Informace občanům obce
Svésedlice
duben, květen, 4,5/2018
Vážení spoluobčané,
po delší době máte opět v rukou další porci informací o dění na
obci. V uplynulých měsících se událo několik akcí a další nás již
čekají. Tou nejbližší bude kácení máje a pohádkový les. Již tuto
neděli 3.6. V úterý 5.6. nás od 13hod navštíví hodnotitelská
komise ze soutěže Vesnice roku, do které se za Olomoucký kraj
přihlásilo celkem 11 obcí. V pátek 8.6. se k nám dostaví Český
rozhlas se soutěží Křížem krajem a soutěžit se bude o 16 půllitrů
pěnivého moku od 16.55 u kulturního domu. Neméně důležité
bude zasedání, které se uskuteční 13.6. od 18hod na kulturním
domě k průběhu zpracování projektu na obecní vodovod.

Veřejné zasedání k obecnímu vodovodu
Zasedání se bude konat v kulturním domě, 13.6. od 18hod.
Jednání se bude účastnit nejen projektant Ing. Zimmerman, ale
také Ing. Aleš Calábek, MBA z firmy GHC Regio, která nám pomáhá
s administrací dotační podpory na čistírnu odpadních vod. Tato
firma taktéž řeší dotační podpory na budování vodovodů v obcích.
Samotný projekt vodovodu se řeší na základě vypracované studie
proveditelnosti. Tato studie byla také přednesena na veřejné
debatě, je k nahlédnutí na www stránkách obce a také ji máme
v tištěné podobě na OÚ. Po celou dobu, kdy bylo tohle možné
shlédnout, nebyl jediný negativní názor na jakýkoliv bod z této
studie. V současné době, kdy se projekt finalizuje pro územní
řízení, máme nesouhlas jednoho z místních občanů na umístění
vodojemu. I z tohoto důvodu vás všechny srdečně zvu, abyste měli
dostatek času a prostoru na diskuzi se samotnými odborníky či
přednesli vaše názory k samotné přípravě. Někteří z vás již dnes
trpí nedostatkem vody a těžko říci, podle současné klimatologické
situace, jak se bude vše dále vyvíjet. Budeme se těšit na hojnou
účast.
Konar Lubomír, starosta obce

Pálení čarodějnic a stavění máje
Naše společné snažení při stavění máje mělo zdárný konec.
Celkem 14metrů dlouhý smrček se nám podařilo bez větších
problémů postavit. Vše začalo již několik dní před samotným
stavěním. Pro strom jsme jeli pouze ve dvou lidech, což se posléze
také ukázalo, jako drobný nedostatek. Přece jen takovýto kus
dřeva něco váží. Když jsme přenášeli máj z traktůrku na obecní
dvůr, pomáhal, kdo zrovna mohl. Sobotní den byl už pak ve
znamení zdobení. Tradičně bývá celorepublikově akce stavění
máje spojená s pálením čarodějnic, kterých se u nás objevilo také
více než loni. Bylo zde pár drobných soutěží a za ně nějakou tu
dobrotu nebo dětské čtení, za které děkujeme Marcele Berkové.
Na stavění máje se u nás v obci čekalo dlouho. Takovou to akci
stálo důkladně zdokumentovat, a proto jsem pozval kamaráda
z Přáslavic, který má jako koníčka focení a natáčení videí z tzv.
dronu. Tohle video a fotky můžete zhlédnut buďto na www
stránkách obce nebo na FB stránkách obce. Na www stránkách
obce byly přidány dvě ikonky s odkazem na FB a nově také na
Youtube kanál, kde jsou vidět videa.

Oleje použité z kuchyní
Prosíme o odevzdávání olejů,
do
připravených
nádob,
použitých pouze z kuchyní.
Jedná se tedy o výhradně jedlé
oleje. Tyto oleje nám bezplatně
sváží svozová firma. Oleje na
fotografii odevzdáváme při
svozu nebezpečného odpadu.
Zapalovací svíčky taktéž. Při
zjištění, že jsou v nádobě na
jedlé oleje i oleje motorové, tak
za svoz celé popelnice platíme
nemalou finanční částku. Za
dodržování pokynů nalepených
na
sběrných
nádobách
děkujeme.

Soutěž Vesnice roku 2018
druhou přihlášku do soutěže Vesnice roku jsme stihli podat do
konce dubna. Již v loňském roce jsme si vyzkoušeli jaké to je, se
této soutěže zúčastnit a získat nějaké to ocenění. Přihláška do této
soutěže se oproti loňskému ročníku moc nezměnila. Zaslání cca 40
fotografií obce, spolků a zejména z akcí, které u nás pořádáme.
Zaplatit registrační poplatek a sepsat charakteristiku obce, která
popisuje zejména koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií,

péče o veřejná prostranství a přírodní prvky a zeleň v obci, péče o
krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.
Soutěž proběhne na dvě kola. Krajská a celostátní. Vítězové
krajských kol postupují do finále celostátního. Hodnotitelská
komise, která bude mít 10 členů, dojede do naší obce v termínu
5.6. od 13hod do 15hod. Opět máme přesně stanovenou dobu a
to dvě hodiny, kdy budeme naši obec prezentovat. Oproti
loňskému roku náš program představení obce nejspíš prodělá pár
změn a to z důvodu výstavby ČOV a vypuštěného rybníka.
Vítězem loňského ročníku v Olomouckém kraji byla obec
Vápenná. Starosta této obce bude členem hodnotící komise
letošního ročníku, stejně tak jako starosta obce Hněvotín, který
vyhrál krajské kolo v roce 2016. Vítězem celostátního kola byla
v roce 2017 obec Heřmanov. Nutno podotknout, že tato obec má
zhruba stejný počet obyvatel jako my. Nemají mateřskou školu,
nemají základní školu, nemají kanalizaci, ale i přesto dokázali tuto
soutěž vyhrát. Kromě prestižního titulu „Vesnice roku 2017“, jim
to také přineslo do jejich rozpočtu 2mil. korun. Mimo vítězství
v krajském kole se bude soutěžit i o různé stuhy. Modrá za
společenský život, zelená za veřejnou zeleň, oranžová za
spolupráci se zemědělským subjektem, bílá za práci s mládeží.
Další ceny: koláčová cena, Fulínova cena za květinovou výzdobu a
spousta dalších cen.
Akce bude tak jako v loňském roce veřejná. Budeme rádi, když se
zapojí co nejvíce lidí z široké veřejnosti. Můžete na daný den
klidně přichystat překvapení pro hodnotící komisi. Například
nějaké drobné občerstvení. Ať už sladké či slané. Nejen loňský
domácí chléb od hospodského měl veliký úspěch, takže bude
zajisté přínosem, když se nám našich místních dobrot sejde co

nejvíce. Určitě bychom rádi zapojili, tak jako v loňském roce
nejmenší z nás, hasiče, kronikáře, knihovnici, faráře a šikovné
občany, kteří rozumí svému řemeslu, ale i všechny ty, kteří se jen
prostě přijdou podívat. Budeme rádi, když se zapojíte a společně
pomůžeme Svésedlicím v této soutěži třeba uspět více než
v loňském roce.

Turnaj v petanque
8.5. proběhl turnaj v pétanque, což je aktivita, která není zase až
tak známá. Na nultý ročník turnaje byla adekvátní účast. Tento
sport mohou hrát opravdu všechny věkové generace a tak došlo i
na rodinná utkání. Vítězové Standa a Josef Zavadilovi, hráli proti
Káje a Domče, které si nevedly vůbec špatně. Avšak na celkové
vítěze nestačily. Kdo bude mít zájem, tak si lze v hospůdce zdarma
pétanque zapůjčit a můžete trénovat na další společný turnaj.

Véšplecht :
Co se to šelo v naše hospoďe
Jak všeci istě vite, hospoda bela do odvoláňi zavřená z duvodu
oprav. Nédřiv z teho bel hospocké Vena jak na hřebikách. Bel
zamčené v hospoďe a békal, že nás tam nepusťi aňi debe bela
krópa za dokát. Povidám mo, že se to všecko mosi opraviť, ináč
se tam aňi psék nezastavi a ten nemine jednyho roha. Vena se
nedal a šil na mňe oklekó, že mlovim jak profesor, ale pré sotva
kolomaz od podmáslí rozeznám. Povidám, te máš zas nos jak
modrc v novinách. Otevř a me ťi to vesvjetlime. Tož, nakonec
odemčel a po pár jalovcovéch bel stényho názoro jak me. Potem
sposťil klapke přes panenke, hlavó migl na stul a jož bel v páně.
Mjelo tak bet. Domlova bela statá. Rekonstrukca dopadla ďiky
pár dobrovolňikum faň. No, až na vás pudó tahe, tož nemosite
přeméšleť do keré hospode se pudete posťit 

PIVO POMOŽE KE ZDRAVI

VÉNOVO PIVO
DOPOROČUJE 30 Z 30 OSLOVENÉCH PIVŇICH ZNALCU

Bohuslav Ohera

Smolno
aneb co máme skoro za humny

Středověký centrální hřbitov sebevrahů a
popravenců
Někde v oblasti nad Kozlovem a Velkým Újezdem směrem u tzv.
Zeleného kříže se nachází historicky unikátní místo opředené
pověstmi a hrůzu nahánějícími historkami. Smolno bývala osada,
od které vznikl název tohoto hřbitova bez křížů. Trvale tichá
náhorní rovina severně od pramene řeky Odry. Už samo vyslovení
nahánělo hrůzu pověrčivým, otrlé zvedalo ještě před setměním
z hospodských židlí a děti zahánělo do peřin. Zapomenutý kus
země, opomenutý už i kartografy v novějších, i těch
nejpodrobnějších mapách. A přitom jde o historicky unikátní
místo, centrální pohřebiště popravenců a sebevrahů celé střední
Moravy. Velký trojúhelník na uzemí nikoho. Žádný z pánů okresu
Veseličského, Olomouckého a Lipnického o tento kus země
nestál.Na území bez pána se v této odlehlé oblasti sváželi
sebevrahové a popravenci z celé Moravy. Zločinci a sebevrazi
ztráceli totiž smrtí nejen svá jména, ale i svou víru. Zákony jim
neposkytovaly právo na náhrobek a v matrikách se takováto úmrtí
nijak zvlášť neoznačovala. Tito mrtví nesměli býťi řádně pochováni
na hřbitově v obci ani jeho obvodu, protože by je dle pověr země
nepřijala. Popravené a sebevrahy bylo možné zakopat na skládce,
rozcestích nebo odlehlých místech. Lidé byli pověrčiví a nechtěli
přivolat sucho, povodně, hlad, mor, atd. Inu dopravit na Smolno
nebožtíka bylo v těchto kopcích a úvozech více než obtížné.

Záznamy:

Sousedé
Usnesli se sousedé, že předejdou neštěstí své osady a rozhodli
se příští noci pochovat sebevraha na území osady vedlejší, bez
ohledu na to, jakou pohromou bude tato osada v příštím roce
postižena. Jenže až tam se donesla neradostná zpráva
a v předtuše, jakým hrůzným darem mají být tito obdarování,
neboť i oni tak minule učinili, po celé délce hranice hlídkami
zastavěli. V čiré noční tmě poznává bdělá stráž tichou blížící se
tlupu s příšerným břemenem. Nezvyklý útok byl odražen a podivný
pohřební průvod se proto vydal na opačnou stranu, ale i tam mu
bylo hroženo a proklínáno.

Popravenec
Jednou časně ráno vjel do dvora Rychty, což byl hostinec ve
Velkém Újezdě, krytý kočár tažený koni. Pacholek vypřáhl, koně
odvedl do maštale, ale z kočáru nikdo nevystupoval. Zvědavá
děvečka ve své ochotě otevřela dvířka a přívětivě budíc zvala
spícího pána s doutníkem v ústech k večeři. Ten se ale nehýbal a
dříve než pochopila, byla pacholkem okřiknuta a odehnána.
Vysvětlení, které přineslo dívce úlek a úděs snad není třeba
popisovat.

Na zdraví
Další očité vyprávění nám sděluje příběh party tesařů, tesajících
zde klády až do pozdějších večerních hodin a také už řádně
napitých.
Tu zvedl jeden z nich láhev a hlasitě zvolal: „Tak. Vy kamarádi
si připíjíte na zdraví. Já ale připíjím na zdraví všem nešťastníkům,
kteří tu odpočívají, ať je jim země lehká a …“. Nedomluvil, nenapil
se. V tom okamžiku se zvedl takový vítr, že stromy se ohýbaly až
k zemi, větve se lámaly a suché listí se točilo ve velkém víru, až
zastínilo i svit Měsíce. To sami duchové prý dostali chuť na kořalku!

Setkání
Takový oběšenec například na Tovačovsku se nevynášel dveřmi,
ale vyhodili ho oknem, naložil na hnojný vůz a tradá rovnou na
Smolno. Jak jel povoz osadami, zavírali všichni honem vrata i okna,
protože nad vozem poletovali čerti. Toho dokázal doprovod
tvořený pacholky náležitě využívat. Zastavili povoz prudce na návsi
nebo před hospodou a volali, že jim čerti visí na kolech a oni
nemohou z místa. To jim lidé hned nosili koláče, maso i pivo, aby
se čerti dobře posilnili a už aby byli pacholci s tím ďábelským
spřežením pryč.
Na loukotě kol se zavěšovaly všelicí duchové, jen povoz zbrzdit a
zastavit, doprovod roztrhat. A tak bylo třeba kladivem klepat na
kola, na prsty držících se duchů, aby se povozu ulehčilo.
Na místě samém, dojel-li povoz, ti dříve pohřbeni vítali
všemožnými strašidelnými orgiemi nového druha. To až do té
doby, než doprovod vykopal hrob a rýčem oddělil hlavu od těla. Do
příchodu prvního přímého slunečního paprsku musela být zem
srovnána a povoz s doprovodem pryč. Nestalo-li se tak, země se
otevřela a … . Jen pološíleným koním se někdy podařilo doběhnout
k lidem, aby u nich už záhy zdechaly.

Švédské vinobraní
Během třicetileté války r. 1642, když na Moravu vtrhla drancující
švédská vojska, rozložila si jedna skupina žoldáků, snad právě poté
co vypálila Velký Újezd, svůj tábor právě na Smolnu. Přivezli
s sebou i víno v dubových sudech až kdesi z Rakous a to si zde
pečlivě uložili k vychlazení v zemi. Jenže při následném nájezdu
císařských vojsk byl jejich tábor dobyt a Švédové pobiti či zajati.
V padesátých letech minulého století přišla velká vichřice, která
v těch místech vyvrátila i s kořeny celý les. Kromě kostí objevili lesní
dělníci při zpracování polomů ve vyvrácených kořenech i několik
zachovaných soudků. Byly těžké, jako plné, a tak jeden navrtali, ale
nic neteklo. Rozbili jej tedy, a co vidí … , víno jako rosol, dalo se
krájet. Ochutnali a pocítili omamnou vůni, chuť i sílu, která ani za
celá staletí nevyprchala. Ještě dlouho si pak prý velkoújezdští
dřevaři při svačině ke chlebu přikrajovali víno.
O jiných vichřicích vypráví také pověsti německých osadníků
oderských vsí. Kořeny padlých stromů odkrývaly staré mělké hroby
a děti si hrály s vyvrženými lebkami odsouzenců kopanou. Jiná
lebka zase posloužila jako koule ke srážení kuželek z hnátů. Tyto
pověsti dosud do češtiny raději nikdo nepřeložil.

Umíráček
Ještě kolem roku 1890 byl na hostinci U modré hvězdy
v Lipníku nad Bečvou zavěšen zvonek, kterým se zvonívalo těm,
kteří z Lipnícka buďto na popravu nebo po ní na Smolno byli
odváženi. Od té doby zní smutný a naříkavý hlas zvonu přímo na
Smolnu. Kdysi zde byl vídáván i zvoník se zsinalým obličejem,
skelnýma očima, modrými rty a nehybným úsměvem. Odzvonil a
rozplynul se jako pára nad hrncem. Viděn už nebývá, jen podivný
hlas umíráčku úpěnlivě oznamuje okolním dřevorubcům a
lesníkům, že je čas polední přestávky. Ti otrlí usednou a vybalí
svačinu, ti zasvěcení berou nohy na ramena.

Toš si vzpomeňte, až pojedete nad Kozlovem 

Hlavní autor : Josef Richter z Velkého Újezdu

Zpracoval a doplnil : Bohuslav Ohera

