Informace občanům obce
Svésedlice
červenec, číslo 7/2017

Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce se na jaře letošního roku rozhodli zadat
vypracování studie na vodovod v naší obci. Studie řeší možné
budoucí variantní řešení. Zda vlastní zdroj a úpravnu vody nebo se
napojit na zdroj z jiné obce. Celá tato studie bude občanům a
vlastníkům nemovitostní v naší obci přednesena dne 9.8. od
18hod na sále kulturního domu č.p. 43. Všichni jste srdečně
zváni. Jedná se o studii, která bude podkladem pro zadání
případné projektové dokumentace. Zda se bude vodovod v naší
obci realizovat a zejména kdy, záleží více méně na zájmu místních
lidí. Úplně ideální scénář by byl, kdyby o skupinový vodovod

projevili zájem všichni občané. Za poslední dobu přibylo těch,
kterým se stalo, že jim voda ve studni došla. Někteří si buďto
studnu prohloubili, někteří si chodí v případě nouze pro vodu
k sousedům a jiní si nechali udělat studny vrtané. Abychom si
udělali přehled, jaký zájem v obci máme, součástí tohoto vydání
Informací občanům je i jednoduchý dotazník, který je vždy jeden
pro dané číslo popisné. Poprosím o vrácení dotazníků do 8.8.2017
na obecní úřad. Na veřejném projednání již tedy budeme mít
představu jaký je reálný zájem spoluobčanů.
Jenom pro představu, nejnižší nabídku na vypracování studie
proveditelnosti vodovodu v obci Svésedlice nabídla firma Aqol,
s.r.o. za 129.000,-.

Územní plán
Původní územní plán z roku 2006, včetně jeho změn by v brzké
době pozbyl platnosti. Proto bylo nutné nechat zpracovat nový
územní plán, aby mohla pokračovat výstavba v naší obci. Prvním
krokem bylo veřejné zasedání s širokou veřejností, které se
uskutečnilo v červnu loňského roku. Přišlo několik požadavků ze
stran spoluobčanů, které se více méně do návrhu územního plánu
zakomponovaly. Nyní máme zveřejněnou veřejnou vyhlášku o
společném jednání o návrhu územního plánu obce Svésedlice.
Vyhláška je zveřejněna jak na fyzické úřední desce, tak na www
obce. K veřejnému nahlédnutí je návrh územního plánu obce
Svésedlice vystaven od 20.7. do 4.9. na obecním úřadě ve
Svésedlicích, na Magistrátě města Olomouce a na
www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orpolomouc/projednavani-upd.
Případné připomínky můžete zasílat písemnou formou na
Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova
10, 779 11 Olomouc.

Legionáři
Na přední stráži společně vždy věrný Čechu stůj,
neúnavně a statečně haj každý národ svůj!
Nepřátel řev nechť neleká, ať zuří sebe víc,
a byť i cesta daleká, jen jděme svorně vstříc!
V tomto čísle uvádíme posledního legionáře z naší obce. Věřím,
že Vás naše série bavila a odkryla tak časem zaprášené
informace.

Karel Kutra nar. 5.7.1887 ve Svésedlicích

Sezdán : 3.2.1913 v Holici s Annou Zatloukalovou, dcerou tesaře
Jana Zatloukala z Holice.

Otec: Karel Kutra, domkař ze Svésedlic (domkař - majitel domku a
malé výměry půdy (malého hospodářství do výměry cca 4 ha),
která nestačí k obživě. V pozdějším období majitel domku bez
půdy. Hlavním zdrojem obživy domkařů bylo řemeslo nebo
námezdní práce.
Matka: Mariána Kutrová rozená Kalábová z Hodolan
Kutrovi žili na č.p 38 a 34. Tento rod byl provázaný s rodem Bézů,
o kterém jsem psal v předminulém čísle. Karel Kutra se živil jako
kovář v Holici, kam se celá rodina později přestěhovala.

Záznam vojáka
Za 1. světové války bojuje náš legionář v rakouské armádě u 32
zem. polním pluku v hodnosti vojína. Bojuje na východní frontě a
dne 28. března 1915 padne Karel Kutra v Karpatech do zajetí.
V zajetí pobývá a v roce 1917 opouští zajatecký tábor a je zapsán
do legií viz níže.
Jméno: Karel
Příjmení: KUTRA
Datum narození: 5.7.1887
Obec narození: Svisedlice
Vzdělání: ob. pok.prům.
Zaměstnání: podkovář
Vyznání: řím.kat.
Politická příslušnost: Sokol
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 32.zem.p.pl.
Datum zajetí: 28.3.1915
Místo zajetí: Karpaty. V zimě 1914 a na jaře 1915 padlo v
Karpatech až milion mužů rakousko-uherské armády. Pohřbeni
jsou na tisícovce frontových hřbitovů na Slovensku, Ukrajině a v
Polsku.
Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Bobrujsk (Bělorusko)
Datum zařazení do legií: 16.7.1917
Jednotka v době zařazení: 1.děl.brig. (LR)
Konec v legiích: 9.11.1920 (DM)
Poslední útvar v legiích: 3.leh.děl.pl.
Poslední hodnost v legiích: četař

Čs. náhradní prapor v Bobrujsku (1917)
Čs. náhradní prapor vznikl 30.11.1916, nadřízenou jednotkou mu
byla čs. střelecká brigáda. Jednotce velel podplukovník Dmitrij
Nikitič Makarov. V Bobrujsku byl náhradní prapor dislokován od
března 1917. V červenci 1917 jednotku navštívil budoucí
československý prezident Tomáš Garique Masaryk. Z tohoto
období se dochovalo několik fotografií. V září 1917 se prapor
přesunul do Žitomiru na Ukrajinu.
Návštěva T.G Masaryka v Bobrujsku

Domy našich legionářů v Bobrujsku

Život českých legionářů v klidových dnech

Závěrečná čísla
První světová válka
První světové války se zúčastnilo na 70 milionů vojáků, z nichž
zemřelo nebo padlo na 10 milionů. Rakousko-Uhersko postavilo
do pole 9 milionů vojáků, z nichž se 1,1 milionu nevrátila. Počet
českých vojáků můžeme pouze odhadnout na 1,4 milionu. Do
konce roku 1917 padlo podle nejhrubších odhadů na 138 tisíc
českých vojáků císařské armády.

Závěrečná čísla
Legionáři
Koncem války měly jednotky československých zahraničních vojsk
celkem přes 100 000 dobrovolníků (dobrovolců, bratrů – oficiální
označení příslušníka vojska). Celkem padlo 5 152
československých legionářů, z toho 4 112 v Rusku, 630 ve Francii
a 410 v Itálii.
Bohuslav Ohera

Intenzifikace ČOV
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás v minulosti informovali, obec se chystá na
rekonstrukci naší čistírny odpadních vod. Žádost o dotaci na
realizaci tohoto záměru bohužel u SFŽP (Státní fond životního
prostředí) neprošla hodnocením projektu a naše žádost nebyla
podpořena. Mezi hlavní důvody patří tabulková kapacita čistírny
odpadních vod, která je v kolaudačním rozhodnutí uvedená jako
rozmezí od 60 do 280 ekvivalentních obyvatel (EO). Čistírna
samotná je stavěna a instalována na provoz 200 EO, což dokládá
nejen projekt, ale také technický posudek na projektovou
dokumentaci, který dokazuje hodnotu 200 EO. Nebylo nám nic
platné dokazování, že se v kolaudaci jedná o hodnoty, které naše
současná ČOV nezvládá. Současná situace je taková, že obec má
aktuálně 206 obyvatel a stav neustále pomalu narůstá. Je také
potřeba brát v potaz plánovanou výstavbu nových rodinných
domů. V platném územním plánu se jedná o cca 40 RD.
Dále není důvodem technický stav čistírny, neboť tuto má
provozovatel udržovat v řádném stavu. Opět nepomohlo

dokládání stavu zkřehnutí hlavních stěn, které vlivem odpadní
vody s časem křehnou a hrozí riziko zborcení celé ČOV. Jejich
výměna je velmi finančně nákladná. Tato výměna by však neřešila
náš problém s kapacitou ČOV. Lze se jen domnívat, jestli se jednalo
o zástupné důvody nebo to jen nechtěli povolující úředníci
pochopit. Co jiného, než nevyhovující kapacita nebo technický stav
může být důvodem pro rekonstrukci čistírny. Bohužel je
rozhodnutí nevratné a přišli jsme tak o jednu z možností
financování. Současně s tím jsme byli nuceni nepřijmout
nabízenou dotaci Olomouckého kraje, která by pomohla
dofinancovat náš investiční záměr. Nestihli bychom částku
proinvestovat a stejně bychom museli peníze vrátit. Olomoucký
kraj má nastaveny dotace na kalendářní rok. Tedy v roce kdy se
dotace obdrží, musí být utracena i vyúčtována. Bylo tak férovější
nezatěžovat celou administrativu papírováním kolem dotace a
přenechali jsme ji dalšímu v pořadí.
V současné době jsme podali novou žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství, MZe. Jsou zde jiná hodnotící kritéria a
jinak nastavené financování. U SFŽP je mír podpory 63,75%,
kdežto u MZe je to 70%. Nebylo proč otálet. Peníze ve fondech
dochází a pravděpodobnost, že budou vypsána další kola dotací,
se radikálně snižuje. O dalších krocích a postupech Vás budeme
opět informovat.
Pavel Chrást

Víte, že …
Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační
program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020.

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji II. bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2.
emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné
poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového
kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není
možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním
přikládáním. Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@krolomoucky.cz nebo volat na 585 508 233.

Park sportu na Hrubé Vodě
Věděli jste, že v Mikroregionu Bystřička, konkrétně na adrese
Hrubá Voda 21, již pár let naleznete oázu klidu s velkou škálou
sportovního vyžití a zároveň i relaxace? Ať už je vaše odpověď
jakákoliv, Resort Hrubá Voda je zde právě pro vás!
Obec Hrubá Voda patřila v dávnějších časech k vyhledávanému
místu návštěvníků ze všech koutů naší země, ale i například lidem,
kteří přicestovali po železnici až z Vídně. Nejinak tomu začíná být i
v posledních letech, kdy se opět tato obec s přibližně čtyřmi
stovkami stálých obyvatel dostává do širšího povědomí lidí.
Resort zde není prvním rokem, za to ale každý rok přichází
s minimálně jednou zásadní novinkou. Pro léto 2017 jsou to
dokonce novinky dvě. Tou první je Kamzíkova stezka. Jedná se o
systém překážek ve výšce až třináct metrů nad zemí. O sebe a své
děti se však bát nemusíte. Vše jistí ochranná síť. Takže pokud máte
rádi prolézačky, lana, žebříky či si troufáte na 15 metrů dlouhou
skluzavku, neváhejte.
Druhá novinka se týká těch nejmenších. V červenci se totiž
otevírá Dětský svět skřítka Hrubíka. Děti se zde mohou vyřádit na

vodním hřišti. Nečekejte bazén či skluzavky. Tady přichází ke slovu
fyzika a voda jako živel. Vše je ale podáno zábavnou formou.
Dětské podzemní bludiště vaše děti pro změnu seznámí, jak
přibližně vypadala těžba v břidlicových dolech. Také lehce
vyzkouší jejich orientační smysl. Ale nebojte, vaše děti se ve štole
určitě neztratí nadobro  Součástí hřiště je již delší dobu fungující
18-jamkové hřiště na minigolf a víceúčelové hřiště, určené
míčovým sportům. Středobodem resortu je Wellness hotel
Hluboký dvůr na jedné straně parkoviště pro 400 aut a Parkem
sportu na straně druhé.
A co vše v Parku sportu ještě můžete zažít? Oblíbenou atrakcí je
bobová dráha. 850 metrů, rychlost až 45 Km/h, v cílové rovince
360 stupňová zatáčka. Nejkrásnější je pohled na svět ze hřbetu
koně, ten můžete zažít formou vyjížďky do okolí přímo na koni, či
v kočáře. Nejmenším je určeno vodění na ponících. Před další
várkou aktivit je dobré se posilnit v naší hotelové restauraci či
v hospůdce na bobovce. Zapít vše můžete naším pivem Hrubeer.
Směle se potom můžete vrhnout na další aktivity jako je
lukostřelba, disc-golf, bungee- či klasické trampolíny a nebo si jen
půjčit kola a vyrazit do okolí. A že jde o opravdu pěkné okolí, co
stojí určitě za návštěvu. Například zřícenina hradu Hluboký a
procházka na Rabštýn či k bývalým břidlicovým štolám. Určitě
zavítejte na celý den. Resort je otevřen úterý až neděle, vždy od
9:00 do 19:00.
Více zde: www.hrubavoda.cz

Sportovní odpoledne
Jako minulý rok, tak i letos, obec Svésedlice ve spolupráci s
dobrovolníky připravila pro děti a jejich rodiny sportovní den, a
to v termínu 1. července 2017. Pro děti byl připraven pestrý
program s nabídkou 10 zábavných stanovišť, kde každá ratolest
mohla najít zalíbení v jiné soutěži. Po splnění všech disciplín
byly pro děti nachystané balíčky a odměny. Relaxaci po
sportovních disciplínách bylo možné využít na zážitkových
stanovištích v podobě projížďky na loďce nebo jízdy na koni.
Malování na obličej a tetovačky na tělo, to vše bylo připraveno
po celou dobu sportovního dne. Vrcholem sportovního dne
bylo plánované utkání SVOBODNÍ-ŽENATÍ. Obě mužstva měla
celý rok na přípravu fyzické kondice a taktiky na tento zápas.
Více o zápasu se dočtete v již tradičním véšplechtu na další
straně občasníku. Občerstvení jsme nechali na zkušeném týmu
Václava Ruského, který opět ukázal, že je v tomto oboru jako
ryba ve vodě. Děti a sportovní přátelé, budeme se na Vás
všechny zase těšit v příštím roce 
Za sponzorské dary děkujeme Marcele Berkové, SDH
Svésedlice, firmě Havel Composites s.r.o. Dále bychom rádi
poděkovali dobrovolníkům, místnímu SDH a účastníkům za
pomoc, organizaci a ochotu vykouzlit úsměvy na dětských
tvářích.
Bohuslav Ohera

Véšplecht:

MAČ 1.7.2017

ŽENAŤI GROŠÁCI – NEOŽEŇEŇI SRŠŇI
4:4 pentle 5:3
Krocipisek, láteřel sem, dež sem čobrňel na to sestavo mladéch.
Posbirale to nélepši a vepadalo to, že přejel ten slavné Reál
z teho Madredu. Jeden z nich tam vepadal uplňe stéňe jak ten
hvjezdoš Ronaldo. Mesim, že to bel on i dež se mňe zdál trocho
hulkovité. Čučele sme co to ďelaji s tema haksnama .
Rozcvičovale se tak, že dávale nohe za hlavu a dělali ruzne
šmike hake a hake mike. Mosele sme zvolet takteko „ za žádnó
ceno nemože ňikdo z mladéch projiť “. Takteka vedržela enom
pár minot. Potem se nejak ohla a me sme najednó tekle 0:2. Za
chvelu přešil zákrok na našeho novyho direktora Frantu, které
se nechal slešeť, že radši bode celé tédeň foňet v lužku jak
krópovy mračno než abe prohrál. Dral se k brance jak mladé
jalovčák a najednó zařval jak gdebe ho na nože brale. Jasná
pentla a me sme sňižele na 1:2. Osobňi obrano na Ronalda hrál
Vlasťa Berku a chvilama ho uplňe vemazal. Potem sme zvolele
takteko „nekam to kopňi a ono tam neco spadne“ a najednó
sme vedle 4:2. No ja, enomže svobodňi frčeli a bobrovali furt
stéňe jak na začátko. Najednó bele všude. Čeho teho, stav bel
najednó 4:4. Rozhodči misto teho abe čučel na hoďinke, tak
hleďel hostinskymu Vénovi kominkem do ozené kocheně, hde
se vetápi serkó . Povidám mo, hvizdé ! Máš v ocho ošála či ťi
ošel rozom. On mňel v gebule enom tu šrutko ozenyho co tam
Vénovi visela. V to chvilo sme mňele na kahánko. Arbitr
nastavoval čas jak debe chťel abe sme celé deň roznosele na
patách. Nakonec to přece enom hvizdl, dež ož se na nás valel
dalši hromadné utok. Kostke bele vrženy a penaltová loteria

mohla začiť. Mlaďi mjele sténě jak minulé rok křevé prach na
škarbalách a me sme trefile všecko. Po zápaso se podávale
ročenke, až sem se dostal k temu Ronaldovi. Furt mňe na ňim
neco neštymovalo. Rychtyk, podal mňe paprčo a povidá :
Košťálek, těšilo mňe. No, fakt že ja. Mňel enom stény óščepky
na hobě a čiro s čupřínó jak ten slavné Ronaldo. Pré to gebolo
tužel dva dňi v rozpušťenéch bomparkách a te dělofke
s kličkama obkókal doma z bedny. No ja, toš, důvjerné duplekát
Ronalda po všeckych smjerech . Jináč závěrem. Zkošenosť o
neco málo zvíťezila. Mjelo tak bet.

Sestava ženatéch :

Sestava svobodnéch :

Miša Dirbák zvané kostrbál

Ivo Navrátil zvané šprušla

Luba Konar zvané panáček

Filďas Berka zvané hromotřesk

Marca Ruské zvané sochoprd

Paťas Ruský zvané kyhébek

Vlasťa Berka zvané řochanec

Riči Košťálek zvané haklék

Bohuš Ohera zvané čuňa

Romča Košťálek zvané ščór

Franta Richter zvané koráb

Kuba Janáček zvané caloň

Standa Zavadil zvané meďák

Miša Komárek zvané kokrhél

Tomáš Gillar zvané krčala

Honza Krejčí zvané piskoř

Pepa Jahn zvané pleskéř

Marťa Kovář zvané baňa

Jirka Vaněk zvané špichál

Miša Malis zvané narval

Jirka Jabůrek zvané cvikl

mladé Chumchal zvané škralóp

Marťa Kaňok zvané prskavec

Matěj Riják zvané šotek

Rozhodči :

Radek Škrach zvané harafica

Bohuslav Ohera

Multifunkční hřiště
Zastupitelé se na svém posledním zasedání konaného 26.7. mimo
jiné usnesli podat žádost o dotaci na MŠMT (Ministerstvo školství
a mládeže), ze které bychom rádi financovali plánované obecní
multifunkční hřiště. Jelikož prošel tento dotační titul, známou
korupční kauzou, jsou v něm jisté změny. Pro rok 2017 byly
podpořené projekty vráceny zpět, dotační titul se uzavřel a nyní se
otevírá pro dva kalendářní roky 2017 a 2018 dohromady. Další
kolo žádostí, pokud tedy vůbec nějaké bude, se uskuteční až v roce
2019. Realizace projektu tedy 2020! Míra dotace je namísto
původních 80%, pouze 60%. Výše našeho investičního záměru by
se měla pohybovat okolo 5mil. Zastupitelé schválili i
spolufinancování obce ve výši 2mil. Za sebe bych rád podal žádost
i mimořádnou dotaci na Olomoucký kraj. V případě hladkého
průběhu bychom mohli mít v příštím roce nový, multifunkční
stánek v naší malebné obci.
Konar Lubomír, starosta obce

