Informace občanům obce
Svésedlice
srpen a září 8 a 9/2018

Vážení spoluobčané,
volební období 2014 – 2018 je nenávratně za námi. Rád bych
poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu obce za tuto
dobu. Těch, kterým na obci záleží je opravdu spousta a je to na
naší vesničce znát. Za tuto čtyřletou dobu se nám jako celku
podařilo zrealizovat, myslím si, několik velice dobrých projektů.
Ty z největších investic se nám sešly nyní, na konci volebního
období. Již dnes je jasné, že se stavba nové čistírny o něco málo
protáhne, ale měla by být hotová do konce tohoto roku. Stejně
tak jako zasíťování lokality U Hřiště, kde bude v budoucnu stát
několik nových rodinných domů.

Dva důležité chodníky a parkovací místa jsme plánovali a
chystali k realizaci téměř dva a půl roku, ať už z důvodu
nesouhlasu některých spoluobčanů či jiných komplikací, ale
s realizací by se mělo začít každým dnem. Při výstavbě chodníku
k autobusové zastávce za vsí směrem na Velkou Bystřici, bude
během této doby současně probíhat připojení kNN nové
lokality Na Vršku (směrem na Vacanovice), kde je investorem
stavby ČEZ Distribuce. V rámci této stavby dojde také
k vymístění trafostanice, která bude přemístěna ven z obce
směrem na Vacanovice na pozemek Standy Zavadila, vedle
stávajícího sloupu VN. Po skončení těchto prací dojde i
k realizaci chodníku. Vše bychom měli stihnout do konce roku.
Dovolte mi menší shrnutí ve finanční rovině za uplynulé volební
období.
Za volební období 2014 – 2018




Příjmy
Dotace
Výdaje

21.810.606,11.536.639,20.776.752,-

Stav bankovního účtu při nástupu současného zastupitelstva
obce (k 11.11.2014) činil 10.847.681,-.
Stav bankovního účtu při skončení volebního období, před
volbami k 1.10.2018 činil 11.898.340,-.
Lubomír Konar
starosta obce

Volby do zastupitelstev obcí
V naší obci byla ve volbách do zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října
56,36% volební účast. Celkem přišlo 93 voličů, z celkem 165 voličů
v seznamu. V těchto volbách u nás byla, jak jste si mohli všimnout
jedna kandidátní strana.
Výsledky hlasování



Konar Lubomír

74 hlasů

15,77%



Ing. Zavadil Stanislav

68 hlasů

14,49%



Ohera Bohuslav

63 hlasů

13,43%



Herynková Jana

58 hlasů

12,36%



Bc. Chrást Pavel

58 hlasů

12,36%



Herynek Jan

54 hlasů

11,51%



Berka Vlastimil

51 hlasů

10,87%



Jahn František

43 hlasů

9,16%

Do zastupitelstva obce Svésedlice bylo na období 2018 – 2022
zvoleno prvních 7 členů.

Starostové Svésedlic v zrcadle času
Je to již delší dobu, co pracuji na seznamu představených a
radních naší obce. U seznamu představených jsem skoro u
konce a přikládám ho do tohoto vydání. Podařilo se mi sehnat
i některé fotky představených. Budeme tak mít možnost
pohlédnout do tváře lidem, kteří vedli naši obec od roku 1868.
Na některé fotky ještě stále čekám. V momentě, kdy je budu
mít k dispozici, tak fotky zveřejním a seznam zkompletuji úplně.
Předám ho zastupitelstvu obce, které rozhodne, jak s tímto
seznamem naloží. V občasníku můžete také vidět, jak vypadala
obec Svésedlice na pohlednici v roce 1916. Tuto pohlednici
jsem sehnal v antikvariátu v Brně. Pohledem na ní se tak
můžeme alespoň na chvilku přesunout v čase…..

Žádost
Prosím, pokud máte jakoukoliv zajimavou historickou, starší
fotku, ať už k představeným, nebo k samotné obci Svésedlice,
tak budeme rádi, když ji zanecháte na OÚ. Fotku ofotíme a
originál Vám ihned vrátíme. Fotky použijeme na výstavu
27.10.2018. Děkuji za ochotu.
Bohuslav Ohera

Představení a starostové obce Svésedlice
Antonín Zatloukal č.p 4 a 9

Ludmila Zatloukalová-Coufalová č.p 4

1868-1879 – doba úřadování

1931-1942

Jakub Smékal č.p 24

Josef Spurný č.p 1

1879-1882

1942-1945

František Frank č.p 19

František Smékal č.p 24

1882-1886

1945-1946

František Hořínek č.p 17

Josef Inderka č.p 38

1886-1889

1946-1948

František Frank č.p 19

Antonín Tuček č.p 30

1889-1895

1948-1950

Josef Zácha č.p 23

Jan Lízal č.p 37

1895-1898

1950-1960

František Spurný č.p 1

Leonard Kubíček č.p 44

1898-1901

1960-1971

František Frank č.p 19

1971-1989 obec připojena

1901-1904

k Přáslavicím a následně k Velké

František Smékal č.p 24

Bystřici

1904-1913
Břetislav Coufal č.p 4
1913-1923
Methoděj Frank č.p 19
1923-1931

Jan Smékal č.p 24
1990-1994
František Zatloukal č.p 2
1994-2014
Lubomír Konar č.p 64
2014Zpracoval : Bohuslav Ohera

Kácení smrku v parku
Z důvodu kůrovcové kalamity, kdy bohužel kůrovec napadl i
některé stromy v naší obci, jsme nuceni nechat pokácet vzrostlý
smrk v parku. Do budoucna jeho místo zajisté nahradí jiný,
důstojný strom, který doplní svým charakterem pestrost a
rozmanitost v našem parčíku.

Síť s fotbalovou brankou
Na ploše plánovaného hřiště jsme se rozhodli nainstalovat
záchytnou sít, ke které je již připravená certifikovaná branka
s bezpečnostními prvky proti převrhnutí. Je samozřejmostí, že si
můžete chodit jíž 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.

Den regionu Bystřička 11.8.2018

Milí Svísedličtí,
prožil jsem zase jeden krásný víkend ve Svésedlicích, s Vámi;
nepamatuji si ani, kdy by bylo jinak. Tentokrát bych se rád
podělil o pár momentů, které se mi vybaví, na pobyty v naší
obci. Mladší generace mne asi moc znát nebude, snad podle č.
p. 46, střední snad více a ti starší, se kterými jsem vyrůstal,
s těmi často vzpomínáme na doby minulé, ale diskutujeme i o
očekáváních, stojícími před budoucností obce.
Mohu si jen matně vzpomínat na doby založení zemědělského
družstva, více potom na jeho fungování až po sloučení do
střediskové obce. A právě v době budování socialismu to bylo
se Svésedlicemi hodně nahnuté. Obec jako neperspektivní pro
další rozvoj se stala cvičištěm pro přejezd tanků a vojenské
techniky, vzpomenu nájezd tanků do nemovitosti Smékalů a
Steigerů, když se záložáci netrefili, nebo diskuzi pana J. Zavadila
při řešení kolize vlečky traktoru s tankem u váhy, u Coufalů. Jak
velicí důstojník nemohl pochopit, že vlečka zůstala celá a tank
měl ohnutý kryt pásů. Ale to znám spíše z ústního podání, já
jsem trávil všechny prázdniny u stařečka, pana Josefa Spurného
ve „véměně“, kterou se snažíme dostat co nejvíce do původní
podoby, jak byla postavena před více jak 100 lety.
Ale proč tak ze široka začínám; v rámci víkendu regionu
Bystřicka a hasičské soutěže mladých, jsem viděl plány
současné obce na další rozvoj. Gigantické.
I sobotní akce na místě bývalého „chmeléna“ byla na poměry
obce se 205 obyvateli famózní. Zorganizovat a zajistit

dobrovolníky k obsloužení všech návštěvníků z regionu, aby se
dobře a v pohodě bavili, což se stalo, vyžaduje uznání.
Chci se vlastně ale vrátit do minulosti, východiska pro
budoucnost. Určitě to bude z mého pohledu trocha nostalgie,
že se všechno mění a málokdo se ohlíží do minulosti. Po období
stavební uzávěry, neperspektivnosti obce Svésedlice, (kdo tam
vlastně bude chtít bydlet!), dovolili postavit první nový dům
panu Antonínu Vláčilovi, vedle Jáhnovy vily. Ostatní upravovali,
přistavovali, zvelebovali, souhlas ale dostali jen v původním
rozsahu nemovitosti. Všichni ale žili pohromadě, společně
slavili všechny svátky světské i církevní, a bylo fajn.
Nyní máme na obci bývalé grunty, ve kterých bydlí, někde
dožívá, pár starousedlíků, jejich děti si postavili nové, krásné
domy, na původních zahradách bývalých sedláků. Nově nastává
situace kopírující velká města, satelitní městečka. Nestálo by za
to uvažovat i o revitalizaci původních sedláckých, ale nejen
těch, nemovitostí a zachovat tak genius loci obce. Bez toho
nebudou pro mne již mít Svésedlice tu krásnou přitažlivost, pro
kterou se stále vracím již 67 let.
PS: Budu se vracet i tak dále, a i moji blízcí, když ne jinam, tak
na „véměnu“ č. p. 46 a za rodinou.
Jk.

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

Drakiáda

27.10.2018
v tento jsme se rozhodli uskutečnit program, který začne
v ranních hodinách výsadbou stromů u příležitosti výročí
založení republiky. Sraz v 9hod na obecním dvoře, nářadí
s sebou. Poté bude připravena od 14hod na sále kulturního
domu expozice času, kde bude obec prezentována ve 100
letech republiky. Dále na sále proběhne od 17hod degustace
vín. Degustace bude komentována ze strany jednoho
z olomouckých vinařů. Bohaté občerstvení bude zajištěno.
Z důvodu kapacity sálu prosíme o rezervaci míst do 20.10.,
v místním obchodě nebo pohostinství.

Expozice času
27.10 se na obecním sále bude mimo jiné konat výstava OBEC
VE 100 LETECH REPUBLIKY. Na výstavě se můžete dozvědět, jak
vypadala obec i přilehlá krajina od roku 1830. Kdo vlastnil jaký
dům, pole, atd. Pokud někoho zajíma detailněji, kdo bydlel
kolem roku 1830 nebo 1920 na jeho místě před ním (kolik měla
rodina dětí, čím se živili, jak zemřeli), tak ať zanechá informaci
na mailu bohusohera@seznam.cz nebo na OÚ do 24.10. Vždy
zvolte jen jedno období viz. výše, které chcete zpracovat.
Informace připravím a předám Vám je na výstavě.

Bohuslav Ohera

