Informace občanům obce
Svésedlice
únor, číslo 2/2020

Milé sousedky, milí sousedé,
v letošním roce nás čekají, jak jistě víte, dvě významné
společenské akce. V červnu proběhnou oslavy u příležitosti 80.
výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Za dva
měsíce, a to v měsíci srpnu poté proběhnou oslavy 650. let
první písemné zmínky o naší obci. Pomalu, ale jistě začínáme
připravovat program na tento den. Nad touto akcí oficiálně
převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav
Okleštěk, který předběžně přislíbil svou účast na těchto
oslavách. U příležitosti tohoto výročí také připravujeme
publikaci o naší obci. Tohoto úkolu se s nadšením ujal genealog,
který již nyní na publikaci intenzivně pracuje.

Tímto Vás prosíme o spolupráci. Pokud máte doma dobové
fotografie, dokumenty, průkazky, lístky, staré pohlednice či
jiné, tak budeme rádi za jejich zapůjčení. Samozřejmě se také
tento materiál v publikaci objeví. Případně nám k daným
materiálům můžete doplnit informace, z jakého jsou roku, kdo
je na nich vyobrazen a podobně. Za případnou spolupráci
budeme velice rádi.

Prodejna smíšeného zboží
čtvrtek – zákusky

4.3. – 13.3.
pátek - chlebíčky

AKCE
Holba Šerák
Donut čokoládový
Rosické těstoviny (vřetena, nudle a vývrtky)

Pohostinství

11,60 Kč
10,30 Kč
17,00 Kč

6.3. – 8.3.

AKCE
Jack Daniel´s 40% s COCA-COLOU 0,33l

49 Kč

Zubr Gold 11°, utopenci, nakládaný hermelín, pizza, guláš
a další.
Nově nabízíme při zakoupení sudu piva (Litovel, Zubr a Holba,
KEG 15,30 nebo 50l) u nás v pohostinství zapůjčení výčepního
zařízení zdarma. Například Zubr Grand 11°, KEG 15l za 505,-.
Více informací přímo v pohostinství.
Konar Lubomír, starosta obce

Černá kronika v zrcadle času
29.12.1898

9.2.1899

5.4.1899

5.5.1925

Bohuslav Ohera

Obecní poplatky pro rok 2020
Oznamujeme, že od března budeme vybírat obecní
poplatky.

Odpad

osoba/rok

500,- Kč

Stočné

osoba/rok

1 000,- Kč

Pes

pes/rok

Termín úhrady:

na OÚ v

100,- Kč

4.3.2020 - 29.4.2020

Po 8:00 – 11:30

13:00 – 15:00

St 8:00 – 11:30

15:00 – 17:30

nebo převodem na účet 153 151 344/0300
Variabilní symbol - číslo popisné
Poznámka – jméno a příjmení

Termíny akcí 2020
Turnaj ve stolním tenise
Obecní brigáda
Velikonoční dílničky
Stavění máje a pálení čarodějnic

7.3.
4.4.
8.4.
30.4.

Maškarní 23.2.2020

Na maškarním proběhlo vystoupení Deni a Teri, které se
doufám všem zúčastněným líbilo. Akce by nebyla úspěšná bez
pořádného občerstvení, bufetu a samozřejmě bohaté tomboly.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám napekli, věnovali dar
do tomboly a podíleli se na přípravě a chodu akce.

Čuháci z Velkýho Týnca vekládajú
O KOHÚTOVI
Jednú – to sem měl ale štere leta - mně matička namastile
másla na chlib a vepravile mně na dvur… Já hneď do zahrade a
tam sem se dal do idla. F tem na mně přešla těžkosť, já položel
chlib a odešil kúsek dál… Tam sem obrátil gatě a …
Neš sem bel hotový, vidim jak kohút se slipkama se postile do
myho chleba s máslem. Křečim “ šóó, plašim ich - nic platny.
Ale povidam si , počký, to se ti neveplati !
Jak sem bel hotový, vzal sem si z otypke kolík a za kohútem…
Tak sem ho honil, aš se dostal za otypke ke zdi a dál nemuhl.
Tam sem ho ve spravedlevym hněvo dvakráť lupl po hlavě, že
měl dosť.
F tý sem si ovědomil rosah svyho čino a hneď mně napadlo, že
to bode na mně… Tak sem vzal kohúta a položel ho vedle stohe
otypek a běžim dom z křekem: “Matičko poďte se podivať,
kohút spadl z otypek a zabil se ! “
Matička vendú, podivajú se a ptajú se přisně podezřívavým
tónem: “ A od čeho má tú hlavo krvavú?“ Já na to pohotově:
“Trhal se ze slipkama!“
F tem celú věc prohlidle, vzale kolík a --- “ Já ti natrhám !!“ Tak
bez dlúhyho súzeni provedle na mně exekuco a choderka si pře
tem vzdýchale: “ Já nevim, te potforo, co z tebe bode…!“
Z knihe F. Kubíčka. Život a příběhe pana otca Dobráčka, 1913
Zpracoval : Bohuslav Ohera

