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Milé sousedky, milí sousedé,
dovolte mi vás pozvat na schůzi k plánované realizaci vodovodu
v naší obci. Schůze se uskuteční 1.7. od 18hod na sále
kulturního domu. Do této doby bychom měli stihnout obejít
všechny zájemce o projektovou dokumentaci soukromých částí
vodovodních přípojek. Na této schůzi bude přednesen návrh
realizace, časový harmonogram a kompletní financování
projektu. Dotace ze SFŽP, krajská dotace, uplatnění odpočtu
DPH, výše příspěvku za připojení dané nemovitosti,
předpokládaná výše ceny za 1 m3 odebraný vody a další
důležité informace. Budeme se těšit na hojnou účast.
Konar Lubomír, starosta obce

Sečení trávy - brigáda
Obec Svésedlice nabízí možnost brigády. Jedná se o sečení
trávy křovinořezem. Více informací na obecním úřadě nebo na
telefonním čísle 737 624 238.

Krajské dotace 2020
JSDH – žádost byla částečně podpořena. Dotace bude použita
na nákup 2ks kompletních zásahových setů (přilba, rukavice,
oblek a boty) pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů
Svésedlice.
POV, dotační titul č. 5 – podpora venkovských prodejen
– obec uspěla i s žádostí na podporu provozu naší prodejny
smíšeného zboží.
Renovace fasády kaple – i v této žádosti jsme byli úspěšní.
Na zastupitelích bude nyní zvolit barvu nátěru kaple. Zda zůstat
u stávající žluté a pouze ji oživit či zvolit novou variantu
barevného složení.
Další žádosti o krajské dotace bohužel nebyly úspěšné. Jsme na
pozicích náhradníka. Uvidíme, zda se nám poštěstí a
dostaneme nějakou z dalších, žádaných dotací či nikoliv.

Třídění odpadů – nápojové kartony
Krabice od džusů, mléčných nápojů, vín a podobně nyní opět
vhazujte do žlutých kontejnerů na plasty. Malé nádoby na
nápojové kartony, které byly na sběrných místech během
krátké doby zmizí. K této skutečnosti musíme přistoupit po
opakovaných jednání se svozovou firmou, které nás neustále
tlačí k navýšení cen likvidace svážených odpadů.

Hasičský prapor
V letošním roce oslaví náš Sbor dobrovolných hasičů Svésedlice
80 let svého trvání. S několikaměsíčním předstihem jsme začali
připravovat program oslav, ale to ještě nikdo nemohl tušit, co
nás letos na jaře potká. Museli jsme tedy upravit plány a
původně plánované oslavy se z 20. června přesunou na 8. srpen
letošního roku. Součástí oslav bude i žehnání praporu, jehož
pořízení schválila valná hromada sboru. Jako zhotovitel byla
vybrána specializovaná firma Alerion. Cena kvalitního a
reprezentativního praporu není nikdy malá a nás čekal velký
úkol, pokusit se sehnat peníze z různých zdrojů tak, aby nebyla
nepříznivě zatížena finanční rezerva sboru. Výsledná cena
praporu a žerdi činí 97 100 Kč a mnozí z Vás na jeho pořízení
také přispěli. Dále byla pořízena pláštěnka a převozová taška
v ceně 2 313 Kč. K dnešnímu dni se nám, díky Vaší štědrosti,
podařilo sehnat 98 000 Kč. Významnou částkou 68 000 Kč
přispěli členové sboru a občané nejen Svésedlic, 20 000 Kč činil
příspěvek firem a podnikatelů a 10 000 Kč přispěla obec. Taška
a pláštěnka byly také pořízeny ze sponzorského příspěvku.
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za poskytnuté
finanční dary na tento účel. Zpočátku jsme měli obavy o
dobrovolný příspěvek požádat a mnohokrát bylo tohle téma na
schůzích diskutováno. Nakonec se ukázalo, že lidé dokážou
společně podpořit dobrou myšlenku a my tak budeme moci při
oslavách důstojně představit a církevně vysvětit nový
slavnostní symbol sboru.
Martina Partschová

Lidové prorokování o počasí
Pěkná povětrnost nastává:
Když se blýská a nehřmí.
Když za deštivého počasí neb v noci sovy tuze vyjí.
Když žabky zelené vysoko sedají a kvákají.
Když mnoho rosy padá a padlá rosa dlouho ležet zůstane.
Když svatojanští broučkové v noci tuze svítějí.
Když je hvězdy ve mléčné silnici dobře viděti, a při tom vítr
východní věje.
Když netopýři na večer mnoho lítají.
Když měsíc vypadá jasný a bílý, a v úplňku má pěkné, skvělé
kolo, když v první čvrti horní roh dozadu a sice tak leží, že by se,
jak lidé říkají, na dolní konec bič pověsiti mohl, a když obě špice
v třetí neb čtvrtý den měsíce jsou jasné a ostré.
Když po západu slunce nad vodou nad vedlejšími lukami hustá
mlha stojí.
Když skřivánkové dlouho vysoko v povětří lítají a zpívají.
Když jest mnoho červánků na večer.
Když slavíci mnoho zpívají.
Když z rána vítr véje.

Špatná povětrnost nastává:
Když po dešti a bouřce ze střech se kouří.
Když peří, jenž na tichém místě leží, samo od sebe se pohybuje,
ano i lítá.
Když oheň na ohnisku nechce chytati a hořeti, nýbrž vždy opět
zháší; když silně plápolá, praská a jest bledý, aneb když se na
páner, kotel a hrnce mnoho jisker chytá.
Když se po západu slunce na západní neb půlnočnozápadní
straně dlouhé ohnivé pruhy na nebi okazují.
Když se pinkavy časně před východem slunce ozývají.
Když jest ráno mezi oblaky zelené paprsky viděti.
Když se kočky tuze čistí a lízají.
Když vrány nad vysokými staveními a skalami v houfech
poletují, létajíce hlavu zhůru držejí, skřehotají a do vody se
potopují.
Když svíčky a lampy tuze prskají, jiskry z nich lítají, když temně
aneb tak hořejí, jako by každou chvíli chtěly zhasnouti.
Když se pysky neobyčejně rozpukávají.
Když myši nahlas pískají.
Když krtice vysoko zem vyhazují.
Když se kouři z komína ven nechce.
Když mouchy silně na člověka a dobytek dorážejí.
Když si prasata hrají a žraní rozhazují.
Když hovězí dobytek hlavu zdvihá, do povětří čenichá a pysky a
nos lízá.
Když suché dříví naběhuje a provazy se zkracují.

Když sůl vlhne a hnojiště neobyčejně zapáchá.
Když je za tichého večera zvuk zvonů a hodin, hučení vody, křik
zvířat a t. d. lépe a dále slyšeti než obyčejně.
Když komárové při západu slunce ve stínu poletují.
Když se zdá, jako by bylo slunce vycházející neb zapadající větší
než obyčejně, nebo jako by bylo podlouhlé.
Když v zimě hřmí.
Když padlý déšť na zemi rychle vyschne.
Když po krátkém dešti studený vítr se zdvihne.

Dlouhé deště bývají:
Když se slepice, když se dává do deště, pod přístřeší neutíkají;
ukrývají-li se, neprší dlouho.
Když se drůbež válí v prachu.
Když jeřábi, káně a jiní draví ptáci za pěkného počasí silně v
povětří křičejí, krotcí ptáčkové ale se koupají a vlaštovky nad
vodou neb při samých zdech lítají.
Když se před deštěm zvláště po dlouhém suchu duha ukáže.
Když po krátkém dešti duha má naproti sobě oblesk, když se v
ní drobné jiskerky míhají a barvy její vždy jsou tmavější.
Když mnoho hlemejžďů ze země vylízá.
Když se saze v komíně samy od sebe odlupují a dolů padají.
Když ovce tuze skákají, hlavami se trkají, časně se k pastvě mají,
jdouce z pastvy trávu žerou, odehnati se od ní nedají a do
ovčince jíti nechtějí.
Když čápi čili bohdali mladé v hnízdě přikrývají.
Když se holubi ve vodě koupají a pozdě na večer domů lítají.
Když rosa nepadá aneb padlá hned zase zmizí.
Když ptáčnice po deváté a amerikánský měsíček po sedmé
hodině ráno ještě má lupeny zavřené.
Když se velké oblaky jako hrady a skály na nebi zdvihají, malé
rostou; nebo když husté černofialové oblaky s větrem
povstávají a s nimi táhnou; když slunce ohnivě zapadá a oblaky
jsou černé nebo fialovočervené; když jich mnoho nad samou
zemí visí aneb když jinač vodu táhnou.
Bohuslav Ohera

