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Vážení spoluobčané,
v letošním roce se nám prozatím daří vydávat tyto tištěné
informace občanům každý měsíc. Jde nám o co největší
informovanost nás všech. Jde také o to, že je pořád neustále o čem
psát. Snažíme se informovat širokou veřejnost o veškerém dění na
obci. Informace jsou poté vkládány v elektronické podobě jak na
www obce, tak na FB stránky obce. Tyto FB stránky byly založeny
za účelem informovat i zájemce o dění u nás v obci, kteří buďto
přímo u nás v obci nebydlí nebo se nedostanou k tištěné verzi
informací. Samozřejmě zde můžete zveřejňovat své náměty a
postřehy, jak to sami cítíte. Nemusí jít vždy o hezká a milá slova.

Vše má vždy dvě strany mince. Tohle si samozřejmě
uvědomujeme. Za každý námět jsme vždy rádi, protože byť je nás
jako zastupitelů sedm, ne vždy si můžeme daného problému
všimnout včas. Budeme alespoň vědět, kde je ze strany občanů
problém a budeme se jej snažit, pokud to bude jen možné, co
nejdříve vyřešit.
S blížícím se koncem roku je ještě potřeba dotáhnout do zdárného
konce některé akce. Finišují práce na předláždění chodníků. U
dětského hřiště budou částečně v jednom místě sníženy obruby,
aby zde vzniklo bezbariérové místo pro přecházení. Na druhé
straně dojde k předláždění chodníku a snížení obrub v příštím
roce. Zde se bude také prodlužovat veřejné osvětlení. Z poslední
lampy, která je naproti skladu výrobny Havel Composites, bude
prodlouženo osvětlení podél stávajícího chodníku k posledním
dvěma domům při výjezdu z vesnice. Nově zde budou osazeny
celkem 4 lampy veřejného osvětlení. Z důvodu realizace nového
veřejného osvětlení dojde také k předlažbě chodníku do
bezbariérové podoby. Chodník se dále prodlouží až k autobusové
zastávce za vesnicí. V brzké době zde budou vykáceny staré
jabloně. Některé ze stromů jsou na pozemcích ve Správě silnic
Olomouckého kraje. Ta požaduje pokácené stromy odevzdat na
jejich středisko, protože dřevem vytápí své prostory. Zastupitelé
se shodli, že nechají SSOK vykácet všechny stromy. I ty, které jsou
nyní na pozemcích obce, které vykoupila od soukromých majitelů.
SSOK stromy pokácí, uklidí větve a hlavně vyfrézuje pařezy, které
by mohly při realizaci chodníku překážet. Tyto práce provede SSOK
zdarma a ušetří nám tedy část financí, které bychom museli za
frézování pařezů zaplatit. Při nákupu pozemků pro realizaci tohoto
chodníku byl u jednoho z majitelů požadavek na zbudování
zpevněného sjezdu, aby se na svůj pozemek mohl i nadále přes
nový chodník dostat. Nyní zde přejíždí zemědělská technika přes
zelený příkop. Tomuto požadavku bylo samozřejmě ze strany obce

vyhověno v plné míře. Když už byla řeč o kácení, samozřejmostí při
realizaci chodníku bude i nová výsadba stromů v celé délce nově
zbudovaného chodníku. U sjezdu pro zemědělskou techniku bude
po domluvě se zástupci zemědělského subjektu hospodařícího na
zdejších polích vynechána značná mezera, aby sem mohla
technika bez větších problémů najet.
U chodníku ještě chvíli zůstaneme. V příštím roce chceme také
zrealizovat chodník a parkovací místa směrem na Vacanovice.
Parkovací místa vzniknou na straně, kde dnes lidé běžně parkují na
provizorně zpevněných plochách. Chodník bude začínat před
domem č.p. 47 a povede směrem ven z vesnice, až k dvěma novým
domů a vznikající lokalitě. Na doporučení projektanta jsme nechali
udělat monitoring dešťové kanalizace, abychom zjistili v jakém je
stavu. Je ve stavu provozuschopném. Jsou zde lokálně praskliny
trub, ale nikterak zásadní, že by hrozilo zborcení. Místy je mírně
zanesená pískem, jemnými částicemi hlíny a prachu. Je domluvené
čištění sacím bagrem, pro který by neměl být problém celou
dešťovou kanalizaci v této lokalitě vyčistit. V místě, kde roste na
telefonním sloupu břečťan a jiné plazivé rostliny jsou v kanalizaci
z těchto keřů kořeny, které budou také odstraněny, aby nadále
nenarušovaly kanalizační systém. Zmiňovanou novou lokalitu paní
architektka v návrhu územního plánu nazvala lokalitou „Na
Vršku“. V této lokalitě má v brzké době začít nová výstavba
rodinných domů. Majitel této lokality si zažádal na ČEZ Distribuce,
a.s., o připojení této lokality. ČEZ Distribuce, a.s. poslal návrh
k připojení na obec, k vyjádření a žádostí o vyjádření existencí sítí
v majetku obce. Z návrhu ČEZ Distribuce, a.s. je patrné, že
připojení nové lokality bude provedeno z trafostanice, která je
naproti RD č.p. 61. Kabeláž má být vedena v trase plánovaného
chodníku. Obec sdělila, že v trase plánovaného výkopu jsou
kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci, ke které evidujeme
geodetické zaměření skutečného stavu. K dešťové kanalizaci a

zejména přípojek zdejších majitelů nemovitostí bohužel nemáme
nic. Včetně této realizace, kdy budou kabely uloženy do země, má
také dojít ke zrušení nadzemního vedení, tedy tzv. nástřešáků.
Všechny domy tedy budou napojeny na nový rozvod elektřiny.
Zrušením nástřešáků dojde k přerušení dodávky elektřiny do
veřejného osvětlení, které je na nástřešácích umístěno.
Důsledkem tedy bude, že budeme muset zbudovat nové osvětlení
v této části obce, kde dojde k přeložce nadzemního vedení, za
vedení podzemní. Za obec jsem vznesl na ČEZ Distribuce, a.s.
požadavek, aby při samotné realizaci připojení nové lokality Na
Vršku, vymístili trafostanici od RD 61 ven z obce. Nové umístění
trafostanice by bylo někde za vesnicí, směrem na Vacanovice.
Realizace vymístění trafostanice by přinesla to, že by v této
lokalitě nebylo žádné nadzemní vedení. Kopat od trafostanice
směrem k nové lokalitě budou muset tak jako tak. K nové lokalitě
na napojení by to poté měli daleko blíže. Na vyjádření z jejich
strany stále čekáme. S realizací chodníku dojde také k realizaci
doprovodné zeleně.
Na obě tyto investiční akce v podobě budování chodníků, včetně
veřejného osvětlení máme přislíbeno z dotačních peněz něco
málo přes 1,1mil. Parkovací místa nejsou uznatelný výdaj, na ně
budeme žádat přes dotační titul Olomouckého kraje z Programu
obnovy venkova 2018. Realizaci bychom rádi, pokud vše dobře
půjde, provedli na jaře příštího roku.
Proběhlo společné projednání územního plánu, ke kterému bylo
doručeno 5 námitek. 4 námitky se týkaly výstavby rodinných domů
v daných lokalitách. Ať už se jednalo o rozšíření lokality či jiného
rozmístění zastavitelné plochy. Jedna námitka byla směřována
k plánované výstavbě nového hřiště. Konkrétně nesouhlasu s
výstavbou sousedícího majitele nemovitosti. Následovat bude
veřejné projednání územního plánu.

Aby se vůbec mohla bytová realizovat je potřeba navýšit kapacitu
naší ČOV. O této akci jste byli již několikrát informováni. Poslední
zpráva z MZe, kde o dotační podporu žádáme, zní následovně.
Vážený pane starosto,
sdělujeme Vám, že na základě rozhodnutí meziresortní komise
byla uvedená akce Intenzifikace ČOV Svésedlice zařazena do
Návrhu akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva
zemědělství (MZe).
K samotné realizaci. Stavební práce by mohly podle počasí započít
možná ještě v letošním roce. Realizace by měla trvat dle firmy,
která bude stavbu provádět cca 6 měsíců. Při budování stoky na
propojení dvou objektů ČOV je potřeba co nejvíce snížit hladinu
spodní vody. Nejnáročnějším místem bude budování stoky kolem
rybníka, viz. vyjádření samotného projektanta v Informacích
občanům 3/2017. Rybník bude pro nezbytně dlouhou dobu
vypuštěn. Zastupitelé se rozhodli ve spolupráci s rybáři z Velké
Bystřice uspořádat výlov tohoto rybníka. Předběžný termín je
stanoven na sobotu 25. listopadu. Detailní informace budou ještě
upřesněny. Kapři budou k prodeji, občerstvení zajištěno. Výtěžek
z prodeje ryb bude věnován na charitativní účely.
Závěrem bych Vás rád všechny pozval na Lampionový průvod,
který se bude konat v pátek, 3. listopadu od 18hod. Sraz je před
obecním úřadem. Bude soutěž o nejhezčí dýni, kterou můžete na
ukázku přinést. Občerstvení obdobné jako v loňském roce. Nově
bude k mání dýňová polévka.

Konar Lubomír, starosta obce

Dopravní obslužnost od 1.1.2018
V Informacích občanům 8/2017 byla podána informace, že nový
dopravce má obsluhovat pouze autobusovou zastávku za vesnicí.
Tak jako tomu bylo v letech minulých, než se nám podařilo na
KIDSOK vyjednat tuto změnu a autobus začal zajíždět k parku, kde
svážel zejména děti do školy. V návrhu nového jízdního řádu se
bohužel znovu objevila zastávka za vesnicí, místo té u parku. Za
obec jsme samozřejmě hned vznesli námitku, o zachování
současného stavu. Do dnešního dne bohužel nemáme oficiální
odpověď, jak tomu bude. Uděláme však maximum pro to, aby byl
současný stav zachován a autobus i nadále zajížděl do vsi.

Ztráty a nálezy
Ještě jednou připomínáme, že u rybníka byly nalezeny klíče.
K vyzvednutí jsou na obecním úřadě.

Slivkošt 2017
Na poslední straně tohoto vydání je pozvánka na letošní Slivkošt.
Po vzájemné domluvě s dřívějšími pořadateli, je po letech změna
a košt se uskuteční v Hospůdce U Václava. Vzorky je možno
odevzdávat již nyní v místním pohostinství po dobu otevírací doby.
U slivovice budou hodnotitelé bodovat chuť, vůni a celkový dojem.
V soutěži o nejlepšího hodnotitele, to bude daleko složitější. Bude
muset například stanovit hodnoty jako….no víte co, dojděte se
raději přesvědčit sami přímo v den konání. Bude připraveno
občerstvení jako koláčky, polévka, guláš, tlačenka a další.
Konar Lubomír, starosta obce

Drakiáda se školkou
Slovo dalo slovo a v rámci nějakého povídání byla vyslovena
myšlenka na pomoc při organizaci drakiády pro školku v
Přáslavicích. A proč ne, je to vedlejší obec, máme tam děti ve
školce i škole a mnoho z nás se účastní i jejich kulturního života. A
hlavně je to pro mrňata. Vyhlášeno i vyvěšená pozvánka na akci
byla jak v Přáslavicích, tak i u nás. Byť jeden termín odpadl z
důvodu počasí, vyšel druhý. Ten den se ale opravdu vyvedl. Krásně
foukalo, nepršelo a vůbec byl nádherný den. Plácek za Zmoly u
polního letiště je na takové akce jako stvořený. Lavky se stoly,
tradičně zapůjčené od našich hasičů, udělalo se ohniště na
opékání špekáčků pro děti, uvařil se čaj a svařák. Mufiny a
bábovka, jako bonus od manželky starosty pro příchozí, zmizely
obratem. Bylo vidět, že se to vše přítomným líbí. O to víc mě pak
potěšilo, když závěrem ti, kteří odcházeli, děkovali za hezké
odpoledne a organizaci. Bylo to příjemné. Poděkování obci za
dobrou organizaci přišlo i ze školky. Největším díkem ale byly
spokojené děti, které pobíhaly po letišti. Na tváři bylo vidět
nadšení, tak i úžas z draků, špekáčků, čaje i malých dárků v rámci
soutěže o nejkrásnějšího draka. A o to šlo. O spokojenost, radost
a úsměv. Někdy příště, brzy na viděnou. Třeba již 3.11.2017 na
lampionovém průvodu, který končí programem pro děti i dospělé
na obecním dvoře.
Pavel Chrást

Véšplecht:
Co s tó paletó ? Békl sem na starosto, hdež sme chestale
haraburďi na drakijádo. Hoď to na tragač a valime do Zmol. Čas
nás tlači jak ňikdy. Tož sme nakople červenó kobelo a páďile
sme rychlosťó neskutečnó. Najednó cosek zabřenčelo a kobela
nechtěla spolupracovať. Starosta se na mě poďival jak kesely
jabko. Povidám, nedělé šófke a jeď. Začal hneď kobelo proseť a
lóbat, ale nic. Orval se nejaké munštykl. Bele sme jak na
hřebikách. Mosele jsme jiť pro střibrnyho šipa co má starosta
před chajdó. Sedneme do šipa, otočime kličem a nic. To se už
starostovi dělale na škraňich dulke a ďobke jak hdebe mjel
osepke. Povidám, heské kósek ten střibrné šip, enom hdebe tak
jel. Mám to, vehrkl starosta. Oďeláš kobelo a šipa roztáhnem.
No fakt, ten mudrc to vemeslel. Šip se rozjel jak zamlada a
všecko klaplo. Nakonec to bel faň deň.

Kesely jabko, oleží se,
stává se závinem,
natrpklá hroška pecó
zesládne, zcokrovaťi

Co je kyselé a natrpklé,
nemusí tak navždy zůstat. I
špatný začátek dne se může
nakonec vystříbřit v pěkný
den 

Bohuslav Ohera

DUŠIČKY
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé připadá na den 2.
listopadu po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. Dušičky se
slaví od 10. století. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas
vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí.
Nyní bývá zvykem, že se v kostelech či jen u hlavního
hřbitovního kříže konají bohoslužby slova či mše svaté.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici.
Zapálení svíčky je symbolickým aktem vztaženým k vzpomínce
a věčnému životu. „Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se
ptáme, jaké svědectví nám zanechali.“

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…
V dušičkový večer, rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše, při nich za dušičky.
Poslední již svíce, zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.

Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové
bohoslužbu. Vyprávělo se o jisté kmotře, která se o dušičkové
noci probudila. Měsíc tu noc svítil velmi jasně a milá kmotra si
myslela, že je již ráno. Oblékla se a spěchala do hřbitovní kaple
„U panenky Marie“. Kostelíček byl plný a u oltáře stál kněz.
Kmotra se velmi styděla, že přichází na bohoslužbu pozdě a tak
se rychle posadila na lavici a sklopila oči. Po chvilce je zdvihla a
rozhlédla se kolem sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi
povědomí. Vzpomínala, odkud je zná, když v tom si uvědomila,
že to jsou všechno sousedé po smrti. V tom do ní šťouchla její
nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů a že
duchové živého člověka po skončení mše roztrhají na kousky.
Poradila jí, aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla.
Kmotra poslechla a ráno, poté co se o zážitku z předešlé noci
svěřila sousedům, se všichni vypravili do kapličky, kde nalezli
kožíšek roztrhaný na malé kousíčky.

Bohuslav Ohera

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Celorepublikové výsledky letošních voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky jsou nám již známy. Jaká
byla účast u nás v obci a jak to všechno dopadlo? Celkem u nás
bylo pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 162 voličů
v seznamu, kterým byly doručeny volební lístky. K volbám se
dostavilo během 20. a 21. října přesně 100 voličů. Celkově byla
účast 61,73%, což je o něco málo více než celorepublikový průměr,
který byl 60,84%. Jedna z odevzdaných obálek nebyla platná.
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Svoboda a přímá demokracie SPD

26

26,26

ANO 2011

22

22,22

KDU – ČSL

15

15,15

Česká pirátská strana

10
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KSČM

10

10,10

ČSSD

9

9,09

ODS

3

3,03

TOP 09

2

2,02

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1

1,01

Rozumní – STOP MIGRACI

1

1,01
zdroj: www.volby.cz

