Informace občanům obce
Svésedlice
leden - únor, číslo 1 a 2/2018
Vážení spoluobčané,
na následujícím listě připomínáme úhradu obecních poplatků. Ty
lze možno uhradit hotově na obecním úřadě nebo z pohodlí
domova převodem na účet obce. Výše poplatků se nemění a
zůstává stejná jako v roce 2017.
Konar Lubomír, starosta obce

Obecní poplatky pro rok 2018
Oznamujeme, že od 5. března budeme vybírat obecní
poplatky.

Odpad

osoba/rok

400,- Kč

Stočné

osoba/rok

770,- Kč

Pes

pes/rok

100,- Kč

Termín úhrady:

na OÚ v

5.3.2017 - 30.4.2017

Po 8:00 – 11:30

13:00 – 15:00

St 8:00 – 11:30

15:00 – 17:30

nebo převodem na účet 153 151 344/0300
Variabilní symbol - číslo popisné
Poznámka – jméno a příjmení

Kulturní sál v novém kabátě
Rekonstrukce sálu a celé budovy staré školy je dlouhodobá
myšlenka zastupitelstva a především starosty obce. Realizace
začala výměnou stropních světel a v neděli 18.2.2018 broušením
a seškrabáváním staré malby. Následovalo natažení lepidla,
včetně perlinky, štukové omítky a nanesení samotné malby. O
velkém úklidu od mytí oken, přes drhnutí podlahy nemluvě.
Omlouváme se, že naše práce začala v neděli, neboť neděle je
tradičně svátkem, kdy se nepracuje. Neměli jsme však jinou
možnost vzhledem k využití sálu a časovým možnostem
dobrovolníků, kteří přes týden chodí do zaměstnání. Přesto se
našli i takoví, kteří si vzali volno a přes týden pracovali se starostou
na postupné rekonstrukci od časného rána. Další rekonstrukce
(wc, přísálí, dveře, atd.) budou navazovat v tomto roce. Je zřejmé,
že se dobrovolnou účastí a prací na této akci ušetřily nemalé
finanční prostředky. Celkem se během 6dní odpracovalo 260hodin
dobrovolných prací. Jmenovitě se na této akci podíleli. Ruský
Václav, Ruský Marcel, Ruská Magdalena, Královič Martin,
Klymusová Hana, Herynek Jan, Richter František, Nagy Mário,
Ohera Bohuslav, Eliáš Libor, Roháč Pavel, Konar Lubomír, Chrást
Pavel, Berka Vlastimil, Berka Filip a Berková Marcela. Díky patří i
paní Grieblové za ušití záclon. Děkujeme všem dobrovolníkům za
jejich čas, který věnovali obci a budově staré školy, ve které se
odehrálo spoustu životních příběhů.
Bohuslav Ohera

Pingpongový turnaj
Další akcí na místním sále bude pingpongový turnaj. V loňském
roce zde bylo 20 účastníků. Již nyní je opět registrováno 11
hráčů. Z organizačních důvodů je tedy potřeba přihlásit se do
tohoto turnaje za včas. Buďto osobně přímo u pana výčepního
nebo na telefonním čísle 732 627 879. Hodnotné ceny a bohaté
občerstvení zajištěno. Termín konání je 10.3. od 11hod.

Další parádní dětská jízda
Dne 24.2.2018 proběhl maškarní karneval pro děti na sále
kulturního domu. Dostavilo se více jak dvacet dětí s maskami.
Letos měli masky pro zpestření celé akce i někteří dospělí. U
dětí byly k vidění například masky jako princezny, indiáni,
kostlivci či krokodýl. U dospělých byla snad nejhezčí maskou
Pipi dlouhá punčocha či Šaman z kmene fialovovlasých. Po
celou dobu jsme se snažili děti rozveselit dětskými písničkami.
Proběhlo pár soutěží pro děti. V jedné soutěži nejprve děti
malovaly. Poté proběhla soutěž, kdy mají děti zavázané oči a
dostávají ochutnat různé druhy ovoce nebo zeleniny. Poznávají
o jaký druh ovoce či zeleniny jde. Na občerstvení bylo jako vždy
z čeho vybírat. Novinkou byly horké maliny, kdy si tuto
specialitu připravil místní hostinský. Maliny sklízel údajně
hodinu před zahájením akce. Prý nebyly z mrazáku, ale přímo
z maliníku u něj na zahradě  V tombole se nám jako
v posledním ročníku sešlo více jak 80 cen. Pravděpodobnost
výhry tak byla pro všechny veliká. Děkujeme všem, kteří se na
pořádní této parádní dětské akci podíleli a těšíme se zase na
hojnou účast při dalších akcích.

Sponzoři dětského maškarního karnevalu
Hospoda U Václava, obec Svésedlice, Konarovi Barbora a Lubomír,
Berkovi Marcela a Vlastimil, Chrástovi Jana a Pavel, Valáškovi
Petra a Jan, Oherovi Jana a Bohuslav, Oherovi Helena a Bohuslav
– Doloplazy, Dirbákovi Marie a Michal, Havel Composites CZ, Ing.
Klásek Pavel – projekční kancelář, SDH Svésedlice, Herynková
Jana, Zavadilovi Jarmila a Josef, Zavadilovi Vendula a Aleš, Botlovi
Dana a Arpád.
První cenou byl jako v loňském roce dort Mickey Mouse, který
upekla Marcela Berková. Celkem se nám sešlo 84 cen. Ještě
jednou všem mnohokrát děkujeme.

Véšplecht :
Toš, máme tade začátek března. Povidá se „ Ešle unor hoňi mrake,
stavi březen sněhuláke.“ Jak to bode letos s počasim to nevim.
Enom vim, že se po tech vánocich temo sněhulákovi trocho
podobám. Nemožo shoďiť po svátkách aňi gram a to aji dež
choďim všode šórem. Onehdá sem na Vrchách potkal Pavlika od
nás z óřado a take nevepadal, že be přes vánoce zrovna cvičel.
Vepadalo to jak hdebe mjel pod kabišem klubičko nebo neco
skovanyho. Jak zme se mijele, toš Pavlik opackl a málem se
dokotálel až na Spálevó. Jak se tam dule o neco zastavil, tak sem
k ňemo došil, protože na běh se ešče neciťim. Pavlos ležel meze
halózim, ale bel v cajko, je to tvrdé klok. Dale zme se do řeče a on
mňe začal ordinovať nejakó jablečnó dieto, že to fungoje a gdese
cose. Toš, tře dňi sem nedal do hobe ňic inyho než japko a čestó
vodo. Na zkóško a pročešťeňi to nebelo špatny, ale japko strčim
do čoňe zas až přišťi unor. Den po dieťe sem doma oďil a došil aj
Pavel. Ož jak sem vetahoval klobáse, tak sem ciťil to změno a nigdá
mňe lepši nebelo. Na Pavlovi belo viďeť, že je stényho názoro.
Najednó zme bele v maršo. Jedle zme, až nám za ošama vrzgalo.
Ide viďeť, že ta dietóza zabrala a nemjela jeďinó chebo.

Bohuslav Ohera

Černá kronika v zrcadle času

21.5.1906

Pojďme se vrátit v čase
a pobavit se o Honzovi Slívovi zase.
O jeho konci už jsem psal (číslo 9/2017), ale ještě před tím rozdal
Honza spoustu bolestivých ran.
Nebyl to žádný svatoušek ani slušného chování fanoušek.
Problémů měl více než dost a občas někomu zlámal kost.
Prý se i mrtvým stavěl a vysmíval. Možná i proto se šest let od
této události, tak mladý na onen svět podíval.
Na další straně dočtete se o jedné z jeho mnoha rvaček, byl to
vskutku z pekla žáček.

Bohuslav Ohera

Odpadové hospodářství v roce 2017
V přiložené tabulce je vidět srovnání s předchozími roky v tonáži
odpadů. Tabulka neznázorňuje tonáže plastů, papíru a skla. U
plastů se bavíme o 5,47t za rok 2017, u papíru 3,21t a skla jsme
v loňském roce odevzdali 5,03t. Ohledně papíru a plastů již bylo
několikrát psáno, že se naše obec zapojila do projektu, který
administroval mikroregion Bystřička a jedná se o individuální svoz
papíru a plastů přímo od domu, doplnění sběrných míst a nákup
druhého BIO kontejneru. Celkem se z těchto prostředků pořídily
4ks zvonů na sklo, 5 ks 1100l nádob na plasty, 5 ks 1100l nádob na
papír a 80 ks 240l a 120l nádob do domácností na papír a plast.
Celkové náklady naší obce na tento projekt činily 237.770,-,
spoluúčast obce je. 43.526,-. Pro Vámi požadované nádoby se
prosím dostavte ve středu, 14.3.2018 od 15hod do 18hod. Vše
bude fungovat obdobně jako s kompostéry, kdy uzavřeme
smlouvu mezi obcí a majitelem nemovitosti o bezplatné zápůjčce
nádoby. Individuální svoz separovaného odpadu začne v prvním
týdnu měsíce dubna 2018. O svozových dnech budete včas
informováni, ale mělo by se i nadále jednat o každý suchý týden,
ve čtvrtek. Všechny obce zapojené do tohoto projektu si od něj
slibují jediné. Vyšší efektivitu třídění odpadů.

ROK

komunální

2014
2015
2016
2017

33,75t
27,10t
35,44t
35,41t

velkoobjemový nebezpečný

5,26t
7,20t
5,62t
5,38t

0,391t
0,128t
1,843t
0,381t

BIO

14,85t
21,55t
28,94t

Konar Lubomír, starosta obce

