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Milé sousedky, milí sousedé,
dovolte mi menší shrnutí z poslední schůze, která se týkala
plánovaného vodovodu. Jak bylo předneseno, zastupitelstvo obce
na svém posledním, 8. zasedání zastupitelstva obce, schválilo
podání žádosti o dotaci. Jde o Národní program životního
prostředí. Pro tuto žádost jsme za obec do současné doby udělali
maximum. Máme stavební povolení, projektovou dokumentaci
pro provádění stavby a rozpočet pro veřejnou soutěž na tuto akci.
Tato soutěž proběhne během tohoto podzimu, tak, abychom měli
vysoutěženou cenu na realizaci vodovodu v naší obci, včetně
přivaděče od Velké Bystřice. Za vybraného zhotovitele jsou další
plusové body při bodování celé žádosti. Dalším možným krokem

je dokázat, že v obci je nedostatek vody ve studních. Tady musím
konstatovat, že jsem byl několikrát osobně přizván ke studním, ve
kterých není voda. Dalšími body můžeme přispět tím, že doložíme,
že je v našich soukromých studních nekvalitní voda. O této
skutečnosti jsme ostatně někteří sami přesvědčování, pokud si
pravidelně děláme rozbory vody. Abychom dodali aktuální
rozbory vody, opět bude pro veřejnost možnost hromadného
rozboru, viz. článek dále. O tom, jak naše žádost o dotaci na
realizaci vodovodu dopadne budeme informování během
druhého kvartálu roku 2020.
Další nedílnou součástí případné realizace vodovodu jsou domovní
přípojky, k těm nemovitostem, které budou mít zájem o napojení.
Napojením se rozumí nemovitost s osazeným vodoměrem.
Případné odebírání či neodebírání vody se již dále neřeší! Tato
domovní přípojka je dělena na dvě části. Viz. ukázka níže u. č.p.58.
Tzv. veřejnou část (červeně) a soukromou část (fialově). Veřejná
část, tj. část přípojky k nemovitosti, která vede od vodovodního
řadu po veřejně přístupném pozemku. Zpravidla po obecním nebo
krajském pozemku. Tyto veřejné části vodovodních přípojek byly
s námi všemi konzultovány včetně zástupce projekční firmy.
Druhou částí, je tzv. soukromá část, která vede po soukromé
parcele až k připojované nemovitosti. Tuto část vodovodní
přípojky je nutno také dořešit projekčně a mít na ni povolení.

Tímto obec nabízí možnost hromadného zpracování projektu na
soukromé části domovních přípojek. Tak jak bylo na posledním
veřejném zasedání zastupitelstva projednáno. V první fázi chceme
zjistit celkový počet případných zájemců, abychom mohli zadat
podklady (počet nemovitostí) pro projekční firmu. Samozřejmě si
každý může nechat projekt zpracovat sám, tak jak se říká po vlastní
ose. Máme však za to, že takovýto projekt vyjde finančně daleko
nákladněji, než hromadná žádost. Momentálně nám jde o
vyjednání co nejlepších podmínek pro vypracování těchto
projektových dokumentací. Podle počtu zájemců se bude
s největší pravděpodobností odvíjet i cena. Tuto cenu budeme
vědět koncem října a budete o ni včas informováni. Nemovitost
bez zpracované projektové dokumentace na soukromou část
domovní přípojky nebude osazena vodoměrem a tudíž nebude
umožněn případný odběr vody.

Zájemci o vypracování projektové dokumentace, na
soukromou část vodovodní přípojky prosíme
o nahlášení do 16.10.2019.
emailem – obec@svesedlice.cz nebo telefonicky na 737 624 238

Hromadný rozbor vody v obci
Firma LITOLAB, s.r.o., se kterou obec dlouhodobě spolupracuje
přijede v úterý 1.10. od 16.30hod. Zájemci o rozbor vody se
mohou přihlásit zasláním mailu na obec@svesedlice.cz nebo
telefonicky na 737 624 238.
Cena za rozbor vody je 500,-/vzorek. Možno uhradit převodem
na účet nebo osobně na obecním úřadě.
Konar Lubomír, starosta obce

Černá kronika v zrcadle času
Již koncem 19. století patřily české země k oblasti s vysokou
sebevražedností.
V letech 1870–1913 vzrůstala v českých zemích
sebevražednost prudkým tempem. Vrcholu dosáhla v r. 1913
a následně v letech 1. světové války silně poklesla, avšak brzy
po válce se opět rychle vracela k dřívější úrovni. Až do r. 1951
byla v českých krajích sebevražednost nižší než v období mezi
oběma světovými válkami a měla klesající tendenci.
Ve Svésedlicích 9.10.1878

Ve Svésedlicích 16.4.1925

- Život není spravedlivý, ale je pořád dobrý.
- Usmiř se s minulostí. Nebude ti kazit přítomnost.
- Neberte se tak vážně. Nikdo jiný to taky nedělá.
- Neporovnávej svůj život s jinými. Nemáš představu
o tom, čím vším museli projít.
- Ať je situace jak chce dobrá nebo špatná, změní se.
- Život je příliš krátký na to, abychom marnili čas
nenávistí ke komukoliv.
- Závist je mrhání časem.
- Čas léčí téměř všechno. Dej času čas.
- Vždycky zvol život.

Bohuslav Ohera

Pohostinství U Marcely
Otevírací doba
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22:00
22:00
21:00
21:00
zavřeno

V současné době máme v nabídce nealkoholické nápoje,
míchané nápoje, ale i širokou nabídku alkoholických nápojů.
K pivu si můžete objednat například utopence, cigáro a další
pochoutky. Poslední novinkou je pizza Markýz (hmotnost 500g,
32cm průměr pizzy, 100% ruční práce), kterou připravujeme
v profesionální peci, kterou dodává přímo výrobce těchto pizz.
V současné době máme tyto druhy.
-

Hawai
Salámová
Pikantní
Sýrová

- Parmská
- Žampionová
- Šunková
- Hanácká

Pizzu lze objednat telefonicky na tel. čísle 732 488 636 a
v krabici si ji můžete odnést do pohodlí vašeho domova.
hostinská Marcela

Véšplecht:
Nočňi bjehe háďátek
SDH Svésedlice 6.9.2019
V pátek skoro v noce, dež ož chrňela aji klekaňica mňele mlaďi
Floriánci sóťež. Čeho teho, málem sem došel pozďe, ale naščesťi
sem ociťil jakbe čmód z hozenyho
. Vjedyrko se mňe
zatřepalo a karé z chajde. V mžeko sem bel tam, kde sem chcel
bet
. Na óvod pronésl pantafira řeč a všeckém zkontróloval
struj. Pak ož zazňela baňa a na dráho vebjehle némlači háďátka
. Oče nám na ňich trčele, jak lopónovi vlci na chlopatym
kožocho. Čočeli sme jak na ňe všeci břéskajó, tož sme břéskale
s našó Barborkó take

. Najednó háďátkom čapjenke čařele

a kmitale, tajak že z teho nejeden dostal ščokavko
. Eno bať,
každé chce bet co nélepši a ňikdo nechce bet v prohránko. Po
tech némlačich startovale mlači. Tamocáď se ozvala zase baňa
a břéskal Petr ai Pavel, no všeci co tam bele. Vjó…. Do teho ! Na
dráze se kotólelo, zatáčelo, bjehalo olečkama, ohébalo, oťekalo
šédrem a dovico ešče. Nakonec z teho bele ocapkaňi všeci, deť
moseli zdolať nejeden křikop a foru jinéch věci. No, ale vyhráť si
zaslóžile fakt všeci
Do tech zemlavéch ďňu přejeme
némlačim, mlačim, mladém, starém, ať cibrujó a trénujó na
dalši ročňik nejen Svésedlickyho nočňiho bjeho

Bohuslav Ohera

Víte, že…
Připomínáme možnost zasílání aktualit a hlášení rozhlasu do vaší
mailové schránky. Stačí se na www.svesedlice.cz přihlásit
k odběru těchto zveřejňovaných textů. V sekci aktuality stačí
kliknout na tuto ikonku

Termíny akcí
V nejbližší době nás čekají další sportovní a kulturní akce. U
některých akcí došlo ke změně termínu. Některé jsou zrušené, jiné
jsou oproti plánu navíc. Podrobnější informace jsou na plakátech
k jednotlivým akcím. Termíny akcí, včetně pozvánek naleznete na
https://www.svesedlice.cz/kulturni-a-sportovni-akce

Drakiáda

4.10.

pozor – změna termínu. Bude pouze jedna drakiáda společná se
Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Přáslavice. Začátek v 16.30 jako
v posledních termínech za Zmoly, u Boží muky.

Svésedlický MIX – 5.10.

plánovaná akce je zrušena

Relaxační koncert – muzikoterapie
Lampionový průvod

25.10.
1.11.

Konar Lubomír, starosta obce

