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Vážení spoluobčané,
v této, již předvánoční době se vám do rukou dostává
nejobsáhlejší vydání informací občanům. V poslední době se
uskutečnila řada akcí. Máme za sebou lampionový průvod,
slivkošt, výlov, rozsvěcování vánočního stromu, posezení se
staršími a mikulášskou nadílku. Díky vám všem teď můžeme
vzpomínat na příjemné zážitky z těchto akcí, které se opět velice
vydařily. Ke všem těmto akcím si budete moci přečíst pár řádků.
Se zimními měsíci nastane čas údržby komunikací a veřejných
prostranství. Jako v loňském roce prosím všechny spoluobčany o
spolupráci a pochopení s prováděnými pracemi, se kterými
mnohdy začínáme v brzkých ranních hodinách.

V předcházejících informacích jsme se několikrát zmiňovali o
nových změnách v autobusové dopravě od 1.1.2018. Nejvíce se
diskutovalo, jak to bude s obsluhováním zastávky za vesnicí. Tuto
problematiku někteří z vás řešili i přímým dotazem na nového
dopravce Arriva Morava, a.s., kde jste se podepsali jako
„znepokojení občané“. Několikrát jste byli v rámci informací
občanům nebo mnou osobně informováni, že celou problematiku
intenzivně řeším. Ať už osobním setkáním se zástupci KIDSOK, se
kterými jsem dříve vyjednal změnu, která spočívá v tom, že nyní
autobusy do vesnice zajíždějí a v neposlední řadě druhým
formálním upozorněním ze dne 11.10.2017, že stále čekáme na
odpověď. Dále jsem sdělil, že oficiální odpovědi v rámci udělení
licence na dopravní obsluhu s upraveným jízdním řádem nemáme.
Po delší době však ku prospěchu nás všech níže přikládám část
vyjádření z KIDSOK na tento zaslaný email.

Vážení občané,
podle jízdního řádu autobusové linky 891347 Olomouc Doloplazy - Tršice, který bude platit od 1. 1. 2018, budou na
zastávku Svésedlice, ObÚ zajíždět všechny spoje, které tuto
zastávku obsluhovaly podle jízdního řádu stávající linky 890804
Olomouc - Doloplazy - Tršice. Na zastávku budou zajíždět i
všechny spoje určené pro přepravu dětí do a ze škol, stejně jako
v současné době.
Dne 11. 10. 2017 jsme byli starostou obce Svésedlice
upozorněni na to, že v návrhu jízdního řádu linky 891347 není
stanoveno zajíždění spoje č. 12 na zastávku Svésedlice, ObÚ. K
chybě došlo v návrhu modelového jízdního řádu této linky a
chyba byla následně odstraněna. Spoj č. 12 linky 891347 bude
odjíždět ze zastávky Svésedlice, ObÚ v 7:16 a přijíždět na
zastávku Velká Bystřice, radnice v 7:28, stejně jako v současné
době na lince 890804.

Druhá neméně důležitá změna. Autobusy, které jezdí od nás ze
Svésedlic do Olomouce a z Olomouce do Svésedlic, již nebudou
zajíždět na vlakové nádrží. Obsluhovat budou pouze zastávku na
autobusovém nádraží. Tuto problematiku jsme řešili v rámci
celého mikroregionu Bystřička. Jako starostové obcí jsme sepsali
petici, s žádostí o zachování obsluhování zastávky Olomouc, hlavní
nádraží. S touto peticí jsme byli vyjednávat na KIDSOK. Taktéž
přikládám část vyjádření. Více informací k jízdním řádům od
1.1.2018 na www.kidsok.cz
Při projednávání změn ve veřejné linkové dopravě (VLD) na území
Statutárního města Olomouce v souvislosti s výběrem nových
dopravců VLD v Olomouckém kraji bylo na jednáních zástupců naší
organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, p.o. (KIDSOK) se zástupci Magistrátu města
Olomouce konstatováno, že přestupní terminál u hlavního nádraží
je přetížen, stanoviště autobusových zastávek bývají zejména
v přepravních špičkách přeplněná a není zde místo pro
odstavování vozidel VLD. Statutárním městem Olomouc, které je
majitelem přestupního terminálu u hlavního nádraží, nám byl při
jednáních předložen požadavek na omezení počtu spojů, které na
zastávce Olomouc, hl. nádraží začínají nebo končí.
Z výše uvedených důvodů byla jako výchozí a koncová zastávka pro
většinu spojů nových linek určena zastávka Olomouc, autobusové
nádraží. Linky tak budou začínat a končit na autobusovém nádraží
stejně, jako ostatní linky VLD vedené z Olomouce na sever a
východ. Děkujeme za pochopení této situace a věříme, že občané
obcí mikroregionu Bystřička budou veřejnou dopravu i nadále
využívat.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem hezké, pohodové zimní
dny.
Konar Lubomír, starosta obce

Tříkrálová sbírka
Rok 2018 u nás v obci bude opět plný
bohatého kulturního a sportovního
vyžití. Komise si hned ze startu roku
připravuje tříkrálovou sbírku. Koledníci
budou naši vesnici obcházet v sobotu 6.
ledna
v dopoledních
hodinách.
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně
Charita České republiky, kdy skupinky
koledníků po celé republice chodí v tomto období s pokladničkami
a zpívají koledy. Výtěžek z této akce je na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí.

Kalendáře
V průběhu následujících dní vám doručíme kalendáře
mikroregionu Bystřička, na které jste každý rok zvyklí. Novinkou
pro příští rok 2018 bude trhací obecní kalendář. V tomto kalendáři
jsou zaznačeny kulturní a společenské akce, u kterých je znám
termín. Dále svozy komunálního, separovaného odpadu, státní
svátky, prázdniny ve školách, termíny výběru obecních poplatků a
další důležité termíny a kontakty.

Veřejné osvětlení
Na obci nám v poslední době začalo „blikat“ na několika místech
veřejné osvětlení. Smluvní firma, která nám veřejné osvětlení
spravuje, o problému ví. V rámci časových možností postupně
opravuje jednotlivé pouliční lampy. Děkujeme za pochopení.
Konar Lubomír

Lampionový průvod
Třetí ročník lampionového průvodu se konal 3.11.2017. Tradičně
se vycházelo z nově vydlážděného obecního dvora na průvod po
obci. V rozhlase hrály dětské písničky. Cílem trasy byl opět obecní
dvůr, kde bylo připraveno ohniště a bohaté občerstvení. Každým
rokem se snažíme, abychom se při opakovaně pořádaných akcích
posunuli zase o něco dál. Proto jsme nově vařili dýňovou polévku.
Konkrétně se tohoto úkolu zhostil Standa Zavadil. Za dodané dýně
patří díky manželům Partschovým. Oběma tímto děkujeme za
ochotu a čas. Sám jsem polévku chutnal. Byla vynikající a popravdě
nevím, zda to bylo dodaným
materiálem nebo umem kuchaře 
Do dalšího ročníku je výzvou dýňový
džus, který bychom rádi v roce 2018
podávali. Na tomto průvodu byla
také nově soutěž o nejhezčí dýni.
Spousta z nás má v podzimní době
předzahrádky vyzdobeny těmito
výtvory,
tak
jsme
to
na
lampionovém průvodu zosnovali
v soutěž. Měli jsme zde tradičně
vydlabané dýně, ale také netradiční,
upravené do tvaru pavouka. Tato
dýně také dle všech hodnotitelů byla tou nejkrásnější. Věříme, že
další ročník přinese ještě větší konkurenci. Měli jsme zde také
převlek v duchu „Haloweenu“. Třeba to do příští roku bude
inspirace pro další účastníky a bude jich zde více. Všem
účastníkům ještě jednou děkujeme a za rok zase na této akci na
viděnou. Samozřejmě děkujeme sponzorům. Marcele Berkové,
která napekla a dodala tiskoviny pro děti a Heleně Oherové za
cukrovinky.
Konar Lubomír

Slivkošt
Dne 16.11.2017 se v místním
hostinci konal pálenkový košt
všeho druhu. Zájem byl
veliký. Vzorků se nakonec
sešlo 28. Pálenku dodali –
Barbora Konarová, Bohuslav
Ohera, Bohuslav Ohera st.,
František Zatloukal, Jan
Herynek, Jana Prášilová,
Jaroslav
Krempl,
Jiří
Kolmačka, Josef Soška, Leoš
Simon,
Lubomír
Konar,
Marcel Ruský, Michal Dirbák,
Miroslav Soška, Pavel Steiger,
Pavel Zatloukal, Petr Berka,
Radovan Batta, Rudolf Šeda,
Stanislav Zavadil, Tomáš Gillar, Václav Ruský a Vlastimil Berka.
Někteří dodali více vzorků. Ten kdo soutěžil, byl automaticky
degustátorem. Ne všichni se dostavili osobně a tak bylo celkem 17
degustátorů. Hodnotila se síla pálenky, vůně, druh ovoce, chuť,
ročník či celkový dojem. Byly zde i takové unikáty jako slivovice
z roku 1958 či červená slivovice z malin. O zábavu bylo tedy
postaráno. Sčítání výsledků trvalo bezmála dvě hodiny a konečné
pořadí bylo velmi těsné. U degustátorů nastala shoda a měli stejný
počet bodů. První místo tedy obsadili dva borci. Nejen pro výherce
byla připravena upomínka na tento hezký den 

Pořadí pálenek
1. Bohuslav Ohera
2. František Zatloukal
3. Jan Herynek

Pořadí degustátorů
1. Vlastimil Berka
1. František Zatloukal
2. Standa Zavadil
3. Pavel Zatloukal

Z důvodu obsáhlosti kompletní výsledky na www a FB obce.
V příštím roce se na vás a vaše destilované lahůdky budeme opět
těšit 

Výlov rybníka
Trochu netradiční byla akce výlovu místního rybníka. Jelikož
nemáme patřičné zkušenosti, se samotným výlovem nám
pomáhali rybáři z Velké Bystřice. Klukům ještě jednou moc
děkujeme za pomoc. Na této akci nám pomáhala další spousta lidí,
které jste při samotném dni mohli sami vidět a potkat. Všem
dotčeným, kteří se jakkoliv podíleli ať už na chystání, úklidu,
zápůjčce vybavení či dovezením vody do kádí děkujeme.

Vše začalo v brzkých ranních hodinách. Účast se očekávala nad
míru veliká, takže jsme neponechávali nic náhodě. Na výlov
samozřejmě patří i pokrmy z ryb. Rybí polévku si vzal za svou
Bohuš Ohera. Aby bylo z čeho vybírat, doplnili jsme nabídku o
polévku gulášovou, kterou nám uvařil Pavel Chrástů. K tomu
nějaký ten steak a klobáska a mohlo se začít. Samozřejmostí bylo
něco tekutého na zahřátí. Ryb bylo v rybníce poměrně dosti. Mezi
ty největší úlovky patřil sumec, 135cm a 15,3kg. Dále zde byl
urostlý amur 85cm, candát a nespočet velkých kaprů. Ti největší
z nich vážili okolo 8kg. Kaprů běžné velikosti okolo 2 – 2,5kg zde
bylo také dosti.
Poslední plánované vypuštění rybníka bylo v roce 2007 při
revitalizace celé vodní plochy, kde došlo k úpravě nátoku,
odbahnění rybníka a vyspravení stavidla. Nyní bychom také rádi
provedli v rámci možností odbahnění, protože za tu dobu je nános
bláta patrný. Pokusíme se využít spolupráci s firmou, která bude
realizovat akci intenzifikace ČOV a budou zde mít potřebnou
techniku.
Konar Lubomír

Rozsvícení vánočního stromu
Akci, kterou pořádá místní spolek dobrovolných hasičů, rozsvícení
vánočního stromečku se letos rozhodli podpořit i zastupitelé obce.
Nutno podotknout, že letos se akce velice vydařila. Hezký
doprovodný program jak od přítomných čertů, tak vystoupení
kejklířské skupiny Cascabel. Starosta obce přišel s návrhem, že
obec akci podpoří zakoupením osvětlení na větší strom, který je
právě v obecním parčíku, který mimo jiné založila naše dobře
známá první starostka obce na Moravě, paní Ludmila Zatloukalová
– Coufalová. Zastupitelé se již na začátku letošního roku
jednomyslně shodli, že tento záměr podpoří. Vše pak probíhalo
naprosto bez problémů. Hasiči si odsouhlasili, že mají zájem o
podporu ze strany obce a mohlo se jít tedy vše s předstihem
připravovat. Barevnou variaci a výběr dekorací nám pomáhala
vybírat již zkušená to paní v těchto věcech, paní Lenka R., která má
zásluhy například i na stromečku ve Velké Bystřici či Tršicích.
Týden před samotným aktem rozsvícení jsme nechali zrealizovat
přípojku elektrické energie z OÚ s
časovačem, kdy máme nastaveno
svícení stromu od cca 16hod do
cca 8hod do ráno. Zdobení
probíhalo pár dní předem ze dvou
naproti stojících plošin, kdy jedna
z nich musela zajet do parku.
Proto se také podařilo nazdobit
strom hezky kolem dokola. Na
stromě je celkem 90ks ozdob a
100m svítícího LED pásku. Celkově
obec za ozdoby a práci okolo
zaplatí cca 25.000,-.

Posezení se staršími
Již tradiční akcí se také stalo předvánoční posezení se staršími.
Opět jsme se sešli v prostorách sálu. Zúčastněným byla jako
v loňském roce v rychlosti shrnuta činnost obecního úřadu za rok
2017 a podána představa o činnostech na rok 2018. Tyto body
jsem si dovolil shrnout do menší prezentace, kterou jsme
promítali. Poté posezení probíhalo volnou formou besedy,
s menším občerstvením. Specialitou letošního roku byl uzený
sumec z výlovu. K němu jsme přidali i jednoho kapra a cejna.
Závěrem se dostalo i na pár tanečků. Po společném posezení jsem
si také jako v loňském roce dovolil pozvat samotné zastupitele,
členy komisí a spoluobčany, kteří se aktivně svou činností podílí na
chodu obce.

Mikulášská nadílka
Jednou z nejdéle trvajících společenských akcí je u nás návštěva
dětí Mikulášem, anděly a čerty. Jsme rádi, že nás navštívili i
v letošním roce. Svůj lví podíl na tom má jako vždy místí spolek
SDH. A jelikož čtou náš občasník i některé místní děti, tak jim
máme dle slov čertů přiložit fotografii, abyste milé děti věděly, že
za rok přijdou zase.
Konar Lubomír

Kulturní akce na rok 2018
Tříkrálová sbírka

6.1.

Ples SDH Svésedlice

20.1.

Maškarní pro děti

17.2.

Pingpongový turnaj

10.3.

Obecní brigáda

24.3.

Pálení čarodějnic a stavění máje

29.4.

Pohádkový les a kácení máje
II. Memoriál Ludmily Zatloukalové – Coufalové
Pohárová soutěž SDH dospělí
Pohárová soutěž SDH MH

3.6.
30.6.
červenec
srpen

Den mikroregionu Bystřička (dojezd ve Svésedlicích)

11.8.

Obecní slavnost (večerní zábava)

31.8.

Drakiáda

7.10.

Lampionový průvod

2.11.

Slivkošt

16.11.

Rozsvěcování vánočního stromečku

30.11.

Posezení se staršími

1.12.

Mikulášská nadílka

5.12.

Je možné, že se v průběhu roku některý z termínu změní nebo se
naopak některá akce doplní. O změnách Vás budeme včas
informovat.

Nádoby na separovaný odpad
Již v loňském roce jste byli informováni, že
se obec Svésedlice zapojila do projektu
žádosti o popelnice na papír a plast do
každého domu. Tento projekt byl řešen
v rámci mikroregionu Bystřička. Tato
žádost byla úspěšná. V této žádosti jsme
nežádali jen o popelnice do domů, ale také o nové popelnice na
sběrných místech a druhý BIO kontejner. Podle dotazníkového
šetření z loňského roku budou tyto popelnice do domů vydávány
zájemcům v průběhu jara 2018. Po předešlých zkušenostech se
zájmem o kompostéry jsme objednali o něco málo vyšší počet
popelnic. Kdo z těch, kteří tedy buďto nevrátili dotazník nebo o
popelnice nyní zájem mají, obraťte se na nás, co nejdříve. Celý
systém by měl tedy poté fungovat jako svoz komunálního odpadu.
Popelnice vytáhnete před dům a budou svezeny. Snahou obce je,
aby byl tento svoz ve stejný den, jako je svoz komunálního
odpadu. Sběrná místa na obci zůstanou samozřejmě i nadále,
protože ne všichni o popelnice projevili zájem. Nyní jsou již 4
sběrná místa na papír a plast. Dvě přímo v obci a dvě nová
v průmyslové zóně, kde je využívají firmy, zde sídlící. Sběrné místo
u parku bychom rádi do budoucna přemístili na současnou parcelu
ČOV. Dále je otázkou, jak tento svoz bude probíhat časově. Nyní
probíhá svoz separovaného odpadu každých 14dní. Myslím si, že
se možná přiblížíme svozu každých 30dní jako u komunálu,
protože sběrná místa nebudou již tak hojně využívána. Celkové
porovnání tonáže odpadů v roce 2017 v příštím čísle informací

občanům. Závěrem už snad jen přiložená fotografie, co do BIO
kontejneru opravdu nepatří!

Územní plán a jeho veřejné projednání
Od 1.12.2017 do 11.1.2018 je na úřední desce zveřejněná veřejná
vyhláška - oznamující konání veřejného projednání návrhu
územního plánu obce Svésedlice. Veřejné zasedání s výkladem
projektanta Ing. arch. Šnyrchové se bude konat ve středu 3.1.2018
od 16.30hod v kulturním domě ve Svésedlicích, č.p.43.
K veřejnému nahlédnutí je návrh územního plánu Svésedlice
vystaven od 1.12.2017 do 10.1.2018 na obecním úřadě Svésedlice
a na Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje,
Hynaisova 10, Olomouc. Návrh je po uvedenou dobu rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovaci/orp-olomouc/
projednani-upd.
Konar Lubomír

Véšplecht:
Onehdá zme oklózele na obecňim dvorko, po pruvodo
lampijónovym. Čočim do hrnca, že tam zbela ešče svařená
ščáva z vina. Toš sem dal do miška pár dvacetikoron a trocho
sem potáhl. Přece se to mosi spotřebovať. Mohlo be to
obeschnóť třeba. Došil sem do chajde a moja povidá, od čeho
máš červenó čuňo ? Povidám, od bomparek. Ja ? Od bomparek
? Toš, tade máš zeznam a jeť nakópiť, povidá. V gebule si řikám,
leda tak pješke. Jak z té kéške velizť. Nélepši to bode po
obrácené vařeše. Hleďim na kliče od auta a v tym mňe to
docvaklo. Mosim te kliče položeť tam, gde chvilo počkajó. Mjelo
tak beť. Békl sem na mojo, hoď mňe kliče a já teda valim. Moja
čobrňela jak telátko. Kliče ňigde. Potem do všeckyho štárala a
kliče jak debe se do zemské kocheňe propadle. Bela
rozčepéřená jak morák a mněla dlóhy véklade. Málem si
okróťila hlavo jak ji to neštymovalo. Já sem temo take nechťel
věřeť  Až na večir zme je našle o ňi v kabátko. Aspoň že se
omlovila kabáťňica jedna zapomňetlevá 
A což teprf debe vjeďela jak to všecko belo………….. jaj 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů v naší
obci
V rámci různých řečí jsem si odposlechl jednu hlášku, která mě
přiměla napsat tenhle článek. Ta hláška byla asi tak, že „Obec chce
zrušit hasiče“. Dál popíšu jaký je to vlastně nesmysl, ale uvědomil
jsem si, že pokud tohle někdo vypustí z úst, je potřeba uvést
pravdivé informace a fakta.
Pod pojmem „hasiči“ se totiž můžou schovat dvě skupiny.
Zpravidla jsou to jedni a ti samí lidé, ale se zcela jiným určením.
První je SDH Svésedlice. Sbor dobrovolných hasičů, který je
samostatným spolkem lidí zapálených pro jednu věc. V Čechách a
na Moravě má dlouhou tradici a stejně jako zahrádkáři, turisti,
myslivci nebo šachisti jsou lidé v tomto spolku sdruženi
dobrovolně, mají své stanovy, vedení, platí členské příspěvky, jsou
na obci nezávislí a současně v mnoha případech jsou obcemi
podporováni ať finančně, nebo vytvořením podmínek.
Dlouhodobá a úzká spolupráce je v mnoha případech na obcích
jasně viditelná a vítána.
Druhá skupina je Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, pro
jednoduchost dále jen „Jednotka“. Je to skupina lidí, určená pro
zásahy v případě nutných situací, jako jsou požáry, nebo živelné
události. Tuto Jednotku zřizuje ze zákona obec, vybaví ji
potřebnými pomůckami, autem, školeními a dalšími potřebnými
náležitostmi. Struktura je daná zákonem a právě SDH, čili spolek,
do této Jednotky nominuje členy a tím si plní jednu ze svých
zákonných povinností. Těch je víc, například sem patří osvěta
v prevenci před požáry, podíl na odborné přípravě členů Jednotky
a další.
Jednotka je v naší obci vybavena autem, různou technikou
k zásahu, ochrannými obleky, přilbami a mnoha dalšími
pomůckami. Právě odborná pomoc SDH při vybavování Jednotky
je nanejvýš zřejmá. SDH se o vybavení stará. Současně ale se
souhlasem obce využívá auto ke spolkové činnosti, jako jsou

soutěže nebo organizace společenských akcí a také k práci
s mládeží. Jedná se o jakousi formu podpory spolku ze strany obce.
Byť nepřímou, ale jistě viditelnou. Nakonec obec může být hrdá na
sportovní úspěchy spolku v soutěžích požárního sportu.
Bohužel je v současné době Jednotka bez velitele. Jeho funkci
dočasně po administrativní stránce převzal starosta obce. Původní
velitel, kterým byl po dlouhá léta Aleš Zavadil, se vzdal funkce
současně se složením mandátu zastupitele obce, člena
protipovodňové komise obce a člena kontrolního výboru v dubnu
2017. Jako důvod uvedl, že cituji „…se některé mé protichůdné
názory s částí zastupitelstva obratem odráží na dobrém jménu
SDH Svésedlice…“. Jako zastupitel jeho rozhodnutí respektuji, má
na něj plné právo a nevidím nic špatného ani na důvodu ani na
samotném rozhodnutí. Svou funkci vykonával svědomitě a mimo
některé drobnosti nebylo větších sporů. Ale kde to tak není, že?
Od tohoto okamžiku probíhá jednání obce, konkrétně starosty
s vedením spolku a hledá se náhrada za odstoupivšího velitele. Tak
snad se v řadách spolku najde někdo ochotný tuhle činnost dělat.
Absence velitele ale neznamená ani ukončení činnosti Jednotky,
ani nějaké její rušení. Jednotka má dál funkční družstvo k zásahu,
je plně vybavená a personálně připravená. Hlášky typu „ruší se
hasiči“ jsou nesmysl. A snad ani ten dotyčný, který pustil hlášku
šeptandou do světa, nemyslel, že se snad „chce zrušit SDH“, tedy
spolek. To už by byl úplný nesmysl. Na to má právo jen spolek sám.
Do jeho svrchovanosti opravdu nikdo zasahovat nechce. Naopak,
nadále probíhá vzájemná spolupráce SDH a obce. Obec nadále
podporuje a bude podporovat SDH a bude se těšit na podporu SDH
směrem k obci při pořádání kulturních akcí obce. Nakonec
zajištění nového osvětlení vánočního stromku v naší obci je ZATÍM
posledním viditelným počinem.
Přeji všem krásný advent, méně „zaručených informací“, více
úsměvů na tváři a otevřená srdce v té naší malé obci.
Pavel Chrást

Očekávejme a přijměme dobro, které k nám
přijde nejen o vánocích
„Jestliže dáte, bude vám dáno,“ takový je duchovní zákon. Tento
zákon však nespecifikuje, kdy se vám dobro vrátí a v jaké podobě.
Jednou jsem četl k tomuto zákonu krásnou povídku. Příběh se týká
mladého manželského páru, hluboce zamilovaného, současně
velmi chudého. Jejich bohatství čítají pouze manželovy kapesní
hodinky a ženiny nádherné dlouhé vlasy. V příběhu se blíží Vánoce
a ani jeden nemá peníze na nákup vysněného dárku. Žena chce
koupit muži řetízek na jeho hodinky a muž ženě sadu sponek, které
by dokonale dekorovaly její vlasy. Svátky se blíží a se vzrůstající
nervozitou se muž rozhodne prodat své hodinky, aby mohl koupit
své milé sponky, a žena si nechá ustřihnout vlasy a prodá je, aby
měla peníze na řetízek. Zakončení příběhu přináší jak slzy, tak
smích. Já doufám, že na vašich tvářích bude o vánočních svátcích
jen smích, který se bude propojovat s tradicemi, láskou, vánoční
pohodou a dobrem.
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Černá kronika v zrcadle času

Lapků je odjakživa plný svět,
oni chtějí totiž všechno hned.
Jako děti, když si něco umanou
a že je to tvoje, jde stranou.
Jenomže, dospělí už mají rozum.
Dobře vědí, že co je druhých, není konzum.
r. 1911

Nádeník Grund dostal co mu patří.
Stejně tak by měli dopadnout všichni stejně smýšlející bratři.
Těžký žalář s postem týdně,
tak to nezní zrovna vlídně.
Alespoň měl Franta čas přemýšlet, že všechno nemůže mít hned.
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Inzerce a poděkování v zrcadle času
Inzerce: r. 1875, 1885, 1890
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Podomní prodejci produktů a elektrické
energie
V současném období se opět po okolních obcích vyskytují různí
podomní prodejci, ať už s nabídkou produktů nebo výhodnější
elektrické energie. Dokonce se někteří vydávají za „kontrolory“ z
regulačního úřadu. Přijdou s pohádkou o levnějším tarifu, zániku
smlouvy nebo skvělém dárku. Na Vás občany naléhají, abyste se
jim upsali. To může končit s nevýhodnými smlouvami. V naší obci
platí zákaz podomního prodeje a nabízení služeb!
Opětovně vás vybízíme, abyste se, pokud nechcete měnit
dodavatele energie nebo koupit předražený produkt, vůbec s
těmito lidmi nebavili! Neukazovali jim žádné vaše osobní
dokumenty (vyúčtování energie apod.) a ani jim neodpovídali na
žádné dotazy (vymlouvají se, že dělají pouze průzkum). V mnoha
případech vám také lžou, že s nimi spolupracuje obecní úřad nebo,
že jim obcházení úřad povolil. Nic z těchto uváděných případů není
nikdy pravdou. Základem je nic, co nechci a s čím nesouhlasím,
nepodepisovat a nepouštět nikoho cizího do domu!!!

Volba prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 v
době od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 13. ledna 2018 v době od
8:00 do 14:00 hod. O případném druhém kole budete včas
informováni. To by se mělo konat ve dnech 26. a 27.ledna 2018.
Konar Lubomír, starosta obce

