Informace občanům obce
Svésedlice
červen a červenec 6 a 7/2018
Vážení spoluobčané,
dovolte mi s odstupem času poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a prezentaci naší obce v soutěži Vesnice roku. Jak jistě
víte, umístili jsme se na krásném třetím místě, což je práce nás
všech. Soutěž Vesnice roku není soutěž krásy, ale je to představení
obce jako celku poslední doby. Spolupráce se spolky, dobrovolná
činnost obyvatel, koncepční dokumenty, plánované záměry,
čerpání dotací a spousta dalšího. Při předání ocenění v Šumvaldu,
jsem mluvil se starostou panem Šenkem a ptal se ho jak dosáhli
úspěchu. Říkal mi „U nás se do této soutěže zapojilo na 170 lidí, to
je cesta k úspěchu. Zapojili se obyvatelé, kterým na obci záleží“….

Soutěž Vesnice roku 2018
Výsledky soutěže Vesnice roku 2018.

1. Šumvald
2. Bělotín
3. Svésedlice

300.000,200.000,100.000,Stuhy

Býškovice – oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského
subjektu
Troubky – modrá stuha za společenský život
Ocenění komise

Lipová – za promyšlené vytváření dobrého místa pro život
Zlatá cihla z Programu obnovy venkova

Bludov – rekonstrukce stavby venkovské zástavby – Měšťanky
Ceny se speciálním finančním oceněním Olomouckého kraje

Dobrochov – cena naděje pro živý venkov
Hlásnice – ocenění za návrat k historickému rázu krajiny a
otevřenosti obce světu
Hlušovice – ocenění za aktivní vytváření podmínek pro život a
dynamický rozvoj obce
Babice – ocenění za příkladnou spolupráci s místním spolky

Starostové Svésedlic v zrcadle času

Starosta

František Frank
Nar. 9.10.1835 v Přáslavicích na č.p 16
Sezdán 26.7.1858 ve Svésedlicích s Františkou Hořínkovou
z č.p. 17
Zem. 20.4.1906 ve Svésedlicích na č.p. 19
Otec : Jan Frank půlsedlák z Přáslavic
Matka : Františka Macháčková z Přáslavic

Doba v úřadu : 1882-1886, 1889-1895 (2 období), 1901-1904

František Frank patří mezi významné osobnosti naší obce. Do
Svésedlic č.p 19 se František přistěhoval v roce 1856. Před tímto
rokem, v tomto domě, žila rodina Jahnů, jejichž přímá linie nyní
žije na č.p 6. Manželství Františka Franka bylo bezdětné, proto
statek věnoval svému synovci Methoději Frankovi (také
pozdějšímu starostovi), jehož přímá linie žije na č.p 19 dodnes.
Františkovým největším úspěchem bylo vybudování okresní cesty
přes obec, na kterou všichni dlouho čekali. Dlouho se nedařilo
sehnat finanční prostředky, tak dal František ze svého 400
uherských zlatých. Pro představu, okolo roku 1870 byl roční plat
vysokého úředníka 500–700 zlatých, učitele 130 zlatých a roční
mzda dělníka 100–200 zlatých. Byla to tedy suma opravdu vysoká.
Takovou částku vydělal dělník za 3 roky tvrdé dřiny. Inu, ale i
tenkrát měla mince dvě strany. Občas někdo do tisku napsal o
Františkovi a radních nějaký nelichotivý článek, který nikdo
nepodepsal a přesto takové články redakce zveřejnovala. Radní a
starosta se potom museli bránit v dalším čísle, které vyšlo za
týden. Z jedné takové reakce jsem se dozvěděl, že pan pisatel
peníze měl, ale podílet se ani jednou zlatkou na ničem nechtěl.
František byl zvolen celkem čtyřikrát. To značí, že takové články
psali jen jednotlivci za účelem pošpinit jeho úřad. Většina místních
i okolních však věděla jakou, obětavou práci František dělá. Občas
se objevil i hezký článek (r.1892) od jeho obdivovatelů, který
zveřejňuji na další stránce. No, ale odezva od pana pisatele, který
neměl úřad v lásce na sebe nenechala dlouho čekat. O tom ale, až
zase někdy jindy……………

Bohuslav Ohera

Prodej pozemků v naší obci – lokalita U Školy
V současné době u nás v obci probíhá na několika místech
výstavba rodinných domů. Některé lokality jsou téměř připravené
a jiné se teprve budou připravovat. Ať už je to lokalita směrem na
Vacanovice – Na Vršku či naproti rybníka - Trávníky. Největší
z lokalit je ta, která je v současném platném územním plánu
vedena jako lokalita B3. Je to při výjezdu z obce na Velkou Bystřici
po levé straně. Pro rozvoj obce je mimořádným přínosem domluva
s původním majitelem lokality p. Ing. Milošem Spurným, se
kterým jsme se dohodli na vzájemné spolupráci. Větší část této
lokality se převedla na obec a obec tedy bude mít své vlastní
pozemky pro výstavbu rodinných domů. Jak jste si mohli všimnout,
tak od 1.8. do 16.8.2018 je zveřejněn záměr prodeje těchto parcel
a jsou přijímány nabídky na obecním úřadě. Zisk z prodeje těchto
parcel bude použit na další rozvoj naší obce a zejména na pokrytí
spolufinancování plánovaného vodovodu, který se v současné
době projektuje.
V letošním roce ještě provedeme výstavbu inženýrských sítí do
této lokality, aby bylo možné zahájit samotnou výstavbu co
nejdříve. Na výstavbu kanalizace v této lokalitě se nám podařilo
získat dotaci z Olomouckého kraje ve výši 500.000,-.
Konar Lubomír, starosta obce

Závěr MŠ Přáslavice na obecním dvoře
Již podruhé se konal na obecním dvoře závěr školního roku
z mateřské školy Přáslavice. Děti vyšly z přáslavského sídliště,
směrem k Háječku a pod dálnicí kolem rybníčků až sem k nám. Po
cestě je čekaly pohádkové postavy, u kterých plnily různé úkoly.
Na dvoře byl připraven doprovodný program, kde zlatým hřebem
bylo vystoupení bublináře, p. Rollera z Kroměříže. Věřím, že se
všem nejen vystoupení líbilo a budeme se těšit na další společné
akce s MŠ Přáslavice.

Nabídka zaměstnání v obci Svésedlice
Firma Roofs CZ Group, a.s. hledá pracovníka na pozici – vedoucí
skladu, na hlavní pracovní poměr. Místo pracoviště – Svésedlice
77. Požadavky – práce s vysokozdvižným vozíkem a práce na PC.
Více informací na telefonním čísle – 606 732 733.

Workout Zmoly
Vznikla myšlenka, proč do Zmol za vysílač neudělat cvičící prvek,
tzv. work out prvek. Zastupitelstvo si řeklo, ano, pojďme do toho.
Přišlo pár dobrovolníků, kteří se dali do práce, jmenovitě Bohuslav Ohera, Pavel Roháč, Michal Dirbák, Franta Richter a
Honza Herynek. Hloubení jam, betonáž a samotná montáž prvku.
Na samotném prvku se dají dělat základní cvičící prvky s vlastní
vahou. Pro doplnění je zde lano. Dále zde budu činky, vlastní
výroby, kus železa a betonu a pneumatika. Celkově vyšel tento
prvek díky dobrovolné práci místních nadšenců na cca 13.000,-,
děkujeme.

Síť s fotbalovou brankou
Na ploše plánovaného hřiště jsme se rozhodli nainstalovat
záchytnou sít, ke které je objednána certifikovaná branka
s bezpečnostními prvky proti převrhnutí. Je samozřejmostí, že
jakmile se tam branka objeví, je možno si na budoucí hřiště chodit
kopnout do balonu  ruku k dílu přidali – Patrik Partsch, Honza
Herynek, Franta Richter, Libor Eliáš, Vlastik a Petr Berka, a kluci
Jarda a Lojza z Autokoma.

II. Memoriál Ludmily Zatloukalové – Coufalové
Dne 30.6.2018 se ve Svésedlicích konal druhý ročník turistického
pochodu a cyklojízdy. Start i cíl byl na obecním dvoře. Účastníci,
kterých bylo 105, si mohli vybrat z šesti pěších tras a šesti
cyklotras. Nejdelší pěší trasa byla 30 km a na tento okruh vyšlo 16
turistů. Nejdelší trasa pro cyklisty měřila 60km a zúčastnilo se jí 5
nejodvážnějších. Pro děti byla určena 6km dlouhá pravěká stezka
přes Spálivou. Do Svésedlic se přijeli podívat turisté např.
z Ostravy, Zábřehu, Brna a jiných vzdálených míst. Potěšila nás
návštěva krajského předsedy turistů pana Rostislava Klemeše s
doprovodem. Místní nás podpořili v hojném počtu a za jejich
podporu děkujeme. Turistika se může provozovat v každém věku.
O tom nás přesvědčila skupinka z Ostravy. Jejich věkový průměr
byl 74 let. Na fotce níže připíjím na jejich zdraví a těším se na
setkání u další turistické akce. KČT Svésedlice děkuje všem
dobrovolníkům za pomoc a ochotu. V příštím roce se na Vás
všechny opět těšíme. A pro ty co se rozmýšlejí mám vzkaz.
Došprtéte do Svésedlic, gde faň je névic  Sportu a turistice zdar!

OheraBohuslav, předseda KČT Svésedlice

VU3V při ZŠ Doloplazy bilancuje poslední
akademický semestr
V květnu 2018 skončila pro studenty VU3V ZŠ Doloplazy možnost
dokončit všechny zkušební testy, závěrečný test a zakončit tím
letní semestr.
To se podařilo 99% studentů. Mnozí si oddechli a začali se více
věnovat svým rodinám a zahrádkám. Mnozí však ani poté
nezaháleli.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje totiž uspořádala
v květnu třetí ročník sportovních her seniorů, kterých se studenti
naší VU3V také účastnili. Tentokrát v rekordním počtu. Sestavili
jsme 3 soutěžní družstva a v konkurenci cca 40 týmů doloplazské
družstvo získalo celkově skvělé 5. místo.
Byl to slibný začátek a bezvadná příprava na celostátní seniorské
hry v Praze pořádané bývalým mistrem světa a Evropy v aerobiku
Davidem Hufem a organizací Buď fit seniore. V konkurenci cca 400
účastníků z celé ČR naši zástupci akademické obce z doloplazské i
olomoucké skupiny vybojovali ve svých věkových kategoriích 7
zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili (zlaté:– V.Mádrová –
Nordicwalking, J.Zlámalová – biatlon, S. Zavadil – NW, skok do
dálky, V.Toman – slalom, skok do dálky, M.Palacková – slalom,
stříbro: S.Zavadil – biatlon, M.Palacková – skok do dálky, bronz:
V.Mádrová – slalom)
Ukázalo se, že studenti VU3V nejsou jen výtečnými studenty, ale i
sportovci.
A kromě toho 6 studentů VU3V absolvovalo kurz „Jak psát
Wikipedii“ ve kterém se seznámili se základy psaní v české verzi
této celosvětové encyklopedie.

Koncem září opět zahájíme akademický rok. Zápis na přednášky (v
Doloplazích na téma Hudební nástroje a druhé možné téma České
dějiny v souvislostech II) proběhne 24.9. od 14 hod. do 15,30 v ZŠ
Doloplazy. Při Krajské radě seniorů zápis na přednášky České
dějiny v souvislostech I bude 26.9. od 15 hod. do 16,30 v budově
KÚ – kongresový sál Olomouc.
Zveme všechny nerozhodnuté a dosud váhající seniory
k aktivnímu využití volných dnů. Další informace na stránkách
www.zsdoloplazy.cz nebo www.e-senior.cz .

J.Navrátil, ZŠ Doloplazy

Véšplecht :
Toš, zas po roko bode cyklovélet mikroregióno. Jede se
děďinama a bocháte do plánko razitka. Stéňe tak se dávajó
štemple aji o nás v hosťinco. Mňe se vebavila na toto akco
jedna taková věc z předešlyho roko. Bel tédeň před
cyklovéletem. Ten deň belo vedro a já mňel žižeň jak
deviťihlavá saň. Eno bať, vjedyrko se potřebovalo trocho
zchlaďiť. Chvilo sem zápasel se svojim svjedomim, ale aňi
nevim jak, ocitl sem se najednó v našim hosťinco. Enom sem
lapl, tak převalele dva opoceňi kolaři (jeden bel malé a drohé
velké), že pré chcó razitko. Všeci co zme tam bele, zme seděle
a čočele co chcó. A oňi zas békle: razitko ! Meslele zme, že
nám ošil rozom. Nejak zme si všeci nerozomňele. Pak z ňich
velezlo, že jedó cyklovélet mikroregión. Enomže se sekle o
tédeň. Toš im povidám jak se vjece majó, že je tédeň čas. No,
a včel to začlo. Ten malé bel bestré jak břinek a povidal temo
velkymu přes zube : „Ty seš božídárek bez kvasnic“ Ten velké
na ňho veplešťil čgále jak žaba a povidá : „Co na mňe otviráš
hobo jak kapr“ Malé si to nenechal a békl : „Sám máš hobo
jak od kremenálo vrata“ To ož ten velké nevedržel a nafókl
se jak papoč. Chvilo tam oba stále jak svaté za děďinó a pak
cófale bezeslova nazpátek. A karé pryč. Jejich kroke zalihale
a me zme im aňi nesťihle popřáť šťastnó cesto 

Bohuslav Ohera

Mapky k dostání v místním pohostinství nebo na obecním úřadě.

