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Milé sousedky, milí sousedé,
v tomto čísle vydání Informací občanů bychom vás rádi
informovali o dalších skutečnostech, které se chystají a které se
udály. Zpětně bych se vrátil k výměně svítidel veřejného
osvětlení na hlavním průtahu obcí. Konkrétně se jednalo
o výměnu 14 svítidel. Poslední čtyři svítidla směrem na Velkou
Bystřici, byly součástí projektu budování nového chodníku.
Některá světla měla již své za sebou a docházelo k neustálým
nákladným opravám. Dále bylo potřeba vyřešit veřejné
osvětlení od obecního úřadu směrem na Vacanovice. Zde bylo
v rámci stavby připojení kNN lokality Na Vršku zrušeno
nadzemní vedení, ze strany ČEZ Distribuce a byly tedy odpojeny

od sítě i lampy veřejného osvětlení, které byly umístěné na
konzolích rodinných domů. Došlo také k přemístění rozvodné
skříně na veřejné osvětlení. Původní zděnou skříň před č.p. 48
nahradila přes cestu nová plastová. Světla jsou nyní spínána
soumrakovým spínačem, namísto původních astronomických
spínacích hodin. Tak jako ve všem jde pokrok kupředu, stejné
je to i u této problematiky. Byly nám doporučeny nejnovější
typy LED svítidel Philips DigiStreet. Světla jsou vyráběny
z hliníkové konstrukce, mají maximální výkon 85W, svítivost
3000K, světelný tok 13 850 lm a životnost cca 100 000h. Mají
integrovanou simkartu s GMS bránou, přes kterou lze s těmito
světly komunikovat. Přes webovou aplikaci je možno stahovat
data jako například o spotřebě elektrické energie, nasvícených
hodinách či nastavovat stmívání. Tato světla máme nastavena,
aby v nočních hodinách, kdy je po obci minimální provoz svítila
úsporněji, viz. obrázek níže grafu jedné z lamp z 21.10.2019.
Červeně je vyznačen západ a východ slunce. Sepnutí světla
a útlum na cca 70%. od 21hod do 22hod svítíme na cca 50%
a poté přes noc na cca 30%. Ráno je to opět obráceně a svítivost
se zvyšuje. Tato lampa má prozatím v měsíci říjnu průměrnou
denní spotřebu 0,668 kWh. V létě, během měsíce června však
průměrná denní spotřeba dosáhla 0,293kWh, za měsíc červen
jsme tedy prosvítili přesně 8,777kWh jednou lampou.

Oproti původním světlům je zde tedy značná úspora elektrické
energie. Kdybychom například dnešní den, v měsíci říjnu vzali,
že světlo bude svítit od cca 18hod do 7hod, svítí denně cca
13hod. Původní výbojky měly 160 W a světlo svítilo celou dobu
na maximální výkon. Spotřeba tedy byla cca 2,08kWh na
jednom světle. Oproti dnešním 0,668kWh jde tedy o úsporu cca
1,4kWh/jedno světlo a jeden den. Jednoduchým výpočtem
dostaneme, že 14 světel, krát 1,4kWh krát 31dní v měsíci říjnu
se rovná úspora cca 607kWh! Což je pro představu zhruba
spotřeba čtyř ledniček, třídy A+++ za rok.
Tyto typy světel Philips DigiStreet Medium
budou také ještě letos nainstalovány
v lokalitě U Hřiště a kolem přístupového
chodníku ke hřišti z této ulice. Tato
budoucí ulička bude osvícená pouze
v případech, kdy se bude na hřiště konat
nějaká akce. Světla v ulici budou na 6 m
stožárech dle výpočtu dodavatelské firmy
Philips, která nám také navrhla možné
řešení u svítidel v uličce. Svítidla v uličce
budou typu Optispace, viz. obrázek, kdy
tento návrh záměny stožárů za sloupková
svítidla prošel zastupitelstvem obce. Na
vybudování tohoto veřejného osvětlení
jsme uspěli s žádostí o poskytnutí dotace
od Olomouckého kraje. Kraj nám přispěje částkou 500.000,-.
Postupem času bychom se rádi zabývali otázkou výměny zbytku
původních světel v obci. Zde jsou, jak jistě víte, na několika
místech světla rozmístěna nešikovně daleko od sebe a vznikají
v obci neosvětlená místa. Co bude asi zajímat spousty z vás je
cena. Cena takovéhoto svítidla včetně montáže na původní
sloup veřejné osvětlení vyjde cca na 15.000,-.
Konar Lubomír, starosta obce
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Drakiáda
Dne 4.10.2019 uspořádala obec Svésedlice ve spolupráci s MŠ
Přáslavice a Sdružením rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Přáslavice
tradiční drakiádu. Pouštění draků neodmyslitelně patří
k podzimním radovánkám. Proto si ji nenechaly ujít desítky dětí
a rodičů nejen ze Svésedlic a Přáslavic, ale i širokého okolí. Než
došlo na samotné pouštění draků, zpříjemnily dětem cestu na
"letiště" stanoviště s rozmanitými úkoly. Ty pro ně nachystaly
paní učitelky z mateřské školy. U Zmoly U Boží muky bylo
připraveno bohaté občerstvení. Každý si mohl opéci špekáček,
ochutnat domácí buchtu a koláče. Na zahřátí nechyběl čaj a pro
dospělé punč či burčák. Atmosféra byla velmi přátelská
a nikoho neodradilo ani chladnější počasí. Doufáme, že se
tradice této akce udrží co nejdéle a příští rok opět uvidíme na
obloze létat krásné, barevné dráčky.
Za MŠ Přáslavice a SRP při ZŠ a MŠ Přáslavice Zuzana
Tlačbabová

Véšplecht :
Deš sem mojo robečko očel dělať klobáse
Robečko milá, nédřiv veřež z prasete šrotke, pokrájé zbetke ai
odřeske na drobňóčky kóske a dé do škopka.
Moja robečka povidá : z mrtvyho praseska ?
mrtvyho, hneď po zabijačce povidám

Eno bať, z

Potem pokloč česneko ze soló, dle potřebe, ne málo, ne moc,
tak akoráť a rozmíché z tem masem v té nádobje a neché to
pěkňe opleskany v chlado, tak tédeň.
Moja robečka zas do teho : tédeň ? To pak k ničemo nebode,
leda tak hodiť to psékom ! Nehoč a poslóché dál, povidám.
Potem předé k temo trocho vode, kmino, paprike a pepřo (ne
celyho, ale pokločenyho) ,tak jak má hdo rád ostry, zamiš to
dobře a načgé do střef — boďto stře-kačkó (co je na cukrovi),
aleho rokó přes prste, taják do itrnic.
Hdo neohne rokó a nemá střekačko, ať si vezne kósek ružka třa
z koze.
Střeva mosijó beť praseči, só-le čerstvy, só lepši. Střevo převaz
špagátem.
Moja robečka: Te střeva je potřeba vepláchnóť ? Ja, trocho ja,
povidám……a króťim o teho palicó
Cely střevo nadity natoč na tečko a dé oďit nad malym ohňem.

Do pece překládé pomalečko, abe klobáse nepopraskale. Za pul
dňa só klobáse oozeny. Deš só oozeny, vetahni ich z oďirne a
pověs nehde na komoro (ale ne, abe se na ňe kočke dostale,
tajak na to ozeny maso, cos tam dala onehdá) a neché je
vechladnóť, abe se nezapařele.
Ešle ich chcó chlape jesť, ovař im ich, až só mňeky. Chca ich
skovať na lito, zalé ich do sádla.
Moja robečka to shrnola : Toto jesť a ešťe se sádlem ? Tož, to
já si dám rači hovjezi řizek
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Pohostinství U Marcely
Vás zve v sobotu 9. listopadu na svatomartinskou kachnu, která
bude podávána se dvěma druhy zelí a knedlíků. Svatomartinské
víno je samozřejmostí. Začátek od 18hod. Objednávky do
30.10, buďto osobně nebo na telefonním čísle 732 488 636.
hostinská Marcela

Finanční a kontrolní výbor na obci
Každá obec má zřízené dva povinné výbory. Finanční a kontrolní.
Tyto výbory provádí ročně minimálně dvě kontroly chodu
obecního úřadu. Do kompetence každého z nich spadá trochu
něco jiného. Finanční výbor (aktuálně ve složení – Ohera Bohuslav,
Komárková Kateřina a Spurný Miloš) kontroluje, jak již název
napovídá, finanční stránku obce. Finanční operace, zaúčtování
plateb, plnění rozpočtu, výběr poplatků a podobně. Musíme
konstatovat, že během několika posledních kontrol nebyly
shledány zásadní chyby či nedostatky. Zápisy těchto výborů slouží
jako podklad pro přezkoumání hospodaření ze strany
Olomouckého kraje. Tato kontrola probíhá taktéž dvakrát ročně.
Při dílčím a závěrečném přezkoumání.
Kontrolní výbor (aktuálně ve složení – Berka Vlastimil, Partschová
Martina a Herynek Jan) má v tomto směru větší možnosti
kontroly. Dodržování a plnění přijatých usnesení ze zasedání
zastupitelstva, dodržování a plnění smluvních vztahů, dodržování
obecně závazných vyhlášek či inventura majetku. Dodržování
obecně závazných vyhlášek (OZV) se týkala i poslední kontrola ze
strany kontrolního výboru. Obec má vydáno několik OZV. Tyto
OZV můžete naleznout na www stránkách obce. Sekce „Obecní
úřad“ a dále „Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva“. Některé
vyhlášky jsou již letité a stále platné jako například vyhláška z roku
2011 o místním poplatku za psa ve výši 100,-. Některé je potřeba
schvalovat na každý rok opakovaně, příkladem může být vyhláška
o nočním klidu, kde je v pravomoci obce upravovat čas nočního
klidu z důvodu konání různých společenských akcí či například
oslav konce roku.
Kontrolou bylo shledáno, že u některých OZV nedochází k jejich
úplnému dodržování ze strany místních spoluobčanů. Na druhou
stranu však můžeme diskutovat o tom, zda jsou vůbec některé
vyhlášky správně koncipované a zda je lze vůbec takto dodržovat.

Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na
základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České
republiky mikročipem.
Soukromý veterinární lékař MVDr.
Karel Přikryl (732 421 151) nabízí čipování psů v naší obci.
Přihlásit se a vyzvednout si formulář si můžete na obecním
úřadě nebo v místním obchodě se smíšeným zbožím. Cena
včetně registrace je 500,-.

Čipování psů proběhne dne 31. října od 16.00
hod na zastávce u obecního úřadu.

Termíny akcí
Relaxační koncert – muzikoterapie
Lampionový průvod

25.10.
1.11.

Slivkošt

15.11.

Vánoční dílničky pro děti

29.11.

Rozsvěcení vánočního stromu

30.11.
Konar Lubomír, starosta obce

Krádeže kol
Z pátku 18.10.2019 na sobotu 19.10.2019 mi bylo před
kulturním domem ve Svésedlicích odcizeno jízdní kolo značky
Kellys Cliff. Kolo bylo černé s červeným nápisem. Jízdní kolo
bylo uzamčené ve stojanu na kola. Dle informací od místních,
kteří byli na posezení u dětského hřiště, bylo kolo ve stojanu
ještě kolem půlnoci. V sobotu 19.10.2019 ráno již ve stojanu
nebylo. Za jakoukoliv informaci o tomto jízdním kole budu rád.
Předem děkuji.

Bohuslav Ohera

Kolo bylo odcizeno v 11 ze 14 měst
Podle průzkumu jedné pojišťovny se s krádeží kola setkal každý
čtvrtý Čech. Výsledky průzkumu inspirovaly pojišťovnu
k realizaci projektu Bez kola, jehož cílem bylo formou nadsázky
poukázat na stále se zvyšující počet krádeží kol.
Ve čtrnácti vybraných městech České republiky byla proto
umístěna nezabezpečená horská kola pořízená v běžném
obchodě se sportovním zbožím. Bez dozoru však byla kola jen

zdánlivě. Po celou dobu je totiž sledovala dvojice skrytých kamer
a zároveň s nimi pak běžely i stopky, které měřily, za jak dlouho
bude kolo ukradeno. Kolo bylo vždy umístěno v lokalitě poblíž
center měst.
Výsledek testu byl alarmující, bez povšimnutí zůstala kola jen ve
třech městech ze 14.

Město

Za jak dlouho bylo kolo
ukradeno?

České
Budějovice

kolo nebylo ukradeno

Jihlava

kolo nebylo ukradeno

Pardubice

kolo nebylo ukradeno

Hradec
Králové

4 minuty

Brno

26 minut

Liberec

41 minut

Ostrava

52 minut

Praha

1 hodina

Kladno

1 hodina 18 minut

Zlín

1 hodina 46 minut

Karlovy Vary

2 hodiny 25 minut

Ústí nad
Labem

3 hodiny 20 minut

Plzeň

4 hodiny 45 minut

Olomouc

4 hodiny 55 minut

Svésedlice (můj průzkum) cca 4 hodiny

Průměrná doba od umístění kola do jeho krádeže byla necelé
dvě hodiny. Nejméně se kolo „ohřálo“ v Hradci Králové, a to
pouhé čtyři minuty. Mladík neměl žádné zábrany na cizím kole
odjet, neodradila ho ani lokalita poblíž sídla krajského
ředitelství Policie ČR.
„Zatímco u celé řady jiných měst bylo možné před samotnou
krádeží sledovat jisté plánování nebo váhání, v Hradci Králové
se jednalo o rychlou a spontánní akci. Muž, který šel okolo, si
všiml nezamčeného kola, jednoduše ho vzal a odjel na něm.
Bohuslav Ohera

Zmoly – doplnění mobiliáře a work-out
Jednou z letošních poskytnutých dotací je i dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na doplnění prvků a mobiliáře
do Zmol. Výše dotace je 70%. Při vstupu do této lokality nás
bude vítat info stojan s grafikou. Bude doplněno místo
v zatáčce s lavičkou a pružinovým houpadlem o další herní
prvek pro děti. Doplněny budou lavičky a odpadkové koše.
Druhý workout prvek s žebřinami bude umístěn ve stávající
výsadbě před Boží mukou. V rámci této akce dojde také
k ozelenění terénní úpravy, která vznikla za vysílačem. Po
výsadbě bude ještě vyspraven okraj samotná komunikace.
Prozatím došlo k obnovení rýhy pro odtok vody. Děkujeme
tímto také Michalovi Komárkovi a Petrovi Berkovi, kteří nám ve
svém volném čase pomáhají s realizací této akce. Konkrétně
výkop zmíněné rýhy a příprava terénu pro osetí trávou
a výsadbu stromů. Pro uložení zeminy za vysílačem se,
zastupitelstvo obce rozhodlo zejména z důvodu nemalé úspory
obecních prostředků za uložení vykopané zeminy na skládkách,
kde se za uložení platí nemalé peníze. Při výběru stromů jsme
se rozhodli jednoznačně pro stromy ovocné. Celkem dojde

k výsadbě 25 ks ovocných stromů. Stromy budou již vzrostlejší
a se zemním balem. Třeba se nedočkáme toho, jako u výsadby
u Boží muky, kde se nám někdo pokoušel zcizit jeden
z ovocných stromů. Šlo o třešeň. Došlo k poničení úvazu
a odlomení dvou kůlů, které sloužily pro oporu stromu. Někdo
již začal i odkopávat okolo stromu bal a chystal se strom ukrást.
Vykopanou jámu okolo stromu jsme včas zasypali, prolili vodou
a strom nám naštěstí zcizen nebyl. Je úsměvné, co všechno je
schopen někdo udělat pro ukradení stromu za cca 200,-, který
si může koupit ve kterémkoliv zahradnictví, jak na jaře či na
podzim. Strom se ukrást nepodařilo, na rozdíl od osázeného
truhlíku s muškáty na mostě před obecním úřadem, který byl
zcizen během posledního víkendu! Realizace ozelenění a
výsadby proběhne během měsíce listopadu, stejně jako
realizace workout prvku a doplnění mobiliáře.
5ks
5ks
5ks
2ks
2ks
2ks
1ks
2ks
1ks

třešeň 'Hedelfingenská'
třešeň 'Kordia'
třešeň 'Burlat'
jabloň 'Boskoopské červené
jabloň 'Grávštýnské'
slivoň 'Švestka domácí'
slivoň 'Čačanská rodná'
hrušeň 'Madlenka
hrušeň 'Solanka'

Nabídka přivýdělku
Firma Havel Composites CZ, která sídlí ve Svésedlicích hledá
pracovníka/pracovnici
na
úklid
(student/studentka,
důchodce/důchodkyně). Jedná se o úklid kancelářských
a skladových prostor. Více informací přímo u firmy Havel
Composites CZ nebo na telefonním čísle 724 634 655.

Obchod se smíšeným zbožím a pohostinství
v naší obci Svésedlice
V nadcházejícím roce 2020 nám v nebytových prostorách, kde je
provozována prodejna smíšeného zboží a pohostinství bude
končit současný provozovatel. Za poslední roky se tomu tak již
děje poněkolikáté. Jde zejména o to, že obchod i hospodu
navštěvuje velice málo zákazníků. Tato skutečnost je zde i přesto,
že v poslední době se zde investovalo, jak do provozovny
smíšeného zboží, tak do prostor hospody a sociálního zázemí
budovy.
Na následujícím zastupitelstvu, které se bude konat 30.10. od
18hod budeme schvalovat záměr pronájmu těchto prostor. Ideální
by bylo sehnat někoho místního, kdo by si vzal obě provozovny.
Budeme také řešit variantu oslovení již zaběhnutých provozoven,
v okolních vesnicích. Ve hře je i možnost, že bychom si provozovnu
obchodu řešili sami za obec, tak jako je tomu například v jiných
obcích Olomouckého kraje. Jedná se například o obce Kopřivná,
Věžky, Loučka, Lipinka, Radíkov, Koválovice - Osíčany a další. Na
chod takovéto provozovny jsou již letos poskytovány dotace
z Olomouckého kraje na částečné pokrytí provozních nákladů na
elektřinu a plyn. V případě, že by obchod provozovala obec,
vztahovala by se tato dotace i na mzdu prodavače či prodavačky.
Dotace je ve výši 50%. Určitě by byla škoda mít v obci zavřený
obchod a hospodu. Přece jen se jedná o taková malá komunitní
centra, kde se lidé potkají a povykládají si. Samozřejmě sledujeme
i situaci v okolních obcích kde je v obci Bukovany (cca 670
obyvatel) již téměř rok obchod uzavřen. K 1.10. byl uzavřen
poslední obchod v obci Bystrovany (cca 1 030 obyvatel). Budeme
se snažit udělat maximum, abychom se k těmto obcím se
zavřeným obchodem nedostali také. Bližší informace o možnosti
pronájmu či případném zaměstnaneckém poměru, na obecním
úřadě po dobu úředních hodin nebo na tel. čísle 737 624 238.
Konar Lubomír, starosta obce

