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Milé sousedky, milí sousedé,
počasí si s námi v poslední době hrálo a zima se ještě pořád
nevzdávala. Nyní však již vše nasvědčuje tomu, že se snad
budeme moci těšit z krásných jarních dní. V těchto dnech
máme stále uzavřený obecní úřad pro veřejnost. V případně
neodkladných záležitostí nás neváhejte kontaktovat mailem či
telefonicky. Dovolte mi připomenout úhradu obecních
poplatků. Poplatky nyní prosíme hradit pouze bezhotovostně
převodem na účet 153151344/0300. Kvůli situaci, která nyní
panuje, je posunut termín splatnosti poplatků, a to do konce
května letošního roku.

Stále se mě spousta z vás ptá, jak to vypadá s dotací na
vodovod a jeho případnou realizací. Sami všichni víme, jaká je
nyní situace. Samozřejmě jakmile budeme vědět více, tak vás
budeme informovat. Ať už o kladném nebo záporném výsledku
naší žádosti. Měli jsme v plánu před případnou realizací ještě
společné, veřejné sezení k vodovodu. Pokud nám to situace
dovolí a budeme s žádostí úspěšní určitě se společně
v prostorách kulturního domu uvidíme.
Přeji všem v této době zejména pevné zdraví a krásné jarní dny.
Konar Lubomír, starosta obce

Informace ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce oznamuje jménem provozovatele distribuční
soustavy společnosti podle § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění plánované přerušení dodávky elektřiny a to
dne 15.4.2020 od 7.30 do 19.00. Přerušení dodávky elektřiny
se týká celé obce.

Turnaj ve stolním tenise 2020
Turnaje se letos zúčastnilo 18 hráčů. Své prvenství přijel obhájit
Pavel Pečiva z Přáslavic, který postoupil do bojů o nejvyšší
pozice ze třetího místa po základních kolech. Z celkového počtu
18 hráčů postupovalo 16 nejlepších do play-off. Osobně beru
tento turnaj pozitivně, jelikož jsem se umístil na krásném 18.
místě, oproti loňskému umístění, kdy jsem obsadil 24.místo
Přijeli hráči z celého okolí. Atmosféra byla vynikající a hry
o nejvyšší pozice měly opravdu úroveň a bylo se na co dívat.
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Pečiva Pavel
Škrabal Karel
Brzokoupil Pavel
Kováček Pavel
Dostál Pavel
Jašek Miloš
Dvořáček Jaroslav
Klos Martin
Ohera Bohuslav
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Vyhnal Ladislav
Ruský Václav
Vaněk Jiří
Drhlík Dušan
Zavadil Stanislav
Krumpolc Jiří
Petřík Tomáš
Rubáček „Sirup“
Konar Lubomír

Ze starého tisku
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Bohuslav Ohera

Termíny akcí 2020
Vzhledem k současné situaci do odvolání rušíme všechny
plánované kulturní, společenské a sportovní akce, včetně
osobního přání jubilantům.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
Plánovaný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v sobotu 28.3. jak jistě víte neproběhl.

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v
sobotu 18. dubna 2020 od 8hod.
Svoz proběhne mobilním způsobem. V době od 8.00 mějte
odpad připravený před svými domy. Obec zajistí svoz tohoto
odpadu. Kontejner u parku tedy nebude přistaven. Svoz začne
ze strany od Vacanovic. Připomínáme druhy odpadu, který
můžete odevzdat do velkoobjemového odpadu. Nábytek,
gauče, postele, pohovky, sanitu (vany, toaletní mísy), koberce,
linoleum, rámy oken, dveří atd. Velkoobjemový odpad není –
odpad, který je možno vhodit do standartních kontejnerů na
tříděný odpad a stavební odpad. Proběhne pouze svoz
velkoobjemového odpadu. Svoz nebezpečného odpadu
proběhne na podzim.

Poděkování
velké díky patří děvčatům (Marcela B., Marie D. Jitka G. a Aneta
V.), které nám šily roušky a poté jsme je roznášeli postupně po
obci. Ještě nám jich pár zbylo, kdyby někomu rouška chyběla,
neváhejte se na nás obrátit.

Véšplecht :
Tož, mňe zavde zpomínke vláčejó, ale so rád že ich mám. No, to
sme onehdá v naše deďiňe pořádale akco. Bela obzvlášč
vedařená. Nezbévalo než to kanótko zapiť. Jeden z nás, Vlasťik,
nám tehdá hodňe pomuhl, ostatňe tajak decke. No ja, tož sme
se mo trocho chcele odvďečiť, nečim ostřéšim, co pohlaďi aji
došo. Jaja, tož se kláboselo, jedlo a pilo, až za ošama vrzgalo.
Mezi tó pitancejó, že si náš starosta odskoči za ďeckama do
chajde. Povidám si, ten ož nedonde, lebo ož ho znám paroha.
Najednó ho nále viďim a nešlo mňe to na rozom. Bel celé
rozčepéřené jak morák, že pré šil kolem Vlasťoveho baráčeska
a jeho robečka je hóďňe navrcho na snášedlech se slipkama.
Volá o pomoc a je na posleďňi ďirko. Nebode pré dlóho trvať
a poďivá se panáčkovi do miška. Hleďime všeci na sebe
a povidáme, že mo ošil rozom. No, ale on si stál furt za svojim,
že je fakt Marcelka v ózkych. Vlasťik najednó zvolal vijó, jak
hdebe sme mňeli it na zteč. Přileťime tam a fakt že ja. Marcelka
mňela hlavo v ďóře z které choďijó slipke ven. Zpivala jak hóser,
dež mo zaskoči zrnko, že pré ji psék z dróhé strane shoďil
žebřéček, dež im šla dávať krmeňi a nemože poldňa tamocáď.
Do teho začil Vlasťik, po tem ostřéšim piťi co pohlaďi aji došo a
povidá ji, ať donese vajička. V to chvelo, jak to řekl, tož všeci
karé pryč, lebo se schelovalo ke krópovymo mračno. Opatrnosť
je dobrá kosť, lepši než dostať po tlamje. Tož tak ve Svisedlicích

Veselé Velikonoce

Bohuslav Ohera

Vesnice roku 2020
Ti z vás, kteří se již těšili, že se naše obec opět možná přihlásí o
titul Vesnice roku ve stejnojmenné soutěži bohužel nepotěšíme.
Vyhlašovatelé soutěže k 1.4. rozhodli, že letošní ročník zruší. „Než
přistoupit k nějakému provizoriu, rozhodli jsme se letošní
šestadvacátý ročník soutěže zrušit. Upřímně nás toto rozhodnutí
mrzí, ale zároveň věříme, že je správné a že příští ročník bude o to
úspěšnější,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Každopádně uvidíme, co bude za rok. Snad jen pro připomenutí,
že nám z posledních tří ročníků „káplo“ do obecní kasy celých
350tis. a to jak se říká na zemi nenajdete.
Konar Lubomír, starosta obce

PRO – Program rozvoje obce
Na 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22.1.2020
byl také přednesen návrh na aktualizaci dokumentu, který se
nazývá Program rozvoje obce. Zkráceně PRO. Aktuální verze
dokumentu se vytvářela v letech 2015 a 2016 a byla schválena
v prosinci roku 2016. Na vytváření tohoto dokumentu, který
vlastně řeší budoucí plány obce, se aktivně podílelo
zastupitelstvo se zapojením široké veřejnosti formou
dotazníkového šetření. Během letošního roku bychom chtěli
dát dohromady podklady na nový, rozvojový dokument. Jen
pro představu, v současném rozvojovém dokumentu je celkem
45 cílů a plánů z nichž je již 17 hotovo a na dalších se pracuje.
Například vybudování nové ČOV, vybudování inženýrských sítí
pro novou zástavbu RD, pasportizace místních komunikací,
oprava stávajících chodníků, vybudování chodníku
a parkovacích míst směrem na Vacanovice, vybudování
osvětlení a chodníku směrem na Velkou Bystřici, dobudování
parkovacích stání pro automobily v obci, rekonstrukce
vnitřních prostor budovy kulturního domu, rekonstrukce
dětského hřiště, vytvoření nových herních ploch ve Zmolách,
částečná výměna svítidel veřejného osvětlení za LED lampy,
restaurování smírčího kříže, nový územní plán, výsadba zeleně
v obci, výsadba ovocné aleje v extravilánu obce, zřízení
odpočinkové zóny, podpora sportovních aktivit, podpora
spolků v obci a další. Všechny tyto akce jsou zahrnuty
v aktuálním PRO. Při získávání dotací je nedílnou součástí kopie
tohoto dokumentu, že je daná investiční akce v souladu s tímto
rozvojovým dokumentem, který schválilo zastupitelstvo obce.

