém roce 2017 a
popřál ještě jednou vše nejlepší. Je za námi nejen měsíc leden, ale
také polovina volebního období. V tomto volebním období oproti
původnímu zastupitelstvu je šest členů nových, pouze jeden člen
měl zkušenosti z období minulého. Pevně věřím, že se nám novým
členům podařilo postupně do nových rolí vžít a plníme si své
povinnosti. Ať už složením slibu zastupitele nebo povinnosti vůči
chodu a rozvoji obce. Sám za sebe musím říct, že počet nových

věcí, úkolů a povinností mě překvapivě zaskočil. Každý známe ten
pocit, když nastupujeme do nové práce a pořádně nevíme, co nás
v ní čeká. Jaké bude prostředí, jaký bude můj nadřízený, jací budou
kolegové. To vše čekalo i mě samotného v nové funkci. S něčím je
člověk spokojen více, s něčím méně. Při nástupu do funkce jsem si
dal za cíl, co bych v tomto čtyřletém období chtěl s pomocí
zastupitelů stihnout a co případně připravit do let příštích. Od
bývalého zastupitelstva jsme měli připraven projekt – opravu
budovy obecního úřadu a požární zbrojnice. Jak sami víte, tato
akce se nám již podařila zrealizovat v loňském roce. Dále bylo na
nás začít řešit nové projekty, kterými bychom dále rozvíjeli naši
obec. Cíl je jasný. Za maximální podpory využití dotací zkrášlovat
a zvelebovat naši obec. V tomto vydání se dočtete mimo jiné bližší
informace k možnosti zbudování obecního sportovního areálu a
plánované studii obecního vodovodu.
Konar Lubomír, starosta obce

Víte, že …
jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1.850 kg dřeva
a 109.000 litrů čisté vody?

Paní Poláková informuje
paní Poláková z Vacanovic informuje, že hledá personální
obsazení do místní prodejny smíšeného zboží na zkrácený
úvazek. Případní zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle
723 235 232 nebo na mail polakkarel.s@seznam.cz

Předvánoční šipkovaná ve Svésedlicích
„Deváté pokus“ byl název šipkařského turnaje dvojic, který se
konal 10.12.2016 v hostinci u Vaška ve Svésedlicích. Turnaje se
zúčastnilo 12 dvojic. Podpořit turnaj přišli i fanoušci dobrého jídla
a pití, kteří mohli vidět zápolení v kvalitě srovnatelné na
mistrovství světa. Tato kvalita šla ovšem vidět, až po nějakém
půllitru pěnivého moku, tak jsem rád, že se fanoušci zdrželi až do
očekávaného finále . Třetí místo vybojovala dvojice z Přáslavic
Jirka Tlačbaba, Jarda Číhalík. Do finále se letos probojovali i
domácí Petr Horák, Bohuš Ohera a proti nám nastoupili hráči z
Olomouce Jarda Vejmola, Radek Epstain. Přestože bylo v krbových
kamnech naloženo jako v peci, tak nám hosté během zápasu topili
ještě více a my jsme podlehli 1:3. Blahopřeji vítězům a vzdávám
čest poraženým i těm, kteří si po vyřazení v turnaji chtěli udělat
ring před hostincem a snažili se napodobit Buda Spencera
v největší slávě . Poděkování za pomoc při organizaci a průběhu
turnaje patří Lubomírovi Konarovi, Pavlovi Zatloukalovi a Petrovi
Horákovi.
Véšplecht:
Všelecos se pohřébalo, neco se popilo, zahrále se faň špidle,
necheběla ani tá patálija. Noja, atož, já se zas na čas se špidlema
lóčim.
Bohuslav Ohera

Obec Svésedlice na FB
Abychom mohli ještě více informovat o
dění na obci zřídili jsme na Facebooku
stránku obce Svésedlice. Co si budeme
namlouvat, ta mladší generace je zde
skoro pořád a aspoň touto cestou se
budeme snažit přiblížit jim dění na obci.
Jsou zde fotografie z posledních
pořádaných akcí a pozvánky na akce plánované. Nově pro vás
také připravuji ve spolupráci s některými zastupiteli
„Svésedlický videožurnál“. Po vzoru větších obcí by se mělo
jednat o krátké video. Mělo by přinést další přiblížení dění na
obci, rozhovory s občany a jejich poznatky a spoustu dalších
informací. První díl bychom rádi vydali v průběhu jara. Bude
„zkušební“ a uvidíme, zda se setká s úspěchem. Pokud ano,
budeme v jeho vydávání rádi pokračovat. První díl byste mohli
zhlédnout v průběhu měsíce března a to na oficiálních www
stránkách obce, na FB či v Hospůdce u Václava na TV.

Víte, že …
50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom dlouhý 8 m
o průměru 14 cm?

Kalendáře MRB
Oznamujeme, že na obci zbylo pár kusů kalendářů
mikroregionu Bystřička. Pokud máte ještě něco o kalendář
zájem, dojděte si pro něj na obecní úřad. Rádi jej udáme.

Pozvánka na dětský maškarní karneval

Stočné na rok 2017
Během měsíce ledna jste dostali do svých poštovních schránek
mimořádnou informaci ohledně možnosti odvádění splaškových
vod a stanovení výši stočného. Pro srovnání zde bylo uvedeno výše
stočného v okolních vesnicích. Jak bylo v článku napsáno, nikoho
žádné zvyšování poplatků netěší. Bohužel zmíněný zákon
č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích hovoří jasně, co musí
poplatek za stočné z výdajů obce pokrýt. Výčet všech položek byl
detailně vypsán v publikaci. Celá záležitost se řešila na posledním
20. zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé odsouhlasili výši
stočného na rok 2017 ve výši 770 Kč/osoba/rok. Poplatky za
stočné a odpady budeme vybírat tradičně od 1.3. do konce dubna.
Bližší informace k poplatkům budou v dalším čísle Informací
občanům.
Již dříve rozhodlo zastupitelstvo obce, že doplatek za svážení
odpadů (komunální, nebezpečný, velkoobjemový, separovaný a
BIO) bude i nadále doplácet. V roce 2016 byly celkové náklady na
svoz těchto odpadů 121.497,-, na poplatcích se vybralo 80.166,-,
odměny za třídění od společnosti EKO-KOM 34.440,-. Poplatek i
nadále tedy zůstává ve výši 400,-/osoba/rok. Lze říci, že čím lépe
budeme třídit, tím větší má obec odměny. Můžeme si tak sami
ovlivnit výši poplatku v budoucnu.

Sportovní zimní vyžití na rybníce
Pryč jsou ty časy, kdy jsme jako malí spěchali ze školy domů,
praštili kabelou do kouta, vzít rychle hokejku, brusle a mazali jsme
na rybník. Hrávalo se každý den. Na Vánoce jsem se jako malý
vždycky těšil, že dostanu puk s logem nějakého klubu z NHL.
Pamatuji zde silvestrovský večerní hokej pod umělým osvětlením.
Časem se doba změnila. Hlavně v tom, že je pramálo dní, kdy by
se dalo vůbec na rybníce bruslit. Letos se nám podařilo uspořádat

zatím celkem čtyři sobotní setkání, ať už s větší či menší účastí
hráčů či samotných diváků, kterých bylo jednou více, jak oněch
hráčů  Na poprvé to sice úplně nevyšlo, protože počasí nepřálo
a ledová plocha byla opravdu nekvalitní a nedalo by se na ní hrát.
Sníh přes týden odtával a poté přimrzl. Udělali jsme tedy v ledě
díru a pomocí rezervního čerpadla z ČOV jsme na led nastříkali
novou vrstvu, která krásně přimrzla a povrch byl jako nový. Mohli
jsme poté led plně užívat. Jsem rád, že se zapojili i mladí, kteří mě
tak trochu uháněli, abych si na ně udělal čas. Poté mi se vším
pomohli, děkuji tedy Bohušovi Oherovi, Honzovi Královičovi a
Kubovi Bartoníkovi. Hoši díky vám jsme si mohli led užívat, sám
bych to nezvládl. Svésedlických hráčů chodilo poskromnu. Při
posledním utkání jsem tedy přizval kamarády z Tršic, kteří přijali
výzvu na „Winter Classic Game“. Po ukrutném boji jsme přece jen
podlehli v prodloužení, ale i tak to byl krásný zážitek.
Foto - rok 2001

Foto - rok 2017

Sportovní a kulturní areál Svésedlice
„Na vědomost se dává, že se ve Svésedlicích možná již
brzy zazelená umělohmotná tráva.“
Obecní zastupitelstvo již dříve pověřilo starostu obce, aby
prověřil všechny možnosti realizace sportovního a kulturního
areálu na dostupném místě ve Svésedlicích. Obec samotná,
bohužel žádný takový pozemek přímo v obci nemá. Starosta
obce zvážil všechny dostupné varianty a oficiálně oslovil několik
majitelů pozemků. Pouze dva majitelé byli ochotni pozemek
prodat nebo směnit. U prvního majitele, který by pozemek
prodal jsme potřebovali navíc i odkoupení vedlejšího pozemku,
který vlastní jiný majitel. Ten ale nemá v současné době zájem
pozemek prodávat ani ho směnit. Zbývala tedy jediná možnost
a tak se starosta musel vydat na cestu do Brna, kde sídlí
majitelé pozemku Česká kongregace sester dominikánek.
Vyjednávání se nakonec protáhlo na několik dnů a starosta
přijel z jednání obohacen jak o liturgii, tak o samotné informace
týkající se pozemku. Tito majitelé jsou ochotni, přes veškerou
snahu starosty, pozemek prodat nebo směnit, ale to pouze ve
dvojnásobné výši. Prodej by nás vyšel na částku, kterou zatím
zastupitelstvo neakceptovalo. Takže zbývá směna pokud se
ještě nevyjedná nižší cena. Nabídka se samozřejmě jeví a je
z krátkodobého hlediska pro obec nevýhodná, ale hřiště se ve
Svésedlicích řeší dlouhodobě a pokud to jinak udělat nejde, tak
se bohužel musí občas udělat ústupek i za směnu např. většího
pozemku. Obecní pozemek určený ke směně se nachází v části
Vrchy směrem k Čechovicím. Sportovní a kurtulní areál, by měl
být situován za RD Vláčilovi-Horákovi a RD-vila pana Jahna

(pozemek sester dominikánek) viz. plánek na druhé straně.
Areál by měl předběžně zahrnovat travnaté hřiště na malou
kopanou, dále multifunkční hřiště s umělým povrchem,
prostory k posezení a tanci, pódium a dráhu pro hasiče. Na
sportovní areál bychom mohli podat na podzim žádost o dotaci
z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), popřípadě

zkusit ji spojit s nějakým dotačním titulem z Olomouckého kraje.
Pokud někdo z Vás ví o jiné adekvátní variantě v obci cca 5000
m2 = 100m x 50m nebo i menší rozloze k odkupu, tak nám
prosím zanechte info na OÚ. Děkujeme
Bohuslav Ohera, předseda sportovní a kulturní komise

Studie vodovod
Téma „voda“ na různé variace se v naší obci probírá snad všude.
Dovolím si tedy přispět i další troškou. V obci nemáme vodovod.
Každý z domů je zásobovaný pitnou vodou ze svého vlastního
zdroje a zpravidla se vyskytují studny kopané, které obsahují tzv.
podpovrchovou vodu. Tedy vody, která prosákne na skalnaté
podloží a pak prasklinami cestuje „někam“, přičemž se jí do cesty
postaví studna. Úroveň kvality vody v naší obci prověřovala
nedávno firma Litolab, která zájemcům za poplatek udělala
rozbory vod. Až na pár domů nebyla kvalita až taková, že by byl
důvod jásat. Nebudu rozebírat kdo, jakou kvalitu měl.
Obec, z hlediska dlouhodobých plánů, řeší i tento problém.
Doposud nevyšel z dotazníkové akce vyšší zájem o zbudování
vodovodu, nicméně je nutné být na tuto variantu připraveni. Stavy
vod ve studních ovlivňují srážky, které dopadnou v okolí obce a
deště jsou poslední dobou jaksi „nespolehlivé“. Je možné, že
dlouhodobější sucho názory obrátí a pak bude nutné mít nějaké
řešení připravené. Obec tedy zadá vypracování jakési studie
proveditelnosti, která posoudí finanční i realizační možnosti
realizace vodovodu. Jen okrajově řeknu, že varianty stojí na
napojení na vodovody v okolních obcích (Velká Bystřice,
Čechovice, Doloplazy, Přáslavice), nebo na zbudování vlastního
zdroje. Je to teprve začátek dlouhé cesty, která povede přes

obrovské množství papírů, dokumentů a bude stát hlavně na
zájmu obyvatel obce. O závěrech a možných směrech budete
informováni.
Pavel Chrást

Péče o veřejnou zeleň
V letošním roce pokračujeme
v údržbě
obecní
zeleně.
Z důvodu narušení ochranného
pásma plynového vedení ve
vlastnictví společnosti RWE
jsme nuceni odstranit zeleň na obci. Konkrétně dvě tůje a
smrček. Jak jste si mohli dále všimnout, proběhla údržba zeleně
v prostorách okolo obecního rybníka. Byly ořezány větve, které
visely nad vodní plochu. Prořezali jsme částečně nálety v břehu,
tak aby se mohly okolní stromy lépe rozrůstat. Za výpomoc
děkuji Petru Berkovi, který svým strojem pomohl pomocí
navijáku tahat ořezané větve přes zamrzlý rybník a partě Mirka
Smékala, která větve hned poštěpkovala. Za křižovatkou
směrem na Vacanovice bylo nutno ořezat přesahující větve nad
cestu a některé stromy, které se nebezpečně do cesty taktéž
nakláněly. Tato akce byla na popud SSOK, která obec o nutnosti
provést práce informovala. U této akce bylo zastupitelstvem
rozhodnuto, že jej bude muset provést firma z důvodu
náročnosti prováděných prací a z důvodu bezpečnosti provozu
na pozemní komunikací. I takto se podařilo ořezané větve a
stromy prodat a obec má tedy z této akce příjem. Do začátku
jara se ještě chystáme na dočištění náletů a křovin v okolí Boží
muky, tak abychom mohli kolem nově provedené výsadby bez

problémů síct pravidelně trávu. Posledním zásahem do obecní
zeleně bude „svázání“ odbornou firmou, katalpy v parku. Už
není úplně v nejlepší kondici. Od paty tohoto stromy začíná
pomalu odumírat. V případě rozlomení tohoto stromu zabrání
takto provedená změna případným škodám.
Lubomír Konar, starosta obce

