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Milé sousedky, milí sousedé,
přijměte prosím pozvání na další společnou schůzi, která bude
věnována plánované výstavbě vodovodu v obci Svésedlice.
Schůze se uskuteční ve středu 28.8. od 18hod na sále
kulturního domu. Bude přednesen návrh dalšího postupu.
V tomto čísle informací máte ještě jeden dotazník k vodovodu.
Poprosíme o jeho vyplnění a dodání na obecní úřad do úterý
27.8. Z poskytnutých informací bude zřejmé, jaký je aktuální
zájem o vodovod. Případně můžete na druhou stranu doplnit

vaše názory, podněty či dotazy, tak abychom vám je mohli na
dané schůzi zodpovědět.
Na podzim letošního roku bude vypsána výzva na výstavbu
vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Ministr
životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5
miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí
ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů
sucha, konkrétně k řešení nedostatku a kvality podzemních i
povrchových vod. Téměř 40% území ČR je v této době ve stavu
mimořádného sucha. Nějakým, byť částečným suchem je
postiženo 90% našeho území. V naší obci chybí už jen jediná
inženýrská síť a tou je právě vodovod. Víme o problémech
některých z vás, kteří již dnes vodu nemáte a myslím si, že těch,
kteří jsou bez vody bude v obci bohužel jen přibývat.
Vzpomeňte si někteří na dobu nedávnou, kdy se před téměř
dvaceti lety budovala kanalizace po obci. Vody měli všichni
dosti a zájemce o vodovod tenkrát zastupitelé napočítali na
prstech jedné ruky.
Konar Lubomír, starosta obce

Vesnice roku
S odstupem času bych si dovolil strašně moc poděkovat všem,
kteří se aktivně zapojili při prezentaci naší obce v soutěži
Vesnice roku 2019. Do soutěže jsme se přihlásili již potřetí.
V předchozích letech si myslím, jsme žádnou ostudu neudělali
a pevně věřím, že letošní druhé místo je toho důkazem. Při

slavnostním předání ocenění ve vítězné obci jsem mohl mluvit
nejen s několika členy hodnotící komise. Ti, kteří zde byli
všechny tři ročníky, kterých jsme se zúčastnili říkali, že je vidět,
jak naše obec vzkvétá a že by byla škoda se další ročníky
nepřihlásit znovu. Jeden z nich je z obce, která se do soutěže
přihlásila v celých šestnácti ročnících. Mluvil jsem také se
starostkou obce Heřmanov, která vyhrála celostátní kolo
soutěže v roce 2017. Mimo jiné obec Heřmanov na Vysočině
má zhruba stejný počet obyvatel jako my. A to něco málo přes
dvě stě. Soutěž Vesnice roku tedy není o velikosti obce, o kráse
obce, ale o tom, jak v ní lidé spolu žijí a jsou ochotni pro danou
vesnici něco udělat.
Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku
2019 už zdobí stěnu kanceláře starosty Bělotína. Společně s
šekem na tři sta tisíc korun ji převzal z rukou hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Během slavnostního
vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo v bělotínském
kulturním domě ve čtvrtek 1. srpna.
Druhé místo v soutěži získaly Svésedlice, třetí příčku pak
obsadily Partutovice. I tyto vesnice hejtmanství finančně
odměnilo. Do Svésedlic putuje dvě stě, do Partutovic sto tisíc
korun.
„K tomu, aby obec získala titul vesnice roku, je třeba několik
kroků. Obyvatelé musí hodnotitelskou komisi přesvědčit o tom,
že obecní investice jsou účelné a spějí k dobrému cíli. Počítá se
také péče o přírodu, památky nebo zachování kulturních tradic.

To hlavní, bez čeho se žádná vesnice roku neobejde, je ale pouto
mezi jejími obyvateli, kteří táhnou za jeden provaz,“ uvedl
během vyhlášení výsledků soutěže hejtman Okleštěk.
„Za osmnáct let svého trvání si Vesnice roku vydobyla místo
mezi významnými akcemi Olomouckého kraje. Letos se do ní
přihlásilo třináct obcí. Všechny se měly čím pochlubit a vybrat
tu nejlepší bylo velmi obtížné,“ sdělil náměstek hejtmana pro
regionální rozvoj Pavel Šoltys.
www.olkraj.cz

Bělotín – vítězství v krajském kole
Svésedlice – II. místo
Partutovice – III. místo
Vrchoslavice – modrá stuha za společenský život
Tištín – oranžová stuha za spolupráci se zemědělskými subjekty
Dobrochov – zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Veselíčko – ocenění za příkladnou péči o zámecký park
Troubky – ocenění za výchovu mládeže k ekologii
Štíty – cena naděje pro živý venkov
Radvanice – diplom za moderní knihovnické a informační
služby
Býškovice – Zlatá cihla – nové venkovské stavby
Grymov – Zlatá cihla – obnova staveb venkovské zástavby
Partutovice – Zlatá cihla – obnova památkově chráněných
objektů a památek místního významu

Víte, že…
úklid hlavního průtahu obce zametacím strojem je prováděn
Správou silnic Olomouckého kraje ZDARMA!

Véšplecht:
Fotbalové mač. Svobodňi – Ženaťi 5 : 1
Po roko se hrál na novém mistňim svatostánko mač svobodnéch
a ženatéch. Ženatéch belo dosť ,enomže chebjel matadór Luboš
Konaru, které rači ojel, protože dostal osepke z mladéch. Tech
belo akoráť, ale mňelo ich bet miň. Litale až moc i hdež belo
hřišče samé ždrbolek. Ženaťi foňeli celé mač jak krópovy
mračno, že be e mrtvyho vestrašele a ktemo všeckymo mňeli na
haksnách křevé prach. Všecko im to šlo nekam šédrem. Radek
Vyhnal chetal za neožeňeny a nechťel ňic pusťiť. Povidal, že ňic
neposťi aňi debe krópa bela za dokát. No, nakonec mo tam
jeden baňórek spadl, ale nám se tam vlezl pjeťór. Nechebjel aňi
nejaké ten řóchanec, kterymo choďil furt Standa Zavadilu
naproťi. Po maču měl každé nos jak modrc v novinách. Jeden
tam po zápase mlovil jak profesór, ale zas druhé o ňim povidal,
že přes hospodářstvi sotva kolomaz od podmásli rozezná. No ja,
řeči se vedó a voda teče 😊

Ohera Bohuslav

Výsadba stromořadí
JOSEF VÁCLAV SLÁDEK: VELKÉ, ŠIRÉ, RODNÉ LÁNY
Selské písně a České znělky (1889)
Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunko zlatí!

Nad vámi se nebe klene
jako v květu pole lněné,
nad lesy jen z modrošíra
pára v tichý déšť se sbírá.

Vlavé žito jako břehy,
květná luka plná něhy,
na úhoru, v žírné kráse,
pokojně se stádo pase.

A jak slunce vás tak zhřívá
a jak cvrček v klasech zpívá,
v šíř i v dál, vy rodné lány,
buďte vy nám požehnány!

Klasika české poezie. Naše krajina viděna okem básníka
předminulého století. Spolu s J. Zeyerm a J. Vrchlickým patřil J.
V. Sládek k tzv. lumírovcům. Lidem, vlastencům, snažícím se o
českou obrodu a povznesení národa. Úvodem by se mohlo
zdát, že je tu opěvován snad současný stav a velikost polí. Po
přečtení celé básně pochopíte, že je zde opěvována spíše
různorodost a pestrost české krajiny a ne její monotónnost.
Ale k dnešku. Mnozí jste již mohli zaregistrovat, že obec se snaží
malými krůčky o navrácení pestrosti naší krajiny, respektive
obce a jejího blízkého okolí. Byla realizována výsadba
stromořadí ve směru na Velkou Bystřici, ve vývozu za
Novotným, Kolem nové výstavby směrem na Vacanovice,
poblíž přehrady v Petrovci, ve Zmolách a dále k boží muce.
Dalšími kroky bude citlivá obnova některých polních cest
s výsadbou stromořadí. Jejich původní funkce, tedy cesta k
jednotlivým parcelám dnes není prvořadá a takto nejsou cesty

využívány. Jsou v drtivé většině rozorány a využívají se
k intenzívnímu zemědělství.
Právě výsadba stromů na obnovených cestách je důležitým
prvkem pro krajinu. Ano, má svá negativa, jako například
částečné stínění zemědělským plodinám, případně odebírání
vláhy z hlubokých vrstev půdy, stromy vyžadují jistou dávku
opatrnosti při orbě nebo postřiku a jistě by se našly i další.
Stromy v krajině mají ale svá významná plus. Vzrostlé stromy,
doplněné keřovým patrem jsou přirozenými větrolamy.
Opticky rozbíjí krajinu a tím usnadňují orientaci zvěři i ptactvu.
Právě ptáci, ať pěvci nebo dravci, tyto stromy hojně využívají
jak ke hnízdění, jako zdroj potravy a v neposlední řadě umožní
například dravcům snazší lov hlodavců. Nechci tím říct, že by
snad pár stromů zabránilo současné invazi hraboše, ale každé
plus se počítá. Je prokázáno, že takováto stromořadí dokážou
být nápomocny například v navrácení bažantů do krajiny, keře
jsou útočištěm zajíců a zdrojem potravy pro srny. Je mnoho
dalších plusů, která převažují nad mínusy. A co je pro přírodu
zanedbatelným plusem, případně mínusem a pro nás jako
obyvatele velkým plusem? Přece možnost si vyjít na procházku,
zaposlouchat se do šumění listí, slyšet skřivana nad hlavou
nebo dětem ukázat zajíce či srnu. Nemuset uskakovat před auty
do příkopy, neřešit nadávky nebo zdvižené prostředníčky
hloupých řidičů, kterým překážíme na silnici, anebo mít pod
nohama trávu místo rozpáleného asfaltu.
Obec bude v současné době realizovat výsadbu stromořadí
v jihovýchodní části obce. Dojde k propojení polní cesty mezi
cestou na Vacanovice a vývozem za Novotným. Výsadba bude
podpořena z dotace Ministerstva životního prostředí ve výši
100% celkových nákladů v celkové výši necelých 117.000,-.

Bude se jednat o výsadbu 41ks stromů (zejména ovocných –
třešně, hrušně, švestky, jabloně, ořechy a dvě lípy) a 195ks
keřů(růže šípková, hloh jednosemenný, líska obecná, trnka
obecná).
Další budou navazovat a budeme rádi, když se připojíte ke
snaze za krásnější prostředí.
Chrást Pavel

Víte, že…
Obec Svésedlice v letošním roce podala celkem 9 žádostí o dotaci,
z nichž 7 bylo úspěšných. Jednou z nich je například výše uvedená
žádost o výsadbu stromořadí. Z neúspěšných žádostí to je záměr o
zrestaurování kříže směrem na Vacanovice a pořízení vybavení pro
JSDH. O přijatých dotacích vás budeme dále informovat
v následujících číslech Informací občanů.
Konar Lubomír, starosta obce

