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Vážení spoluobčané,
mimo klasického vydávání našich Informací občanům, jsem si
dovolil v průběhu letošního roku zveřejnit tzv. Info z ČOV. Tohoto
plátku jsou prozatím tři díly, které jsou možné k nahlédnutí na
www stránkách, vývěsce na autobusové zastávce a neoficiálních
vývěskách. Jasně dokumentují, co všechno kanalizační stokou
přiteklo do čerpací jímky. Neustále se bavíme o tom samém.
Dámské hygienické potřeby, pánské ochranné potřeby, vlhčené
ubrousky, atd. Nově jsme tam objevili špunt od vany, kusy slámy,
závěsnou voňavku z wc, kost a ponožky s pivní značkou! Ptáte se,
jak se tam tohle mohlo dostat? To by mě také zajímalo. S ohledem

na tyto zajímavé předměty v kanalizaci, jsem nucen konstatovat,
že máme v obci někoho, kdo možná změrně škodí této obci.
Neustálé čištění a rozebírání technologie ČOV jí nesvědčí a v
důsledku zkracuje její životnost. Toto nakonec všichni zaplatíme
ve stočném. Příslušnému občanu či občanům gratuluji za všechny
zúčastněné, platící! Znovu upozorňuji, že při odhalení pachatele
mu hrozí pokuta dle smlouvy o odvádění odpadních vod, kterou
má sepsanou s provozovatelem ČOV a kanalizace pokuta ve výši
50.000,-!!!
Za dveřmi máme jaro. Pro některé z nás jeden z nejpříjemnějších
ročních období. Během tohoto období nás čeká tradiční jarní
obecní brigáda, viz. pozvánka v tomto vydání. Rádi bychom
provedli tradiční úklid obce a okolí. Jsme opět zaregistrováni
v celostátní akci „Ukliďme Česko“. Pokračovali bychom ve výsadbě
stromů, tentokrát přijde řada na švestičky. Dle počtu účastníků
jsou připraveny další aktivity, které přispějí k lepšímu vzhledu naší
malebné obce. Dále řešíme přípravu realizaci rekonstrukce
dětského hřiště, kde jsme uspěli v žádosti s dotačním titulem na
Ministerstvu pro místní rozvoj. Plánujeme slavnostní otvírací akci
nového hřiště. Rádi bychom pro děti připravili menší program,
skákací hrad, soutěže a spoustu zábavy. O současných herních
prvcích zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání rozhodlo, že
budou nabídnuty k prodeji. Na úřední desce je zveřejněn záměr
prodeje těchto prvků. Případní zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě, kde předloží cenovou nabídku za daný herní
prvek. Každý prvek budeme nabízet k prodeji zvlášť. Realizaci
revitalizace hřiště bychom chtěli stihnout před zahájením letošní
herní sezony. Střízlivý odhad však vidím někdy v druhé polovině
května. Pevně věřím, že bude dětské hřiště o to více navštěvováno
a obměna herních prvků přinese zase něco málo navíc do naší
obce.
Konar Lubomír, starosta obce

Legionáři
Naše česká země vstala ze prachu,
ale její národ žije ve strachu.
Zlého nebezpečí strachuje se lid,
které hrozí zemi zahubit.
Nebojte se české matky, vaše děti jdou už zpátky,
do Čech se nám vrací hoši vítězní,
slyšte, kterak jejich píseň zdáli zní.
Legionáři jdou.
Svobodu jdou naši bránit, od zlých škůdců národ chránit.
Legionáři jdou, chránit vlast předrahou.
V minulém občasníku jsem publikoval článek o legionářích 1.
světové války z naší obce.
Jak jsem již psal, o každém z nich se budeme podrobněji věnovat
v každém dalším čísle.
V tomto čísle uvedeme prvního z nich. Karla Spurného, který byl
strýcem pana Miloslava Spurného z č. p 1.
Karel Spurný nar. 27.4.1882 ve Svésedlicích na č.p 1
Zemřel v Praze 24.12.1944.
Po návratu z legií žil v Praze na Karlíně.
Povolání: majitel elektro závodu na Smíchově.
Manželka: Františka Spurná.
Otec: František Spurný nar. 28.6.1856
Matka: Maria Spurná nar. 11.11.1860
Sourozenci: Marie, Antonín, Josef nar. 14.3.1888 – zem.
22.6.1973 (Josef býval starostou obce Svésedlice a byl tatínkem
pana Miloslava Spurného z č.p 1 )

Narození legionáře Karla Spurného - záznam z matriky.

Záznam vojáka
Za 1. světové války bojuje v rakouské armádě v 13. zemském
polním pluku v hodnosti vojína. Bojuje na východní frontě a dne
20. července 1916 padne u města Běrestečko do zajetí. V zajetí
pobývá a v roce 1917 opouští zajatecký tábor a je zapsán do legie
viz níže.
První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: četař
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Příjmení: SPURNÝ
Jméno: Karel
Datum narození: 27.4.1882
Místo narození: Svésedlice okr. Olomouc
Datum a místo přihlášení do legií: 1917 Berezovka
Datum zařazení do jiné (další) legie: 20.5.1918
Konec v legiích: 15.9.1919
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR
První útvar rakousko-uherské armády: 13.zem.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 13.zem.p.pl.
První útvar v legiích: 7.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: lodní odd.
Zajetí: 20.7.1916, Berestečko

Bohuslav Ohera

Intenzifikace ČOV Svésedlice
pro akci Intenzifikace ČOV Svésedlice je již hotovo připojení
elektrické energie. Realizační firma se napojovala na kabel u
pneuservisu Autokoma. Šla přes pozemky soukromých vlastníků
dolů, směrem k potoku. Poté za první halou v zeleném pásu a
prostředkem mezi dvěma halami. U druhé haly na konci máme
připravenou přípojnou skříň, ke které se musíme připojit ve vlastní
režii. K celé této investiční akci máme formální připomínky ze
strany Státního fondu životního prostředí, se kterými se postupně
vypořádáváme. Z tohoto fondu žádáme o celkovou podporu
63,75% z celkových uznatelných nákladů. Na posledním zasedání
zastupitelstva bylo přijato usnesení, kde budeme ze zbylých cca
36% žádat o polovinu na Olomoucký kraj, který má na akce tohoto
typu dotační titul. Finální spoluúčast obce by tedy měla činit 18%.
V případě obdržení dotací je předběžně domluveno s realizační
firmou začátek prací na září tohoto roku. Střízlivý odhad je, že
práce by měly být hotovy na jaře roku 2019. Stále řešíme
problematiku realizace stoky, která povede od současného areálu
ČOV v komunikace mezi rybníkem a potokem. Dále detailně
popsáno ze strany samotného projektanta.

Názor projektanta
Během druhého pololetí loňského roku jsem pro obec Svésedlice
vypracoval projekt „Přívodní stoky na novou ČOV“. Jednou
z omezujících podmínek pro návrh bylo pokud je to možné
nenarušit zánovní asfaltovou místní komunikaci v úseku
navrhované stoky A1. Pro splnění takové podmínky je jediný
možný návrh provedení a to bezvýkopovou technologií
v inkriminovaném úseku od stávající ČOV po konec opravené
asfaltové komunikace. K vypracování návrhu bezvýkopové
technologie bylo přikročeno k podrobnějšímu geologickému a
hydrogeologickému průzkumu, bez nichž nelze takové stavby
navrhovat. Průzkum pomocí geologického vrtu mezi rybníkem a
tokem Beroňka zjistil nevhodné geologické podmínky a vysokou
hladinu podzemní vody prosakující zemním tělesem mezi
rybníkem a tokem.
Tyto skutečnosti mohou vést k potřebě vybudování hydrovrtů k
snižování hladiny podzemní vody pro dodržení spádu protláčené
stoky. Také vybudování 3ks lomových protlakových šachet
velikosti 4x3m by vedlo k příliš velkému narušení zemního tělesa
mezi rybníkem a tokem a zvýšilo by se nebezpečí průvalu vody
z rybníku do šachet.
Návrh bezvýkopové technologie je potřebný zdůvodnit
technickými a provozními důvody a při splnění těchto 2 parametrů
také finanční výhodností.
Provozní důvody, pro které by nebylo možno úsek komunikace pro
dopravu odstavit, nejsou. Technické důvody, které by podpořily
bezvýkopovou variantu jsou z hlediska geologie a hydrogeologie
spíše záporné. Finanční náročnost bezvýkopové technologie proti
otevřenému výkopu je vždy vyšší. V tomto případě se dá
propočítat minimálně na dvojnásobek. Při uvažované délce 130m
se jedná o částku minimálně 600.000 Kč vyšší oproti otevřenému
výkopu.

Jsem z odborného hlediska přesvědčen, že navržený způsob
provedení otevřeným výkopem přináší v souhrnu menší riziko než
bezvýkopová technologie a k tomu ještě navíc finanční
nezanedbatelný „bonus“.
Z dalších projektů, které chystám pro obec k realizaci je „Chodník
k autobusové zastávce na Velkou Bystřici“. „Chodník kolem silnice
III/4365 směrem na Vacanovice“ a v současnosti u stavebního
úřadu projednávaná dokumentace „Stavební úprava účelové
komunikace“.
A jak říkají stavaři, kde nejsou vidět jeřáby, tam se nestaví. Tak
Svésedlice stavte!!
projektant Ing. Pavel Klásek, Olomouc

Víte, že …
na posledním zastupitelstvu byly nově veškeré podklady
k jednotlivým bodům promítány dataprojektorem na plátno? Jde
nám o lepší informovat přítomných, kteří na dané zasedání
dojdou. Tímto krokem se snažíme ještě více přiblížit problematiku
obce široké veřejnosti a být transparentnější. Pro vaši představu,
samotným zastupitelům jsou veškeré podklady, o kterých se
hlasuje, zasílány několik dní před daným zasedáním. Jde o to, aby
měli možnost si dané podklady v klidu prostudovat a případně
připomínkovat. Dané podklady k jednotlivým bodům, aktuálního
programu daného zasedání máme připraveny k nahlédnutí i
občanům Svésedlic na obecním úřadě. Máme pár příkladů, kdy
někteří z Vás chtěli nahlédnout do těchto materiálů na obci zájem.
Sami někteří ze zkušenosti víte, že mile rád zodpovím otázky
k problematice na obci, které na mě máte. Zodpovím, pokud vím
 písemností. Pro nás to není vůbec žádný problém a jsem velice
potěšen, že máte o dění

Pinec U Václava
V neděli 19.3.2107 se konal na místním sále ve Svésedlicích turnaj
ve stolním tenisu. Na akci se podílela organizačně obec a
gastronomický a jiný servis zajišťoval Václav Ruský a jeho věrná
skupina. V ceně vstupného byl kabanos a náprstek něčeho
tvrdšího pro lepší údery při hře. K mání byl připravený tradičně
výborný guláš a ten kdo ještě neměl dost, tak mohl ochutnat
gurmánský zážitek v podobě uzeného ocásku. Tato taktika
hostinského, že každého před zápasem přepráská vším možným
z jídelní a nápojové nabídky a pak slízne smetanu za první místo,
úplně nevyšla. Snad příště, Václave! Soutěžících bylo 20 a každý si
zahrál minimálně 5 zápasů. Do závěrečného pavouka postoupilo
16 hráčů. Tam už šlo do tuhého. Byly to tvrdé boje a kvalita byla
opravdu skvělá. Ostatně, kdo by šel na turnaj s tím, že nechce
zabojovat o nějakou tu solidní příčku. Turnaj nakonec ovládla
Petra Kotásková bez jediné prohry. Tato slečna už získala v tomto
sportu více mistrovských titulů, a tak nám všem ukázala, že nám
bude ještě pár let trvat, než budeme schopni odvracet její skvělé
údery. Ceny byly úplně pro všechny, za což opět moc děkujeme
všem sponzorům, díky nimž měl turnaj profesionální úroveň.
Všechny nás může těšit, že zúčastnění přišli na konci akce
poděkovat za skvělé zorganizovaný turnaj a kdykoliv do Svésedlic
přijedou znovu.
Sponzoři akce: obec Svésedlice, hospoda U Václava, Berka Petr,
Vlastimil Berka, Nicotrans, Autokoma – Michal Komárek, Havel
composites, Robert Kovacz
Véšplecht z turnaja: Hostinské Véna si maloval, že všecky načgá
krakovskym a jak uvidí, že majó všeci haraficu ze švestkové
vodičky, tož nastópi na plac, dá si za ušiska pro štěstí šterlestové

jetel a bude to jeho. Chodil jak křepelák. Noja, enomže nastópil
k zápasu s bodóci vítězkó turnaja, která to hraje jak mlatevňa
s lasicó dohromade, z přike na přike, no a kdovijak eště. Nakonec
Véna z teho zápasu odcházel jak bolavé pes. V jednu slabó chvelku
sem mu chtěl dat comlika. Pálkó mu to nešlo. Véna skákal névéš
jak mohl, velizal i na stul ve snaze nejak vybřenknót miček, ale
pokaždé zustal jak vypleščené. Nekteré z nás na něho zabékal
klostym hlasem, at‘ hraje geboló a on to vzal po svym. Bat‘,
nakonec měl od teho mičku hrču na gebuli. Zbyla mu enom ta hrča
a paklék sladkyho. Na kysni stála napotforo místo něho ta mladica
Kotásková .

Celkové pořadí 16 hráčů, kteří postoupili ze skupin
1. Petra Kotásková
2. Zdeněk Krumpolec
3. Rosťa Lepař
4. Pavel Kováček
5. Leoš Simon
6. Pavel Dostál
7. Bohuslav Ohera
8. Eduard Polášek

9. Václav Ruský
10. Jiří Jabůrek
11. Jarda Lepař
12. Tomáš Gillar
13. Jiří Vaněk
14. Marce Ruský
15. Libor Eliáš
16. Lukáš Šeda
Bohuslav Ohera

Rozhovor s vítězkou
Věk: 17 let, pingpong hraje od 6let
Úspěchy: mistryně republiky v nejmladší a
mladší kategorii, účast na evropském turnaji
ve Francii a v Maďarsku (5. a 8. místo).
Jak hodnotíš celkovou kvalitu turnaje ve
Svésedlicích?
Úroveň turnaje byla skvělá, někteří hráči ze
spodních pater tabulky byli logicky slabší, ale se všemi se kterými
jsem hrála byli dobří. Celkově hodnotím úroveň velice kladně.
Zúčastníš se dalšího ročníku turnaje v pingpongu ve
Svésedlicích?
Určitě ano, ráda bych se zde příští rok znovu ukázala.
Co bys dodala ke zlepšení úrovně tohoto turnaje?
Mě se turnaj celkově líbil. Jak organizačně, tak prostředím.
Bohužel zde máte omezené prostory, ale při takovémto počtu
hráčů by turnaji pomohl větší počet stolů.

Víte, že …
Jako každý rok při dalším vyvezení BIO kontejneru jej necháme
přistavit k místní části Zmoly. Mělo by se tak stát v sobotu 25.3.
Bude zde až do odvolání. Poprosíme Vás také, aby byly ostříhané
a ořezané větve ze stromů odevzdávány za BIO kontejner
nejpozději do konce dubna. Poté je necháme zpracovat a
využijeme k nové výsadbě. Jako jste si tomu mohli všimnout
směrem na Velkou Bystřici, kde se naštěpkovaný materiál vhodně
využil. Děkuji za pochopení.

Pro Jiřího Dočkala
Tak jako jsem před sedmi lety musel reagovat na veřejný
dopis (s)prostého občana ze Svésedlic, musím i nyní. Toto pondělí
požádala PF UP obec o adresu Jiřího Dočkala ze Svésedlic, aby
mohla odpovědět na jeho stížnost. Na co nebo spíš na koho si
stěžoval nevím. Kladu si však otázky.
Proč a na koho si stěžoval?
Asi se Jirkovi stejně jako mně nelíbí snaha majitele domu
č. p. 7 pracujícího na univerzitě o oddálení, či zamezení
plánovaných akcí v okolí jeho nemovitostí (oprava nádvoří OÚ,
chodník, komunikace). Ten ovšem pouze využívá všech svých práv
na odvolání a vystupování na zastupitelstvu. I když se nám
odůvodnění mohou zdát směšná, pomoc právníků zbytečná a
obec díky tomu přichází nejen o čas ale i o peníze. Vše je však
legální a neanonymní a nezakládá tedy důvod ke stížnosti.
Požadování a formulování přesného znění a formy
veřejné omluvy starosty je však silná káva i pro mne. Místo
dořešení zásadních problémů obce (ochrana kořenového systému
vzácných dřevin rostoucích na soukromé zahradě, odklízení sněhu
z budoucího chodníku, pravidelné záplavy jedné nemovitosti) se
na zastupitelstvu obce řeší osobní zaujatost a ješitnost.
Proč svojí stížnost podepsal cizím jménem?
Možná Jirku inspirovala udání učiněná na obec ve věci
provozu ČOV a terénních úprav na nádvoří. Kontrolní orgány totiž
nesmí sdělit jméno autora podnětu ke kontrole a jsou tedy
anonymní. Nebo stížnost na kraj ve věci údajně neoprávněné
kolaudace domu č. p. 71. ve Svésedlicích s podpisem „Stavebníci z
Přáslavic a Velké Bystřice respektující zákony“.

Svojí stížností jsi ovšem, Jirko, obci ani starostovi
nepomohl. Naopak hledání kompromisů při realizaci akcí bude
ještě složitější. Tvoje aktivita bude pravděpodobně spojována s
někým z OÚ, tedy i se mnou. A s tím se nemohu smířit. Stejně jako
se skutečností, že i v naší malé obci jsou sobci, udavači, věční
stěžovatelé a zbabělci, kteří se za svůj názor stydí.
Věřím, že zašleš na univerzitu své pravé jméno a adresu a
dočkáš se tak odpovědi.
Standa Zavadil

Oprava komunikace směrem na Vacanovice
Stav komunikací jak v okolí obce, tak přímo v obci je dle mého
velice uspokojivý. Jedinou kaňku bych viděl ve stavu silnice
směrem na Vacanovice. Loni na podzim zde SSOK nechala
prohloubit příkopy, avšak stavem komunikace se nijak prozatím
nezabývala. Oslovil jsem tedy Správu silnic Olomouckého kraje
písemně, ve věci stavu povrchu této komunikace. Výpis z vyjádření
přikládám přímo zde. „SSOK v současné době nepřipravuje
rekonstrukci silnici III/4365 mezi obcí Svésedlice a křižovatkou se
silnicí III/43621 (Čechovská váha). Dopravně technický stav této
komunikace je nám ale dobře znám. V Koncepci optimalizace a
rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Olomouckého kraje 2014-2020 je
sice zařazena, avšak vzhledem ke svému charakteru a dopravnímu
významu dle bodového hodnocení až na 276. místě. Opravu
výtluků provedeme v rámci běžné letní údržby ihned, jakmile to
dovolí technologické podmínky, nejdříve však v první polovině
dubna 2017.“
Konar Lubomír, starosta obce

Obec Svésedlice vyhlašuje
VÝTVARNOU SOUTĚŽ
na téma Velikonoce

Soutěž je určená zejména pro děti ze Svésedlic.
Můžete volit libovolnou techniku svých výtvorů. Malování,
vystřihování, lepení na papír, prostorové plastiky z papíru či jiných
materiálů, volba je pouze na vás.
Výtvarné počiny odevzdejte do 7.4.2017, na obecním úřadě.
Všechny soutěžní práce budou vystaveny v kulturním domě
Svésedlice, kde také proběhne hlasování účastníky obecní brigády.
Na nejlepší tři výtvory budou čekat zajímavé ceny.

