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Vážení spoluobčané,
v poslední době se ke mně dostala spousta negativních názorů,
které se týkaly zejména finanční stránky naší obce. Jak to vůbec
s financemi vypadá, kolik letos zase utratíme, zda je to potřeba, a
tak dále. Problematika všech velkých investičních akcí se vždy řeší
na schůzích obecního zastupitelstva. U větších investičních akcí
děláme vždy veřejnou besedu. Dětské hřiště, územní plán,
vodovod, soutěž Vesnice roku a jiné. Na těchto akcích se vždy
zmiňuje odhadovaná cena a máte možnost se těchto besed
osobně zúčastnit. Dovolte mi tedy přiblížit problematiku obecních
financí trochu více.

Dětské hřiště. Tady všichni vidí a řeší, že cena hřiště byla 475tis.
Málo kdo však řeší to, že obec za hřiště ve finále zaplatila 139tis.
Rozdíl v ceně byl pokryt z dotace! Vzhledem k tomu, že při pracích
na hřišti byly ze strany realizační firmy nějaké nedostatky a
nestíhali termín, kdy jsem já osobně musel přidat ruku k dílu,
abychom vše stihli v termínu pro slavnostní otevření. Nepodařilo
se mi vyjednat nižší cenu, protože ta je závazná a porušili bychom
tak dotační rozpočtovou kázeň. Co se však podařilo, je to, že nám
firma zdarma dodá stůl ke dvěma lávkám na hřišti, lavičku, kterou
bychom rádi umístili k Boží muce a jedno pružinové houpadlo.
Všechny tyhle věci jsou v pořizovací ceně cca 35.000,-!
O předešlých investičních akcích jste byli vždy informováni. Kolik
co stálo a jaká byla k dané akci dotace. V současné době je
připravováno několik investičních záměrů.
Intenzivně připravujeme vybudování chodníku a parkovacích míst
směrem na Vacanovice. Vykoupili jsme za cca 140.000,- pozemky
pro vybudování chodníku směrem na Velkou Bystřici k autobusové
zastávce, kam budou bohužel od 1.1.2018 zajíždět autobusy, které
nyní zajíždí na zastávku k parku. K tomuto datu bude s největší
pravděpodobností zajišťovat dopravní obslužnost dopravce
ARRIVA MORAVA, a.s.
Dále se snažíme dokončit projekt na odbahnění přehrady
v Petrovci, kde je ještě potřeba odkoupit tři části různých pozemků
od soukromých majitelů, okolo tohoto vodního díla. Břeh a části
pod hrází. S jedním majitelem jsme se již dohodli, avšak u dalších
dvou to vypadá na delší jednání, kvůli nesouhlasu s nabízenou
cenou 100,-/m2.

Územní plán jde také do své finální fáze a vypadá to, že koncem
roku 2017 bychom jej mohli mít hotový.
Nelze opomenout akci Intenzifikaci ČOV Svésedlice, která je
bezesporu akcí nejdůležitější. To zejména kvůli současnému stavu,
ale také proto, aby se v obci nepozastavila bytová výstavba, kde
nám ze strany stavebního úřadu hrozí, pozastavení z důvodu
naplnění kapacity ČOV. Naše žádost o dotační podporu na
Ministerstvu zemědělství prozatím slibně postupuje schvalovacím
kolečkem.
Úspěšně jsme podali žádost na Ministerstvo školství a mládeže
k multifunkčnímu hřišti. Zda budeme úspěšní či nikoliv budeme
vědět nejpozději do 30.11.2017. Dobrou zprávou také je, že
Olomoucký kraj bude mít v příštím roce otevřen dotační titul,
který bude taktéž podporovat vybudování hřišť i na malých obcích.
Přípravné fáze jsou mnohdy zdlouhavé a komplikované. Samotná
realizace poté probíhá daleko rychleji než příprava projektu.
Připravované projekty vychází z potřeb samotných obyvatel
vesnice a pevně věřím, že se s nimi všichni ztotožňujeme.
Závěrem bych se snad ještě vrátil k oněm zmíněným financím.
Pokud někdo sděluje informace o chodu obce, nikomu jeho názor
neberu. Bylo by však také dobré vyslechnout si osobně názor
někoho, kdo se činnostem na obci věnuje téměř nepřetržitě. Již
několikrát se stalo a sami jste se divili po vyslechnutí názoru
z druhé strany, že pravda není úplně taková, jak byla některými
podána. Tak už to u nás bohužel v některých věcech chodí.
Snažíme se investovat finance smysluplně a tam, kde jsou zrovna
potřeba. Pevně věřím, že se nám podaří ve volebním období
dotáhnout do zdárného konce rozjeté projekty a mezitím připravit

i nějaké další. Je lepší mít projekt, jak se říká „v šuplíku“. Poté jde
vše daleko snáze a rychleji.
Jednou z dalších probíraných věcí je, že na některých akcích
zajišťuje občerstvení hospoda U Václava. Je to tak, protože, akce
chystáme povětšinou ve stejné skupince lidí a to v počtu, který lze
spočítat na prstech jedné ruky. Chystání akcí je časově náročné a
pro zajištění občerstvení už prostě nezbývá čas. Dále nikdo jiný, ať
už dříve či nyní o tyto akce neprojevil zájem. Pouze Václav Ruský
se nabídnul s výpomocí. Bylo nabízeno místnímu spolku SDH
zajištění občerstvení na obecní akce, avšak nebyl zájem. Byly doby,
cca pět let zpátky, kdy jsem s jedním nejmenovaným kolegou,
který už se u v naší vesnici nezdržuje, navrhoval v SDH
zorganizování podobných akcí. Byli jsme nazváni „blázny“, kdo by
prý přišel……Nyní za obec zejména s Bohušem Oherou jsme
kulturní a sportovní dění chytili, jak se říká za pačesy a snažíme se
to dělat, nejlépe jak umíme. S nikým se nikdo nepředhání, jenom
se prostě snažíme v obci uspokojit vyžití našich obyvatel. To je
celé.
Kulturní a sportovní dění byla jednou z věcí, které jsem chtěl mimo
jiné při nástupu do funkce zlepšit. Ať už se jedná o maškarní
karneval pro děti, pálení čarodějnic, pohádkový les, sportovní
odpoledne, obecní slavnost, drakiádu, lampionový průvod,
posezení se staršími a další.
Konar Lubomír, starosta obce

Obecní slavnost 1.9.2017
V loňském roce jsme u nás uspořádali obecní slávu, u příležitosti
odhalení pamětní desky naší významné rodačce paní Ludmile
Zatloukalové – Coufalové. Rozhodli jsme se v těchto slavnostech
pokračovat i v letošním roce a pevně věřím, že tomu tak bude
v letech příštích. Pozvánky jste obdrželi všichni do svých
poštovních schránek. Program byl tedy jasně daný. Bohužel se
nám na poslední chvíli pokazilo počasí, takže jsme museli
improvizovat. Slíbené zahraniční soubory dorazily v plné parádě a
začaly nám ukazovat, co umí. Celkem dorazilo více jak 40 účastníků
ze souboru Compañía de Danza folklórica UAM Azcapotzalco a
FOLKLORNO DRUŠTVO LANCOVA VAS, kteří také vystupovali na
Lidovém roku ve Velké Bystřici. Své vystoupení také bravurně
zvládla tanečnice street dance, Karolína Vlčková. Některé chladivé
a deštivé počasí neodradilo a pevně věřím, že si celou akci
náramně užili. Ve skromných podmínkách někteří vydrželi téměř
do páté hodiny ranní. Jsem rád, že byl i přes nepřízeň počasí o akci
zájem. Do této akce nám ve Svésedlicích všem akce vycházely a
pro jednou nám holt počasí nevyšlo. Tomu bohužel neporučíme,
ale nevěšíme hlavy, to vůbec ne. Závěrem snad jen, že se budeme
těšit na lepší zítřky a ještě lepší kulturní zážitky.

Šachový kroužek v místní knihovně
4.10., v 17.30 začne v místní knihovně šachový kroužek pro
všechny věkové kategorie. Kroužek bude jak pro úplné
začátečníky, tak i pro mírně pokročilé hráče. Budeme se těšit na
hojnou účast.

Studie vodovodu
Prezentovanou studii vodovodu ze dne 9.8. naleznete
v elektronické podobě na www stránkách v nové sekci „ČOV a
vodovod“. K vodovodu více informací v příštím čísle Info
občanům.

Velkoobjemový odpad
Připomínáme, že podzimní svoz velkoobjemového odpadu, se
uskuteční v sobotu, 7.10. Již tradičně bude kontejner přistaven u
parku.

Nabídka zemních prací
Autoservis Autokoma ve Svésedlicích rozšířil svou nabídku služeb
a nyní nabízí kontejnerovou dopravu a výkopové práce bagrem.
Více informací na telefonním čísle 603 876 043 nebo 739 421 634.

Hospodský oznamuje
Hospodský oznamuje, že počínaje dnem 1.10. 2017 bude otevřeno
od 17 do 19.30hod, ve dnech úterý až sobota. Neděle a pondělí
tzv. zavírací den, až do odvolání.
Dne 14.9. od 19hod vás všechny zve na laserovou střelnici, kde se
bude soutěžit o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.
Konar Lubomír, starosta obce

