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Milé sousedky, milí sousedé,
v poslední době došlo v naší obci několikrát ze strany ČEZ
Distribuce, k přerušení dodávky elektrické energie. Tyto
plánované odstávky jsou vyvěšené na sloupech nízkého napětí
přímo v obci. Obec není o těchto odstávkách ze strany ČEZu vůbec
nijak informována, proto se může stát, ať už z důvodu dovolených,
státních svátků a podobně, že vás nestihneme včas informovat.
Většinou byla odpověď některých z vás, že „sloupy“ nečtete, a
proto jste o odstávce nevěděli. Věřte tomu, že kdo „sloupy“ nečte,
je nás víc….Případné stížnosti však můžete směřovat přímo na ČEZ
Distribuce a to na mail - info@cezdistribuce.cz
Konar Lubomír, starosta obce

Snímání dronem
V poslední době se nám v obci rozmohl takový nešvar – někdo
nás snímá dronem. Osobně za mnou bylo několik z vás, jak dále
postupovat, když vám nad zahradou létá dron. Dovolím si
zveřejnit tento článek….
Ač majitelé kvadrokoptér a dalších dálkově ovládaných letadel
označovaných jako „drony“ většinou nemusejí mít žádné povolení
ani pilotní průkaz, musejí se řídit zákonem. Ten na ně pohlíží jako
na účastníky leteckého provozu podobně jako chodec je
účastníkem silničního provozu. To má své opodstatnění - i malý a
lehký model při pádu může zranit člověka nebo leccos poškodit, za
což je provozovatel letadla odpovědný.
Kromě toho tato zařízení smějí poletovat jen v souladu se
stanoviskem 1/2013 Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud
někoho provozovatel zabere kamerou bezpilotního letadla,
zmíněný zákon na něj ve většině případů nahlíží jako na správce
případně zpracovatele osobních údajů. Provozovatel „především
nesmí pořizovat záběry ryze soukromých aktivit (zejména v rámci
obydlí a přilehlých prostor) a záběry, jimiž by primárně byla
snižována lidská důstojnost,“ uvádí Úřad ve svém stanovisku.
Zabírat konkrétní lidi na soukromých pozemcích lze tedy jen s
jejich souhlasem, případně ze zvláštních – a doma na zahradě
velmi málo pravděpodobných - důvodů, které jmenuje zákon o
ochraně osobních údajů.
Drony navíc mívají i mikrofony a také na ně zákon pamatuje.
„Pořizování zvukového záznamu významným způsobem zvyšuje
míru zásahu do soukromí takto odposlouchávaných osob, což
přípustnost takového zpracování ve většině případů vylučuje,“
upozorňuje Úřad na ochranu osobních údajů.

Budete-li tedy mít podezření, že vás někdo dronem špehuje,
pořiďte si i vlastní záznam. S jeho pomocí usvědčíte „pilota“ z
různých prohřešků. V České republice lze bezpilotní letadlo
provozovat jen v přímém dohledu. Pokud by tedy dotyčný své
letadlo sledoval jen prostřednictvím přenášených záběrů z kamery
dronu, porušil by i zákon o civilním letectví.
Dron můžete sejmout i sami
Ani na vašem pozemku cizí kvadrokoptéru nemáte právo ničit.
Jejich cena běžně přesahuje 10 000 Kč, technologicky nejvyspělejší
ovšem stojí i 200 000 Kč, takže byste se snadno dopustili trestného
činu. Pohyb dronů můžete sledovat prostřednictvím dronového
štítu (Drone Shield - česky to zatím na netu nenajdete, hledejte
anglickou verzi), jehož čidla rozpoznají specifický zvuk dronů, o
jejichž blízkosti dostanete varování na mobilní telefon. Pak se vám
nabízejí hned dva způsoby, jak jej dostat na zem šetrněji než
hozenou cihlou. Můžete jej „unést“ a donutit k přistání pomocí
speciálního vysílače, anebo za ním můžete vyslat vlastní dron s
vystřelovací sítí. Ve všech případech jste to ovšem vy, kdo za
vetřelce a následky jeho přistání nese odpovědnost.
Zdroj www.living.cz

Článek k ČOV Svésedlice
Vážení spoluobčané,
nedá mi to a podělím se s Vámi zase o jednu z dobrých zpráv.
Konečně máme i laboratoří potvrzeno, že nová ČOVka funguje.
Radost je o to větší, když si uvědomím, jak jsme před lety zvažovali,
zda rekonstruovat starou, postavit novou, jakou technologii, za
jaké peníze, s jakými parametry a nevím kolik dalších ukazatelů.
Bylo to období plánování, zařizování, jednání, ale taky odpovídání
na otázky samozvaným odborníkům na financování staveb nebo
technologie čištění odpadních vod. A že jich pár bylo.
Dnes je stavba téměř hotová. Naše čistírna je ve zkušebním
provozu. Ještě stále zbývá dokončit terénní úpravy, uklidit zbytky
stavebního materiálu nebo očistit cestu, aby i lidé na procházce
s pejsky měli dobrý pocit, ale po technologické stránce vše
funguje. Po stránce strojní je technologie naprojektovaná kvalitní
firmou. Musela se poprat s mnoha úkoly. Mnohokrát opakované
vlhčené ubrousky, hadry, dámské vložky, kusy jídla nebo další
nečistoty už nejsou takovým strašákem pro technologii. Dnes už,
v uvozovkách POUZE, zvyšují náklady na provoz. To samé jsou
vody ze střech a další vody, které v kanalizaci nemají co dělat. To
ale budeme řešit se zastupiteli později. Před zhruba dvěma měsíci
byl do čistírny navezen aktivovaný kal z jiné čistírny. Po asi měsíci
bylo vidět, že se „to“ uchytilo a dnes „to“ funguje. Jen pro
představu…“to“ je aktivovaný kal, tedy směs nečistot ve vodě a
celé škály mikroorganizmů. Vyskytují se zde bakterie, plísně,
kvasinky, ale i vyšší vláknité mikroorganizmy a prvoci. Všichni ti si
musí zvyknout, zjednodušeně řečeno, žrát naše vody z praček,
myček, umyvadel, kuchyní a v neposlední řadě exkrementy. Každá
obec nebo město má jiné složení odpadních vod, jiné své bakterie

nebo jinak „žravé“. Vše si na sebe musí sednout a zvyknout. No a
přesvědčit je není až tak jednoduchá práce. Odběry vzorků,
provedené akreditovanou laboratoří potvrdily splnění
projektovaných parametrů s velkou rezervou. Za sebe jsem rád, že
obec má čistírnu, která funguje.
Velký dík, za zatím skvělý rozběh, patří Frantu Richtrovi a
starostovi, za jejich stálou péči a servis.

Ukazatel

Limit „p“

Limit „m“

výsledky

BSK

30

50

12,7

CHSK

110

170

61,3

NL

40

60

12

Limit „p“ – průměrná povolená hodnota, limit „m“ – maximální hodnota, která nesmí
být překročena.

Pavel Chrást

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00hod do 22.00hod
v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00hod do 14.00hod
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je knihovna obecního
úřadu, Svésedlice 58, 78 354 Přáslavice

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
(platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem České republiky),nebo totožnost a státní občanství
jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
Pro domluvení návštěvy volební komise s přenosnou volební
urnou volejte na tel. 724 634 655.

7. závod Českého poháru mládeže a žen
Je cyklistický závod, který se uskuteční 9.6.2019. Pořadatelé nás
prosí o předání této informace místním spoluobčanům. Zejména
těm, kteří sousedí přímo s hlavním průtahem obce. V tento den
nás prosí, abychom neparkovali auta na silnici hlavního průtahu
z důvodu zvýšení bezpečnosti tohoto závodu. V době od 8hod do
15hod. Na tento závod vydal Magistrát města Olomouce, odbor
stavební – oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,
zvláštní užívání komunikace, které povoluje konání závodu

Véšplecht :
V březno se v lokálňi reštóraci O Vaška konal turnaj v pinčeso
(stolním tenisu). Hostinské Véna bel celé tédeň jak na
hřebikách a nemohl v noci spusťit klapke přes panenke.
Nebel si isté ešle nekdo donde a ešle ho v tem nenecháme.
Leďičke zas došle, atož bel Véna v maršo. Lital tam jakbe
splašené zajic i hdeš má v hájo paprčo, jak se onehdá potáhal
s chlapama. No, ale včel má aji bolačko na haksňe, ale to ož
necháme na jindá. Vraťme se k temo pinčeso. Lapjel sem u
štoku a sésám, že tam stoji nekdo v roho a enom čuči, jakbe
neviďel trnke rok a kadlátke tédeň. Zapsané aňi ohlášené
nebel. Toš povidám : Véno skoč za ňim, ešle chce hráť , ať se
z teho roha nepropadne do zemské kocheňe. Toš že pré ja,
že to zkosi. Zaslechl sem ho, tajak prosebe švadroňi : „mňe
tak lehko neokmitnete“ .Představil se, že je nejaké Pečiva
Pavel z Přaslavic. Začil hráť. Všecko hrál z přike na přike,
točel paprčó jak gdebe nemňel jediné klób v těle. Hrál to
všecko nejak šédrem. Ždrcal jedneho sópeřa za drohym.
Nakonec bel ve finále, aji to zvládl. Moc teho nenamlovil. Po
finálovym vehránku enom békl : na vojňe mňe řikávale, že se
ten pinčes ňikdá nenaočim, toš sem se to trocho naočil…
Z teho veplévá jedno pořekadlo : „Boď skromné. To je typ
hrdosťi, jež némiň dráždi druhy.“ Eno bať, právje pro
skromnosť a čistó hro sme mo to všeci přále 😊
Bohuslav Ohera

Zrcadlo času
IN MEMORIAM
(na památku a vzpomínku za obětování vlastního života)

Jaroslav Hradil
Nar. 24.2.1906 ve Svésedlicích č.p 10
Zem. 2.5.1945 v Olomouci-Lazcích
Povolání: učitel v Brodku u Přerova
Přerovské povstání
Blížil se konec války. Psal se den 1.5.1945. V této době se ocitlo
Německo na pokraji porážky, ale na našem území bylo ještě stále
mnoho Německých vojenských jednotek. Vznikalo spoustu
neověřených informací, že Německo kapitulovalo. Jedna taková
zpráva se rozšířila z Přerovského hl. nádraží. Na různých místech
Olomouckého a Přerovského okresu vznikaly povstání
obyvatelstva. Stejně tak tomu bylo i v Brodku u Přerova, kde učil
Jaroslav Hradil. V Brodku začalo odzbrojování Maďarských a
Německých jednotek, ale tyto silné kolony se odmítaly vzdát.
Odpoledne přijel do obce Brodek obrněný vlak s nacisty a ti začali
obsazovat ulice Brodku. Německé jednotky toto povstání potlačily
jak v Přerově, tak i v Brodku. Začalo zatýkání. Gestapo zatklo 21
mužů. Mezi nimi i učitele Jaroslava Hradila, který byl s ostatními
popraven gestapem na vojenské střelnici v Olomouci-Lazcích
ranou do týla. Gestapo se snažilo zahladit stopy po masovém
hrobu, ale hrob nakonec vypátrala 12.5.1945 vyšetřovací komise.
U popravených se nalezly ještě 2 těla. Byli to muži, kteří museli

hrob vykopat a následně byli také zastřeleni. Pozůstatky obětí byli
přemístěny a pochovány na městském hřbitově v Přerově.

Vyhláška vydaná Německou armádou 2.5.1945

Pomníky a pamětní desky obětí Přerovského povstání : Přerov
(městský hřbitov), Brodek u Přerova ( pamětní deska ve škole,
pomník v obci ), Ruda nad Moravou, Brno, Hrabyně.

Bohuslav Ohera

Vesnice roku
Do třetice všeho dobrého. Potřetí se letos budeme účastnit
soutěže Vesnice roku. Do soutěže se celkem za Olomoucký kraj
přihlásilo 13 obcí. (Babice, Bělotín, Býškovice, Dobrochov,
Grymov, Partutovice, Radvanice, Svésedlice, Štíty, Tištín, Troubky,
Veselíčko a Vrchoslavice). Celorepublikově se jedná o 205
soutěžících obcí. O termínu návštěvy hodnotící komise vás
budeme informovat. Plán je opět jednoduchý, co nejlépe
odprezentovat naši obec se zapojením dětí, spolků, firem, prostě
nás všech. Prezentaci začneme jako loni u boží muky. Od té se
přesuneme přes Zmoly na obecní úřad. Zde budou odprezentování
hasiči, knihovna, chod obce a podobně. Tradičně vezmeme komisi,
která bude opět čítat deset komisařů, k pamětní desce paní
Ludmily Zatloukalové – Coufalové. Dále do kaple, na kulturní dům
a odtud se přesuneme k rybníku. Opět je napuštěn vodou, takže
bude moci své skvosty předvést firma Havel Composites, která
vyrábí nejen lodě, ale i například paddleboardy. Zde bude tedy
praktická ukázka firmy, co umí, co vyrábí a podobně. Prezentace
dalších firem proběhne v prostorách firmy Trikoma Machining.
Odsud se pro závěr prezentace přesuneme do prostor budoucího
hřiště, kde bude ukázka mladých hasičů a zde se také s hodnotící
komisí rozloučíme.

Maškarní ples pro děti

Stavění máje a pálení čarodějnic
Na druhé stavění
májky v obci nám
vyšlo
krásné
počasí.
Den
dopředu jsme ji
dovezli na obecní
dvůr,
připravili,
nazdobili a mohlo
se jít na věc. Máme
v plánu si pro příští
ročníky trochu ulehčit práci a připravit stálou „základnu“ pro
májku. Tímto děkujeme hospodskému, pro které se jednalo o
poslední zajištění občerstvení na stavění májky. Dále vás zve 25.5.

na poslední makrely pod jeho záštitou. Prosí o objednávky.
Osobně nebo na tel. čísle 731 130 801. Jak jistě možná někteří víte,
požádal o předčasné ukončení nájemních smluv na obchod se
smíšeným zbožím a pohostinstvím. Obec bude zveřejňovat záměr
o pronájem těchto prostor. Nemusíte se však obávat, že by došlo
k zavření obchodu a hospody. Máme vážného zájemce, který by
ihned pokračovat v chodu těchto dvou zařízení od 1.7.

Obecní brigáda
Letošního ročníku
obecní brigády se
zúčastnilo opravdu
hodně
lidí
a
zejména i dětí.
Tradičně probíhal
úklid. Veřejných
prostranství, okolí
obce, směrem na
Vrchy, Čechovice, Velkou Bystřici a podobně. Výsadba stromů se
z časových důvodů nestihla. Stromy byly vysazeny v následujícím
týdnu. Jde o ovocné stromy, které doplnily mezeru mezi
vysazenou lípou ze strany SDH a výsadbou k boží muce. Možná jste
si všimli, že došlo k výsadbě keřů podél chodníku směrem
k autobusové zastávce za vsí. Jedná se o mochny křovité
v celkovém počtu 380ks. Tato výsadba nebyla součásti projektové
dokumentace výstavby chodníku jako například výsadba třešní za
obcí. Ještě jednou všem děkujeme za ochotu a obětování svého
volného času pro práci na obci.
Konar Lubomír, starosta obce

