Informace občanům obce
Svésedlice
březen, 3/2018
Vážení spoluobčané,
připomínám možnost vyzvednout si popelnici na separovaný
odpad na obecním úřadě. Individuální svoz papíru a plastu od
domů z těchto nádob se poprvé uskuteční ve čtvrtek 5.4.
V termínu 19.4. budou svezena pouze veřejná sběrná místa na
obci a další termín individuálního svozu proběhne ve čtvrtek 3.5.
Svozová firma nemá bohužel v současné době větší časový prostor
pro individuální svoz každých 14dní. Pokud by bylo potřeba svážet
individuálně od domů každých 14dní bude potřeba se svozovou
firmou vyjednat termíny, kdy by to bylo možné. Svoz sběrných
míst bude tedy probíhat dle svozového kalendáře, každý suchý

týden ve čtvrtek. Individuální svoz bude prozatím probíhat jednou
za 4týdny. ( 5.4., 3.5., 31.5., 28.6. , 26.7., 23.8., 20.9., 18.10., 15.11.
a 13.12.). Jelikož se u nás jedná o novou službu občanů, až čas nám
ukáže, jaká bude skutečnost pro případné úpravy daných svozů.
Další informací k separaci odpadů je, že je možné využívat i druhý
BIO kontejner, který je umístěn u Zmol. Větve z jarního ořezu
stromů a keřů je možno ukládat na zeleném pruhu vedle RD
Komárek,
kde
je
již
pár
smrkových
větví.

Připomínám také, že se 28.4. uskuteční svoz velkoobjemového
odpadu, nebezpečného odpadu, sběr pneumatik a elektroodpadu
na tradičním místě u parku.
Dovolte mi ještě přiblížit, co se v poslední době událo a co nás čeká
nejen v naší obci. Od 5.3. letošního roku započala stavba
kanalizace, která propojí současný areál ČOV s parcelou, na které
má stát nová ČOV. Realizace kanalizace by měla být hotová během
měsíce dubna. V brzké době začnou práce na samotné výstavbě
ČOV. Výstavba by měla být dokončena nejpozději na podzim
letošního roku, pokud se v průběhu realizace neobjeví
nepředvídatelné okolnosti. Věřím, že k samotné akci
„Intenzifikace ČOV Svésedlice“ už bylo i v předchozích vydáních

napsáno vše podstatné a budeme se tedy těšit na zdárný průběh
stavby.
Jak také jistě víte, v současné době probíhá vypracování
projektové dokumentace na vodovod. Tomuto rozhodnutí
předcházelo vypracování studie, jak je nejlepší vodovod v naší obci
řešit. V brzké době (o termínu budete informováni, na vývěskách
a v rozhlase) vás ohledně problematiky vodovodu navštívíme u vás
doma osobně. Zajímat nás bude, kde byste v budoucnu rádi
realizovali vodovodní přípojku. Zkuste si tuhle možnost prozatím
v klidu zvážit a popřemýšlet nad samotnou realizací, jak by bylo
v dané nemovitosti možná co nejjednodušeji přípojku řešit. Je
potřeba mít případnou vodovodní přípojku zakreslenou co možná
nejpřesněji v projektové dokumentaci, aby mohla být tato
dokumentace předložena k územnímu řízení na stavební úřad.
V budoucnu se tak vyhnete případnému problému s tím, že byste
si museli vodovodní přípojku nechat vyprojektovat a projednat na
stavebním úřadě sami. V této fázi jde pouze o projednání samotné
projektové dokumentace včetně vodovodních přípojek.
K případným odborným dotazům vám bude k dispozici jeden
z inženýrů, kteří nám obecní vodovod projektují.
Dále bych vás chtěl informovat o budoucí úplné uzavírce mostu,
na silnici III/4365 u Velké Bystřice. Termín uzavírky silnice bude od
4.4.2018 do 23.9.2018. Předmětný úsek silnici III/4365 je také
součástí trasy linky veřejné dopravy 891347 Olomouc – Doloplazy
– Tršice. Po dobu uzavírky „včetně BUS“ bude linka vedena po
objízdné trase. Ta povede ze zastávky Velká Bystřice, radnice po
silnici III/4365a (Svésedlická), III/4365 (Týnecká), III/44317 (ČSA),
I/35 do Přáslavic, III/4366, III/4365 do Svésedlic. Objízdná trasa je
obousměrná. Zastávka Svésedlice, rozc. bude po dobu uzavírky
zrušena bez náhrady. Po dobu uzavírky bude platit na lince 891347
výlukový jízdní řád.

Závěrem mi dovolte popřát všem příjemné prožití velikonočních
svátků a přednést pár pranostik k Velikonocím.

Velikonoční pranostiky
K období Velikonoc se váže několik pranostik. Na Zelený čtvrtek
by lidé podle jedné z nich měli jíst převážně zelenou stravu, jako
je špenát nebo zelí. Pokud bude v tento den sněžit, bude podle
pranostiky teplé léto. Pokud bude na Velký pátek pršet, bude
tento rok špatná úroda. Bílá sobota patřila úklidu a přípravám
a Nedělní Boží Hod Velikonoční, kdy dívky barvily kraslice, a
chlapci pletli pomlázky. Nejvýznamnějším dnem je Velikonoční
pondělí, které představuje Nanebevzetí Ježíše Krista. Od
pradávna muži běhali za ženami s vrbovými pomlázkami. Podle
tradice měly být poté ženy po celý rok silné a zdravé. Ty jim na
oplátku dávaly ručně malované velikonoční kraslice.
Konar Lubomír, starosta obce

Pingpongový turnaj
Téměř na rok přesně od loňského ročníku se konal další turnaj ve
stolním tenise na sále kulturního domu. Oproti minulému ročníku
nám přišlo více hráčů, bylo jich celkem 24. Loni bylo 20 hráčů. Sjeli
se sem z Lipňan, Tršic, Vacanovic, Přáslavic, Doloplaz, Velkého
Týnce, Čechovic či Kroměříže. Více jak dva stoly bohužel na sál
nedáme, ale i tak jsme se pustili do bojů o nejvyšší příčky.
Organizačně, kdo s kým hraje, zajišťoval na výbornou Standa
Zavadil. Kdy se každé utkání hraje na 32 odehraných míčků.
Výsledek je tedy vždy roven počtu míčků třicetdva. Obrovská
výhoda v tomto systému je taková, že si každý zahraje stejně
dlouho, protože na to má v každém kole stejný počet úderů, jako
jeho soupeři. V základní hrací době vám tedy počítač nalosuje
náhodného soupeře, proti kterému hrajete celkem o 32 míčků.
Každý si zahrál celkem 6 základních kol. Dohromady tedy 72 utkání
v základních kolech a dalších 16 utkání ve vyřazovacích bojích. Do
vyřazovacích bojů postoupilo 16 nejlepších, kde už se hrálo
klasickým systémem na tři vítězné sety.

Celkové pořadí hráčů
1. Petr Chrobok
2. Rostislav Lepař
3. Lubomír Calábek
4. Pavel Ruský
5. Pavel Brzokoupil
6. Václav Ruský
7. Dalibor Bartoník
8. Vladimír Vyhnal
9. Pavel Kováček
10 Stanislav Bartoník
11. Bohuslav Ohera
12. Leoš Simon

13. Jiří Jabůrek
14. Tomáš Lovčinský
15. Tomáš Gillar
16. Roman Lovčinský
17. Standa Zavadil
18. Jarda Lepař
19. Milan Preč
20. Ladislav Doležal
21. Mário Nagy
22. Lubomír Konar
23. Lukáš Novotný
24. Ladislav Šuba

Sponzoři turnaje ve stolním tenise
Hospoda U Václava, obec Svésedlice vinotéka Přáslavice, Pivovar
Zubr, KČT Zelenáči Svésedlice, Robert Kovácz, Mário Nagy,
Vlastimil Berka, SDH Svésedlice, Helena Oherová, Petr Berka,
hospoda Čechovice, Hostinec U Facků, Leoš Simon, Pavel Krajčo,
Miroslav Kubík, Šárka Herynková, Havel Composites CZ, Michal
Komárek, Autokoma, Karl Servise – Lammel Star, s.r.o., Marcel
Ruský a starosta obce – putovní pohár

Pověsti v zrcadle času
Spálivá
Dlouho jsem hledal nějakou pověst, která se váže ke Svésedlicím
nebo blízkému okolí. Záhadnou pověst, kterou si lidé vyprávěli
nebo je postavena na reálných základech. Čas běžel a já jsem se
začal smiřovat s tím, že žádná taková pověst není. Jsem rád, že se
mi nakonec podařil, tak trochu husarský kousek. Mám koníček
v historii a tiskovinách, o kterém ví i můj kamarád, který koupil
starý dům v oblasti Nízkého Jeseníku. Jednou v neděli mi
kamarád volal, že na půdě našel nějaké staré tiskoviny a další
věci, které jsou pro většinu lidí určené do popelnice. Shodli jsme
se, že už je to nějaký pátek co jsme se neviděli, a tak spojíme
návštěvu s prozkoumáním půdy jeho domu. Vzal jsem batoh
a rozhodl se, že celý den roznosím na patách. Šel jsem krajinou
a obcemi, které znám ze starých fotek. Díval jsem se kolem sebe
a bilancoval s myšlenkou, jaké to tehdy bylo a jaké je to teď.
Došel jsem k domu, který na mně udělal dojem první republiky.
Kamarád už na mně čekal a vítal mně i s dětmi. Po hezkém přijetí
jsme šli rovnou na půdu objevovat věci, které čas zavál prachem.
Slunce prosvítalo mezi cihly z nepálené hlíny a taškami na
dřevěnou podlahu. Sáhl jsem na podlahu po velkém svazku
muzejního časopisu. Kamarád mezitím přinesl něco na zahřátí
a začali jsme listovat v ročnících vydaných v roce 1891. Za
nedlouho jsem našel článek bývalého pana učitele Karla Červinky
z Hodslavic. Pověsti o kopci Spálivá u Svésedlic. Díky tomu máme
a oprášíme tyto krásné pověsti, které si lidé skutečně vyprávěli.
Přeji Vám hezké čtení a jak půjdete na Spálivou, tak
nezapomeňte, že je to mýty opředená krajina.

Pověsti o Spálivé
Jdeme-li z Velkého Týnce do Velké Bystřice, spatříme
po pravé straně nevysoký kopec, jenž z jara zelená se bujným
osením. Na jihovýchodní straně jeho je nyní kamenný lom. Lid
nazývá je dialekticky „Spálevá,”což odvozeno zřejmě od
„spáliti,”. Bájí se o tomto místě roztodivné věci.

Pověst první
Na Spálivé býval prý za dávných časů obr, který sídlil na vrchu
kopce. Míval nohy až daleko do údolí nataženy. Pověst
tu slyšel jsem ve Vsisku.

Pověst druhá
Spálivá prý kdysi patřívala ku „třináctému kantonu
uherskému”. Stával prý na ní zámek a blízko něho dvůr. Zámek
patřil ještě k Moravě, dvůr však byl již v Uhrách. Pověst tuto
mně vypravoval stařec devadesátiletý.

Pověst třetí
Také pověst podobná oné o Blanických rytířích váže se ku
Spálivé. Kdysi v zimě honila dívka ze Svisedlic svini po polích,
až jí tato vběhla do Spálivé. Dívka za ní, náhle byla v jizbě,
která byla všecka od stříbra jasná. Na zemi spali rytíři, po chvíli
jeden pozdvihnul se, přidušeným hlasem se ptal : „ Brzo-li,
brzo-li ?” „Spěte dále, čas ještě nepřišel,” odpověděl druhý.
To se asi třikrát opětovalo. Konečně dívka vzpamatovala se,
utekla ven. Doma ještě obědvali, ale jak podivila se, když
ji řekli, že byla celý rok pryč !

Pověst čtvrtá
Vykládal mně stařeček jeden, že otec jeho jel jednou
z Bystrovan, za horkého odpoledne spatřil mnoho vojska,
které patrně cvičilo i z děl střílelo, ač nebylo slyšeti ran, ale jen
viděti, jak vyšlehl z děla oheň. Asi dvě hodiny potrval zjev ten,
potom se vojsko pomalu ztrácelo za Spálivou, až zaniklo.
Dívalo se na to mnoho lidí a stalo se to prý r.1820. Dnes
ovšem těžko říci, zda má tato pověst reálný podklad nebo
zakládá se na přírodním zjevu, jenž je u nás neobvyklý,
na tzv. fata morgana.

Pověst pátá
Tento příběh není ze starých tiskovin, tak jako předešlé pověsti.
Vyprávěl mi ho starší pán, kterého jsem náhodně potkal na jedné
konferenci. Dříve žil v Čechovicích a jeho rodina tam žije
doposud. Prý se mu do rukou dostala hodně stará kniha
o Čechovicích. Bylo v ní prý psáno, že právě na Spálivé ležela
obec Čechovice, kterou zapálili mniši z řádu Jezuitského, kterému
lidé z Čechovic odmítli platit daně. Proto se toto místo jmenuje
Spálivá. Po vypálení se prý Čechovští přesunuli přes kopec,
kde obec stojí stále. Kousek od Čechovic směrem na Hostkovice
je místo, kterému se od pradávna říká Na Jezuitské. To může
značit, že zde Jezuité opravdu někde pobývali. Četné pověsti
svědčí zajisté o tom, že Spálivá je místo, které za šerého
dávnověku mělo pro okolní obyvatelstvo jakousi důležitost.

Bohuslav Ohera

Připravujeme :

Smolno (oblast kolem Kozlova)
Středověký centrální hřbitov sebevrahů a popravenců z celé
Moravy.

Ludmila Zatloukalová-Coufalová
Dětství a vstup na politickou scénu.
Ludmila v politice a na obci.
Napsali o Ludmile.
Jak se tenkrát ve Svésedlicích znárodňovalo, aneb hořký konec
Ludmily.

Čuhácká dědina
Skutečné příběhy týneckých kohůtů.
Čuháci vekládajú.

Bohuslav Ohera

Obecní brigáda
letošní brigády se zúčastnilo 28 lidí včetně dětí. Z klimatických
důvodů jsme upustili od tradiční výsadby ovocných stromů. Tato
výsadba proběhne v následujících dnech na vytipovaných místech.
Jednat by se mělo opět o ovocné stromy. Švestky, třešně, višně a
další. Již tradičně proběhl úklid příkopů a prostranství v okolí
vesnice ať už směrem na Vacanovice, Velkou Bystřici, Přáslavice,
kolem rybníka či ve Zmolách. Úklid byl již potřetí zaregistrován
v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Z této akce nám
byly zdarma poskytnuty pytle a rukavice. Dále jsme uklidili na

sběrných místech separovaného odpadu. Vyměnili jsme zvony na
sběr skla. Park veprostřed vesnice byl vyhrabán, uklizen a
zmlazeny některé stromy, kde jejich větve přesahovaly do okolní
vozovky. V archivu na obecním úřadě byly postaveny nové regály
a vynesl se starý nepotřebný nábytek. Děvčata si vzala s dětmi za
svůj úklid kaple a jejího okolí. Paní knihovnice umyla na obecním
úřadě okna. Na dětském hřišti se rozprostřel kačírek, kterého bylo
téměř 11t. Uklidilo se také prostranství kolem dětského hřiště,
kolem lípy a vyčistili jsme některé dešťové vpusti. Práce se udělalo

opravdu spoustu. Všem zúčastněným ještě jednou moc děkuji.
Během dne bylo vidět několik spoluobčanů, kteří se svou prací
zapojili do práce a údržby svých předzahrádek. I jim patří díky za
starost o veřejná prostranství na obci. Budeme se těšit na další
vzájemnou spolupráci.

Brigáda na kulturním domě
se uskuteční od 6.4. od 16.30hod. Kdo má čas a chuť přidat ruku
k dílu bude srdečně vítán. Jednat se bude zejména o bourací práce
na sociálním zařízení v kulturním domě. Od zmíněného data bude
také v následujících dnech uzavřeno místní pohostinství z důvodu
rekonstrukce sociálního zařízení až do odvolání.

Čistota v obci aneb uklízejme po svých
miláčcích
v době, kdy roztál sníh, se po obci na různých místech začaly
objevovat věci, které dříve sníh schoval. S touto skutečností,
se také začaly množit stížnosti na úklid psích výkalů. Někteří z vás
byli dle očitých svědectví viděni, jak po svém pejskovi neuklízíte.
Žádáme majitele psů, aby při jejich venčení uvnitř obce
a v nejbližším okolí uklízeli jejich výkaly. Nikdo z nás není jistě
nadšený z toho, když se mu před domem či v záhonku takové
nadělení objeví a musí je uklízet. Děkuji.

Konar Lubomír, starosta obce

