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Milé sousedky, milí sousedé,
k dnešnímu dni se nám bohužel stále nepřihlásil zájemce o
provozování obchodu se smíšeným zbožím. Stejně jsme na tom
i s pohostinstvím. Co se týká prodejny smíšeného zboží, dovolil
jsem si oslovit maloobchodní řetězce, zda by byly ochotni a za
jakých podmínek u nás obchod provozovat. Dostalo se mi však
těchto odpovědí. HRUŠKA, spol. s.r.o. Dobrý den pane starosto,
děkujeme za nabídku provozovat prodejnu potravin ve Vaší
obci. Omlouvám se, ale do spolupráce nepůjdeme. Počet
obyvatel generuje předpoklad výše obratu prodejny, že bude

hodně malý. I za přispění finančního příspěvku bude prodejna
svým provozem ztrátová, a to cenu lidské práce zvyšuje, zvyšují
se ceny médií apod. Nechceme vstupovat do nového nájemního
vztahu s reálným předpokladem, že provoz prodejny bude pro
nás finančně zatěžující. Jsem s úctou, Ing. Jana Škrabalová.
Dále Svaz českých a moravských spotřebních družstev skupiny
COOP. Dobrý den, děkujeme za nabídku, ale aktuálně se
družstva provozující prodejny ve vaší oblasti postavila k nabídce
negativně. Jsem s pozdravem. Mgr. Lukáš Němčík.
Dalším krokem bylo oslovení jiných provozovatelů v okolních
obcích. Osloveni byli i bývalí provozovatelé místního obchodu,
jak ze Svésedlic, tak z Vacanovic. Provozovatelé z Velkého
Týnce, Doloplaz, Tršic, Přáslavic či Mrskles se však také do
dnešního neozvali, že by měli o provoz naší prodejny zájem.
Budeme čekat, jak se celá situace vyvine. Na druhou stranu je i
potřeba chápat provozovatele. V měsíci říjnu nám udělala pro
naše potřeby p. Berková „docházku“ do obchodu. Ze
současných 84 čísel popisných navštěvovalo pravidelně
(bereme min. jednou týdně) obchod celkem 20 čísel popisných.
Pokud odečteme firmy z č.p. 67 a 73, jde celkem o 18 rodin,
kteří náš obchod tu a tam navštíví. Třeba jen v sobotu pro jedny
noviny. Pokud se nám obchod nepodaří pronajmout budeme
ještě řešit na letošním posledním zasedání zastupitelstva
možnost pojízdné prodejny nebo zda budeme obchod
provozovat jako obec. Nikde není psáno, že je povinnost mít
v obci obchod se smíšeným zbožím, avšak my se pro jeho
zachování snažíme udělat maximum.
Konar Lubomír, starosta obce

Slivkošt
I přes nevelkou letošní úrodu, se podařilo několik lidem vypálit
kvalitní domácí slivovičku, se kterou byli ochotni jít se
popasovat s ostatními. Celkem bylo tedy 13 vzorků, které
degustovalo 8 porotců. Každoročně se na předních pozicích
umísťují vzorky z meruněk a letos tomu nebylo jinak. Pro příští
ročníky je tedy nápověda jasná, nedávat meruňky do koláčů či
zavařenin, ale rovnou do bečky a hurá do pálenice. Budeme se
těšit za rok zas.
Pořadí pálenek
1. František Zatloukal - meruňka
2. Jan Herynek - meruňka
3. Bohuslav Ohera - švestka
4. Jan Herynek – švestka
5. Stanislav Zavadil - švestka
6. Pavel Zatloukal - jablko
7. Pavel Steiger - švestka
8. Lubomír Konar - švestka
9. Vlastimil Berka - švestka
10. František Smékal - švestka
11.Pavel Chrást – ostatní
12.Václav Ruský – jablko
13.František Smékal - švestka

Pořadí degustátorů
1. Pavel Zatloukal
2. František Zatloukal
3. Lubomír Konar
4. Václav Ruský
5.Jiří Vaněk
6.Bohuslav Ohera
7.Pavel Steiger
8.Vlastimil Berka

Vánoční povídka ze Svésedlic
Léta Páně 1902
Jako každé ráno vzbudil děti Zatloukalovy stařeček Antonín,
který se vždy brzy ráno procházel ve starých dřevácích pod
jejich oknem, kde měl lavici na které sedával a kouřil viržinko.
Tentokrát to ale dětem vůbec nevadilo, protože byl ten
nejkrásnější den v roce.
„Vánoce" zvolala Růženka a běžela do světnice, která byla
vyzdobena zelením. Jedlové a borovicové větvě byly
připevněny na stole i nad dveřmi. V domě bylo čisto a uklizeno.
„Dobré jitro maminko" vykřikla Růženka a přiběhla i Heduška,
Alžbětka, Maruška, František a nejmladší Antonín. Maminka
Josefka se usmála a děti pohladila, zrovna chystala jesle znázorňující Ježíška v chlévě, vedle kolébky stavěla figurky
Panny Marie a svatého Josefa.
V kamnech praskal oheň. Vařil se hrách a čočka. V peci se pekl
kuba z krup a česneku.
„Maminko ! my máme hlad" vykřikla Heduška. Dnes se musíme
postít děti, aby jsme večer uviděli "zlaté prasátko" řekla
maminka.
Mezitím co se maminka snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl
tatínek Antonín tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního
hávu.
S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven,
pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první
hvězdou si rodina sedla k slavnostnímu stolu prostřenému
bílým ubrusem.
Večeři zahájila společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a

poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal.
Nejdříve hospodyně Josefka postavila na stůl mísu s hrachem.
Klíček hrachu měl podobu kalichu a podle tradice spojoval
všechny stolovníky v dobrém i zlém.
Po hrachu se podávala polévka pro sílu, čočka, aby byly peníze,
kuba a ryba pro radost. Naposledy se na stole objevila vánočka
a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína
a hlt pálenky pro dobré zažití.
Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti
stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím,
kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a
řetězy.
Na stromečku tatínek Antonín zapálil svíčky a všichni zpívali
koledy. Ty se pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se
neodstrojil a Vánoce neskončily.
Po večeři stařeček věštil. Na stůl postavil umyvadlo a děti
pouštěly lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Heduška lila do
vody olovo. Venku na návsi děvčata třásla bezem. Vdala se tam,
odkud se ozval štěkot psa.
Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše v nově
vysvěcené kapli sv. Františka a sv. Tomáše z Assisi. Lidé se
scházeli v kapličce, kde vedle oltáře stály jesličky, které donesla
paní Josefka s manželem a dětmi.
Venku byla zima, náledí a sníh. Přesto na vánoční mši přišla celá
vesnice. Nejmladší v kapli byla Maruška, která se v listopadu
narodila manželům Františce a Františkovi Smékalovým.
Nechyběl ani starosta obce František Frank, kterému v únoru
tohoto roku zemřela manželka Františka, ale nyní měl pocit,

jakoby stála v kapli vedle něho. Přišel i učitel a správce školy
Antonín Donát s rodinou nebo stavitel místní školy pan Jan
Kolbe z Velké Bystřice.
Uvnitř kaple, ohřáté dechem věřících, zářily svíce. Varhany
doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni
přidávali.
Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus.
Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v této
svésedlické kapli. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s
nadějí hleděli do nového roku.

Jménem starosty obce a celého zastupitelstva Vám všem
přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce!
Bohuslav Ohera

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi vás oslovit v pohodlí vašich domovů
prostřednictvím obecního zpravodaje s krátkým zhodnocením
a takříkajíc „předloženými účty“ v polovině mého šestiletého
působení ve funkci senátora Parlamentu ČR.
Mnozí mne znají jako primáře Novorozeneckého oddělení
Fakultní nemocnice v Olomouci, kde společně s kolegy
zachraňujeme předčasně narozené děti a dáváme jim šanci do
života. Třicetiletá profesní náplň určuje i mé aktivity a působení
v horní komoře. Věnuji se zdravotním a sociálním tématům,
jimž rozumím a v praxi se s nimi setkávám. Rok vykonávám
funkci předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, což
mi umožňuje blíže nahlédnout do palčivých témat, ale zároveň
mě zavazuje k většímu působení v Praze. Pořádám semináře,
debaty a veřejná slyšení zejména v oblasti paliativní péče,
porodnictví či práv dětí a nedostatku mediků. Pozitivně
hodnotím zvýšení příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni
závislosti o 4000, resp. 6000 korun, který jsme s kolegy
prosadili. Podal jsem návrhy ke změně zákona pro vyšší důchod
maminkám, rozšíření seznamu hrazených terapeutických
metod pro děti s autismem, usnadnění systému poukazů v
hmotné nouzi osobám s dietami či zprůhlednění systému
dodávek léků. Mám před sebou ještě tři roky práce. Spoustu
plánů a cílů posunout věci správným směrem.
V Senátu však nezapomínám na své hanácké kořeny a domov.
K 100. výročí republiky jsem v horní komoře přivítal více než 50

krojovaných Hanáků a u té příležitosti spolu s Broňou Millou a
Jarkou Vitoslavskou připravil výstavu hanáckého lidového
oděvu. Pozvání zazpívat a zahrát ve Valdštejnské zahradě
přijaly mužský sbor Rovina a dechová kapela Věrovanka.
Během čtyř výstav jsem představil fotografie Jindřicha Štreita,
Svatopluka Klesnila, Barbory Skopalíkové či spolku Člověk a
víra. Nyní plánuji expozici k výročím Moravského divadla a
Moravské filharmonie Olomouc. Podařilo se získat ocenění
Stříbrnou medailí Senátu pro Josefa Jařaba a Leopolda
Pospíšila. Velkou radost mi dělají početné výpravy místních
škol, spolků či skautů. Pokud to pracovní náplň dne dovolí,
snažím se jim instituci osobně ukázat a přiblížit jim práci
senátora.
Vážím si důvěry v regionu, kterou mi projevujete tím, že se na
mne obracíte s problémy či pozváním na důležité události
v životě vaší obce. Někteří z vás mě potkali a oslovili na plesech,
tradičních cyklojízdách po regionu, na krásných folklorních
akcích jako Pouť Hanáků, Lidový rok či Jízda králů. Pravidelně se
setkávám se starosty na osobních i společných jednáních
mikroregionů Bystřička a Království, které podporuji také
finančně. Mluvíme spolu nejen o přetrvávajících problémech,
ale také o úspěších a radostech, když se jim podaří pro občany
zařídit dobrou věc. Řada obcí mne oslovila s prosbou o
spolupráci a já si velmi cením možnosti být vám jako senátor
nápomocen.
Nabízí se otázka, zda udržím vysokou kvalitu práce při sloučení
obou povolání. Práce v nemocnici mě však nechává stát

nohama na zemi, vnímám názory kolegů i rodičů našich dětí.
Dává mi nezávislost volby a svobodného jednání dle nejlepšího
svědomí. Děkuji za spolupráci v obcích, důvěru a podporu
v tomto mém poslání. Neberu to jako samozřejmost a mnoho
to pro mne znamená. Je mi velkou ctí reprezentovat náš region,
a to s veškerým nasazením a pokorou.
S přáním všeho dobrého, radosti a klidu v době adventní a
vánoční
Lumír Kantor
V Olomouci dne 27. listopadu 2019

Véšplecht :
Včel nevim jakbech začil, abech to zas všecko nefikal na mojo.
No, ale stéňe za to može, tož jaképak copak. Ož v červenco mňe
moja povidá „ bodó Vánoce možesko ! " Mosime vemalovať,
schestať otypke, spraviť střecho, dovico v chajdě zaromplovať,
oškrabať šalofenstre (okenice) a všecko možny. Slešiš ? Zas máš
v ocho ošála ? Te ten gront zlomiroješ !
„No ja furt " povidám. Ož dež to pravila, tož sem čol neco, jakbe
na mňe lezle osépke a možná že z teho chetno aji marod. Tož
ňic, kósl sem to. Dřel sem cely mjesice, až do noce. Nebralo to
konca, co si všecko naporóčela.
Eno bať, dopadlo to tajak, že sem ešče slébil (bel sem k temo
trocho dopresované), že do konca lestopado, posledňi deň do
pulnoce, bode v zemi ošlejch (česnek). Mosel sem moji přisahať
na všecko možny. Nesťihal sem v ten čas vobec ňic. Mosel sem
ten posledňi deň natáhnoť eletriko až do pola, no a večir, dež už
spala aji klekánica, sem saďil ošlejch. Tož , přestovšecko možo
bet moji polovice vďečné.
Vesaďiť ošlejch, je nélepši až večir, to ož teď vim. Palece jakbe
se dělale hneď jak bel stróžek v zemi. Drohé deň, zase na večir,
sem tahal palece hroby a mohutny jak medecembál.

Ošlejch je bilé a mjesic je taky bilé. Má to neco dosebe. Mjelo
tak beť . Tož sem se šil pochlobit moji, že máme všecko v cajko
a možeme prožeť Vánoce v klido a miro. Najednó prásk ! Ož
zase sem bel nedoslychavé. Dlóhéma vékladama mňe robečka
hneď vevedla z omylo. Pré se mosime véřeť (dívat) dopředo a
chestať práco na jaro. Enom mňe furt neštymoje, že má celé deň
v paprčách ten časomjer

Atož, klidny a pjekny svátke

……...aspoň vám všeckém

Bohuslav Ohera

Kalendáře MRB a obce
Již tradičně vás v následujících dnech osobně navštívíme a
předáme kalendáře mikroregionu Bystřička. Stejně tak i obecní
trhací kalendář, kde jsou zaznačeny kulturní a společenské akce, u
kterých je znám termín. Dále svozy komunálního, individuálního
separovaného odpadu – tedy svozy přímo od domů. Svozový
kalendář bude předán i zvlášť v tištěné verzi. Shrnutí odpadového
hospodářství za rok 2019 bude v jednom z prvních čísel
následujícího roku.

Krabice od bot 2019
Stejně jako v loňském roce jsme se snažili pomoci dobré věci.
Projekt KRABICE OD BOT. Tato předvánoční akce má za cíl potěšit
děti z chudších rodin, dětských domovů či azylových domů.
Celkem jsme od našich spoluobčanů, známých a kamarádů, kteří
chtěli podpořit tento projekt Krabice od bot vybrali celkem 25,
předem rezervovaných dárků. Celorepublikově je nyní vybráno
21 234 dárků. Ještě jednou díky, za tuto smysluplnou činnost.
Oherovi, Rubáčkovi, Komárkovi, Markéta Fialová, Jitka Ivanová,
Adéla Barboříková, Šárka Kučerová, Eliášovi, Martina Venušová,
Martina Vychodilová, Lenka Doležalová, Martin Gapák, Steigerovi,
Kristína Barboříková, Žižkovi, Marcela Fialová, Chrástovi,
Dragúňovi, Berkovi, Petra Ruská, Martin Nitsch a Bazárek Mumík.

Příprava terénu na výsadbu stromů
K plánované výsadbě
ve Zmolách byla 2.11.
uspořádána brigáda,
tzv. „za pivo a párek“
na vysbírání kamenů.
Brigády
v užším
kruhu se zúčastnilo 8
lidí (Pavlík Rotter na
fotu chybí). Vysbírala
se hezká hromada
kamení. Při samotné výsadbě stromů, kdy je výkop na strom
prováděn bagrem ještě pár kamení „vylezlo“. Kameny uklidíme na
jaře, před osetím plochy travním semenem. Ani ne za týden, 8.11.
jsme obdobnou činnost provedli u nové výsadby kolem polní
cesty.
Téma
výsadby
stromů je stále velké téma,
ať už s ohledem na panující
sucha či kůrovce. Jsem rád,
že spousta z vás přijala
výsadbu kolem této polní
cesty velice kladně a
osobně jste nám ji chválili.
Díky všem zúčastněným.
Dětem na fotce a dospělým
Marušce D., Janě O., Janě
Ch., Pavlovi Ch. a Bohušovi
O. Děti dostaly sodovku a
pizzu.

Kulturní a sportovní akce na rok 2020
5.1.
10.1.
23.2.
29.2.
7.3.
4.4.
8.4.
30.4.
8.5.
31.5.
20.6.
27.6.
26.7.
8.8.
16.8.
11.9.
25.9.
3.10.
23.10.
6.11.
20.11.
27.11.
28.11.
5.12.
12.12.
19.12.
28.12

Tříkrálové sbírka
Výroční valná hromada SDH Svésedlice
Maškarní ples pro děti
Hasičský ples
Turnaj ve stolním tenise
Obecní brigáda
Velikonoční dílničky
Stavění máje a pálení čarodějnic
Turnaj v pétanque
Kácení máje a pohádkový les
Oslavy 80. výročí založení sboru SDH
IV. Memoriál Ludmily Zatloukalové–Coufalové
Pohárová soutěž dospělých"O pohár starostky
SDH"
Obecní slavnosti – 650let obce
Soutěž mladých hasičů
Vinobraní
Drakiáda
Svésedlický MIX
Muzikoterapie
Lampionový průvod
Slivkošt
Vánoční dílničky pro děti
Rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Posezení se staršími
Šipkový turnaj
Výšlap K Olinkovi

Je možné, že se v průběhu roku některý z termínu změní nebo se
naopak některá akce doplní. O změnách Vás budeme včas
informovat.

Obchod se smíšeným zbožím a pohostinství
otvírací doba přes vánoční svátky
Obchod se smíšeným zbožím
Po
23.12.
Út
24.12.
St
25.12.
Čt
26.12.
Pá
27.12.
So
28.12.
Ne
29.12.
Po
30.12.
Út
31.12.
St
1.1.
budeme doufat, že snad ne navždy…

7.30 – 10.00
7.30 – 10.00
zavřeno
zavřeno
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
zavřeno
7.30. – 9.00
7.30 – 9.00
zavřeno
a

Hospoda
Dle běžné otvírací doby až do soboty 21.12. Turnaj v šipkách
bude posledním dnem, kdy bude naše hospoda v tomto
kalendářním roce otevřená.

Termíny akcí 2019
Posezení s postaršími
Zpívání v kapli
10. zasedání zastupitelstva obce
Šipkový turnaj

7.12.
17.12.
18.12.
21.12.

Lampionový průvod

Vážení spoluobčané,
v první řadě bych rád všem popřál poklidný průběh letošních
vánočních svátků. Abychom tyto svátky všichni prožili v pohodě
a radosti s našimi nejbližšími. Přeji také vám všem mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v příštím roce.
Konar Lubomír, starosta obce

