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duben, číslo 4/2017

Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu, avšak počasí nás pořád nemile překvapuje.
S příchodem tohoto ročního období máme i velice příznivé
informace, co se obdržených dotací týká. Již zmíněná byla
informace o podpoření našeho záměru zrekonstruovat dětské
hřiště. Na posledním zastupitelstvu jsme vybrali zhotovitele.
Předběžná domluva s ním je taková, že bychom mohli mít nové
hřiště do konce května. Jakmile bude realizace hotová, tak
bychom poté plánovali slavnostní otevření. Můžeme také s klidem
říci, že nám Olomoucký kraj, na svém posledním zasedání
krajských zastupitelů, podpořil žádost o dotaci na nový územní

plán a žádost o dotaci v Programu obnovy venkova. Z této dotace
bychom nechali rádi udělat několik oprav. Nutno je opravit
kanalizační přípojku na kulturním domě, kde je při akcích většího
rozsahu problém s odtokem odpadních vod. Část místních
chodníků je také potřeba nechat předláždit a v neposlední řadě se
dostane na poslední etapu rekonstrukce budovy obecního úřadu
a požární zbrojnice – dláždění dvora. Taktéž je podpořena
jednotka dobrovolných hasičů naší obce, kde jsme pro letošek
žádali finanční prostředky na osvětlovací techniku. Není to jen
o úspěších. Na rekonstrukci vnitřních prostor kulturního sálu,
vstupní chodby a sociálního zázemí se na nás letos bohužel
nedostalo, zde jsme tedy neuspěli. Pokusíme se na tuto akci
sehnat peníze jinde a snad se nám pořadí dotáhnout do zdárného
konce i tento záměr.
Konar Lubomír, starosta obce

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
dovolujeme
si
připomenout
svoz
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, který se uskuteční v sobotu 29.4.
Kontejner bude již tradičně přistaven od pátku, u parku. Pro
nebezpečný odpad si přijede svozová firma v sobotu, v době od 10
do 11 hodin. U nebezpečného odpadu poprosíme, pokud to bude
možné o dodržení stanoveného času. Děkujeme.

Turnaj ve stolním tenise pro děti
obec Bukovany zamýšlí zorganizovat pro děti přátelský turnaj
stolního tenisu. V sobotu 10.6.2017 v Bukovanech. Kdo z dětí by
měl zájem se turnaje zúčastnit, prosím o potvrzení účasti u nás na
obecním úřadě ve Svésedlicích. Předáme poté informaci dál, kolik
dětí by od nás mělo o turnaj zájem.

Obecní brigáda
již tradičně se v sobotu, týden před Velikonocemi, konala obecní
brigáda. Sešlo se celkem na 21 účastníků a 7 dětí. Úklid okolí obce
přinesl odpadky i v podobě starého kočárku pro děti nebo
poměrně velký kus koberce. Nasbírali jsme plný vozík odpadků.
Plasty, plechovky, pneumatiku, atd. Akce byla registrována do
celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“. Z tohoto projektu
jsme zdarma obdrželi pytle na odpadky a také pracovní rukavice.
Pro mě je otázkou co některé lidí vede k tomu, vyhazovat odpadky
po příkopech za vesnicí, když už dnes obce mají zaveden systém
třídění. Můžeme tedy odevzdat každý odpad zvlášť a ušetřit tím
spoustu práce a financí s následným úklidem tohoto odpadu,
někde z černé skládky. Na brigádě jsme také osadili truhlíky do
oken OÚ, které budou zdobit
muškáty. Uklidili na dětském hřišti a
okolo památné lípy. Vysadilo se na
20ks
ovocných
stromů
a v neposlední řadě jsme prováděli
terénní úpravy kolem Boží muky,
abychom zde mohli síct trávu. K této
významné památce máme ještě
v plánu umístit informační ceduli
a lavičku. Po akci bylo přichystáno
občerstvení v hospůdce U Václava.
Ještě jednou všem velké díky za
účast na této akci. Některé okolní
obce nám tiše závidí, kolik nadšenců
se u nás v této malé obci najde.
Samotného mě velice těší, že i na
tuto pracovní akci si najde spousta
místních čas a jsou ochotni na obci něco udělat. Práce se udělalo
opravdu mnoho, bez Vás bychom to nezvládli. Budeme se těšit na
rok zase.
Konar Lubomír

Véšplecht po dědinske: časnyho sobotňiho dňa přešle na
dědinu všeci co mňele čas a choť krásňet našo obec. Óčast bela vic
než veleká, i dež bel trocho fuják. Skloďilo se všecko co belo třeba.
Na obecňim dvorko se saďilo do kořenášo , aby všeci čučeli jakó
máme na oknách girlando. Na hřiščo pro děcka se take hrobě
skloďilo. Ve Zmolách sme saďile trnke, medovke, ščercháče a
střehale se halózke na keřnatéch stromech. Svozelo se chabašči a
eště se verovnala hdejaká nerovnosť hlenó. Kmitale sme sebó a
nejeden z nás bel z teho dyšné. Zmáklo se kos faň práce. Enom
nejáké ten materiál nevedržel. Vzal sem do rapatéch hrabječke.
Zabobroval sem a ojela mňe haksna. Jak sem zabral, tož se neco
oščeplo, jak kdebe se zlomela serka. Hrabje bele odpola zkřopnoty.
Tož povidám, či só to hrabječke? Hdose zabékal, že pré staroste. Já
na to povidám. Počkéte, vemeslim na starosto takovó hadrláčeno,
až pude kolem. Mešlenke se mě hoňile jak komáre, co mňe bzočele
nad hlavó. Tož jak šil, tak mo povidám, vem te hrabječky a poď
nám pichnót. Enom se ščuřel a dával od teho pazóre pryč, jak
kdebe chetal horké zemák. Chtěl sem velizt z kéške po obrácené
vařeše, ale belo pozdě. No ja, ož mňe před tym nekdo naprančel 
Nezbévalo nic než mo kópit paklék cukrlat. A tož sme všeci mohle
šórem verazit do krčme, dopřit si nejaké kósek šrutke, chmelovino
a dovico od Véne. Každé jedl a pil až mo za ošama vrzgalo.
Hospocké měl nachestané e hoferské kočár, kdebe bel nekdo, tak
zmožené z práce, že be mo odešle haksne. Všeci se ale do chalópek
doškobrtale po svojich a tož tam ten hoferské kočár čeká na
prvňiho rohatyho závoznika 
Tož přiště zas všeci došprtéte 
Bohuslav Ohera

Legionáři
Mužně jste se bili
mužně vydobili
svojí vlasti svobodu.
Máte věčně žíti
příkladem vždy býti
všemu svému národu.
Jeden každý z vašich četných řad
dobře mužně pro vlast umírat.
Vaší krve rudé
národ vždycky bude vděčně vzpomínat.
V minulém občasníku jsem publikoval článek o prvním z pěti
legionářů 1. světové války z naší obce. V tomto čísle uvedeme
dalšího legionáře.
Antonín Zatloukal nar.7.12.1890, který je z rodové linie Zatloukalů
z č.p 2 a 9. Byl také příbuzným rodu Spurných z č.p 1.
Otec tohoto legionáře byl hostinský a půllaník (držitel zemědělské
půdy o ploše 1/2 lánu tj. cca 9 ha, na které hospodařil ) pan
Antonín Zatloukal 5.5.1858 – 25.12.1930, který měl bratra
Františka 29.4.1856 – 14.9.1942 a ten byl otcem nám dobře známé
Ludmily Zatloukalové Coufalové (meziválečná poslankyně
a starostka obce). To znamená, že náš legionář byl bratranec
Ludmily Zatloukalové Coufalové.
Dále bych zmínil, že náš legionář měl sestru Marii Zatloukalovou
po oddání Spurnou nar. 29.11.1888, která je maminkou pana
Miloslava Spurného z č.p 1.
V dobových válečných databázích je uváděn den narození
Antonína Zatloukala na 10.12.1890, ale po podrobnějším pátrání
v matrikách jsem došel na správné datum narození 7.12.1890.
Tuto informaci jsem předal k opravě vojenskému historickému
ústavu.

Narození legionáře Antonína Zatloukala - záznam z matriky.

Záznam vojáka
Za 1. světové války bojuje v rakouské armádě v 54. polním pluku
v hodnosti svobodníka. Bojuje na východní frontě a dne 10. června
1916 padne u obce Pohorouc do zajetí. V zajetí pobývá a v roce
1917 opouští zajatecký tábor a je zapsán do legie viz níže.
První hodnost v legiích: svobodník
Poslední hodnost v legiích: svobodník
Příjmení: Zatloukal
Jméno: Antonín
Datum narození: 7.12.1890
Místo narození: Svésedlice okr. Olomouc
Zaměstnání: rolník
Datum a místo přihlášení do legií:, Borispol
Datum zařazení do legie: 15.12.1917
Konec v legiích: 14.8.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR ( Čs. Legie v Rusku )
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 54.p.pl.
Poslední útvar v legiích: telegrafní odd.
Zajetí: 10.6.1916, Pohorouc
Bohuslav Ohera

Změna na zastupitelstvu
Ke dni 13.4.2017 rezignoval na funkci zastupitele, člena
kontrolního výboru, člena protipovodňové komise a velitele
jednotky sboru dobrovolných hasičů, Aleš Zavadil. Jako důvod
uvedl, že „Jelikož se některé mé protichůdné názory
s částí zastupitelstva obratem odráží na dobrém jménu SDH
Svésedlice, rozhodl jsem se k ukončení činnosti v těchto
funkcích“. Za odvedenou práci na všech pozicích mu za celé
zastupitelstvo ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů
v dalším životě.

Velikonoční soutěž
Velikonoční soutěž se setkala s o něco menší účastí než ta
vánoční. Výtvorů se i tak sešlo celkem sedm. Jak můžete sami
uznat, rozhodnout o tom, který z nich je nejlepší je opravdu
velice těžké. Všem dětem, které si udělají chvilku času
a přinesou výtvory na obecní úřad, děkuji. Po zásluze budou
mile odměněni.

Podomní prodej
V tomto týdnu navštívili naši obec podomní prodejci, kteří
nabízeli možnost veřejné aukce na dodavatele elektřiny a
plynu. V případě, že by se obec do takovéhoto projektu
zapojila, určitě by o této skutečnosti dala široké veřejnosti
vědět. Den předem jsme hlásili a upozorňovali občany
rozhlasem, že „Aukce není pod záštitou obce“. Obec se žádné
aukce neúčastnila a ani účastnit nebude! Prozatím nemáme
obecně závaznou vyhlášku na zákaz podomního prodeje,
nemáme tedy účinný nástroj, jak se proti těmto prodejcům
bránit. Na nejbližším možné zasedání zastupitelstva bude určitě
návrh obecně závazné vyhlášky předložen ke schválení, tak
abychom měli vyhlášku a tím i zákaz tohoto prodeje jako
v jiných obcích.

Aktivní politika zaměstnanosti
Na posledním zasedání zastupitelstva jsem byl dotázán, proč
má obec dalšího zaměstnance, když starosta obce na
ustavujícím zasedání slíbil, že veškerou činnost na obci zastane
sám. Ano, tato slova padla. K zajištění běžného chodu obce
jsem si zval za své péči o veřejnou zeleň, údržbu ČOV a další
aktivity, při kterých mě můžete na obci potkat. Hlavní náplní
pro mě samotného však pořád zůstává chod úřadu. Již
v loňském roce jsem si několikrát zastupitelům „postěžoval“, že
práce je poměrně dosti a pár hodin pomoci navíc by mi přišlo
vhod. Zastupitelé se tedy rozhodli a odsouhlasili, že vezmeme
letos na půl roku (duben – říjen), člověka přes nástroj aktivní
politiky zaměstnanosti. Tento nástroj byl využíván i bývalým
zastupitelstvem. Jde o to, že obec si zažádá na úřad práce
o možné uchazeče a z těchto uchazečů si vybere
nejvhodnějšího. Ne všichni uchazeči byli z obce a ne všichni

o tuto práci stáli. Vybrali jsme tedy Michaelu Berkovou. Hlavní
pracovní náplní je zejména údržba veřejných prostranství.
Pokusíme se spolu obec nachystat do co nejlepší kondice, při
návštěvě hodnotící komise do soutěže Vesnice roku, viz. článek
dále. Pracovní náplň je a bude konzultována se samotnými
zastupiteli, aby byla tato práce co největším přínosem pro naši
obec. Závěrem snad, že finanční ohodnocení tohoto
pracovníka, včetně všech odvodů je plně hrazeno z finančních
prostředků státního rozpočtu. Obec tedy na tohle místo
dostává 100% dotaci. Z mého pohledu, pro obec samé kladné
přínosy.

Promítání hokejového MS U Václava
jako v loňském roce si dovoluji pozvat všechny fanoušky na
velkoplošné promítání mistrovství světa v ledním hokeji. Již 81.
mistrovství v ledním hokeji se letos bude hrát v Německu (Kolín
nad Rýnem) a ve Francii (Paříž). Oficiálními maskoty mistrovství
jsou tradiční galské postavičky Asterix a Obelix. Česká výprava
odehraje všechna svá utkání v základní skupině B, v Paříží v Accor
Hotels Areně pro 15 tisíc diváků.

5.5.2017 – pátek

20.15

ČR – Kanada

6.5.2017 – sobota

16.15

ČR – Bělorusko

8.5.2017 – pondělí

20.15

ČR – Finsko

11.5.2017 – čtvrtek

16.15

ČR – Norsko

12.5.2017 – pátek

16.15

ČR – Slovinsko

14.5.2017 – neděle

16.15

ČR – Francie

16.5.2017 – úterý

16.15

ČR – Švýcarsko

Z osmičlenné skupiny postupují dále první čtyři družstva.
Čtvrtfinálová utkání jsou na plánu v oba časy 18.5., semifinálová
také v oba dva hrací časy 20.5., zápas o třetí místo (16.15) a finále
(20.15)se uskuteční v neděli 21.května. Vstup na každé promítání
je zdarma. Drobné občerstvení na těchto akcích zajištěno.
Samotné promítání začíná vždy 15 minut před začátkem utkání.
Budeme se těšit na hojnou účast.
hospodský Vašek

Soutěž Vesnice roku
naše obec se letos bude účastnit soutěže „Vesnice roku 2017“. Do
28.4. nás bylo potřeba do této soutěže přihlásit. Což jsme také
stihli. K celé akci proběhlo veřejné projednání v sále kulturního
domu, přišlo zhruba 15 lidí. Co vlastně přihláška obnášela? Zaslat
cca 30 fotografií z obce, kulturních a společenských akcí. Zaplatit
registrační poplatek, konkrétně 2,- za každého trvale přihlášeného
občana a také bylo potřeba sepsat charakteristiku obce. Celkem
se tato charakteristika naší obce vměstnala na 16 stránek formátu
A4. Na vytváření charakteristiky se podíleli i někteří zastupitelé, za
což jim děkuji. Charakteristika řeší představení obce v běžném
světle. Koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů,
podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská
vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry, informační technologie v obci a dobrovolná
část Zlatá cihla v Programu obnovy venkova, kde se budeme
prezentovat loňskou investiční akcí, kdy jsme zrekonstruovali
obecní úřad a požární zbrojnici. Jak vlastně celá soutěž probíhá?
Hodnotící komise, která se skládá z krajských či státních úředníků
a částečně i ze starostů či zastupitelů z obcí, které uspěli v letech
minulých. Nastudují si zaslané podklady a poté navštíví na naši
obec. Máme přesně stanovenou dobu a to dvě hodiny, kdy

musíme ukázat v co nejlepším světle naši obec. Tato krajská kola
se uskuteční od 9.5. do 30.6. Vítězem loňského ročníku v kraji byl
Hněvotín. Pouze vítěz krajského kola pokračuje do kola
celostátního a z těchto obcí bude poté vybrána obec, která se
může pyšnit titulem „Vesnice roku“. V roce 2016 vyhrála tento
titul obec Kašava ze Zlínského kraje. Soutěž není jen o celkovém
vítězi. Krajská kola hodnotí i druhá a třetí místa. Dále se rozdávají
tzv. stuhy. Modrá za společenský život, zelená za veřejnou zeleň,
oranžová za spolupráci se zemědělským subjektem, bílá za práci
s mládeží a různé ceny - koláčová cena, Fulínova cena a spousta
dalších. Za tato hodnocení jsou nejen finanční prostředky, ale
i zviditelnění obce.
Akce bude veřejná a o přesném termínu konání Vás budeme včas
informovat. Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce lidí z široké
veřejnosti. Určitě bychom rádi zapojili ty nejmenší z nás, hasiče,
obecní zaměstnance, kronikáře, knihovnici, faráře a šikovné
občany, kteří rozumí svému řemeslu, ale i všechny ty, kteří se jen
prostě přijdou podívat. Budeme rádi, když se zapojíte a společně
pomůžete Svésedlicím v této soutěži uspět.
A co že mě vůbec vedlo k přihlášení do této soutěže? Měl jsem
možnost mluvit s několika starosty z obcí, které se této soutěže už
účastnili a třeba i nějaké to ocenění vyhráli. Hned mi říkali, neváhej
a obec tam přihlas. Není to jen o penězích, které můžou do obce
z této soutěže přitéct. Je to o tom, že tato soutěž zceluje obec.
Lidé, kterým na obci záleží a mají ji rádi, se aktivně zapojí
a pomůžou. Zažijete spoustu srandy a hlavně, vždycky je to pro tu
obec zase nějaký ten krůček vpřed.
Konar Lubomír, starosta obce

