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Milé sousedky, milí sousedé,
začátkem příštího týdne vám bude do poštovních schránek
doručena situace vaší vodovodní přípojky. Celkem ve třech
vyhotoveních. Poprosíme o podepsání dvou vyhotovení a
doručení zpět na obecní úřad. Jedno vyhotovení je pro vaši
potřebu. V případě, že jste se rozmysleli řešit vodovodní
přípojku jinudy, poprosím o zakreslení do daného situačního
výkresu a dodání zpět na naši obec. Dovolte mi ještě
připomenout termín schůze, která se bude konat ve středu 1.
července od 18hod na sále kulturního domu.

Probíhá vyhodnocení akce „Hanácké okruhy“. Jde o cyklistický
závod, který se u nás a v Čechovicích uskutečnil v neděli 21.
června. Poprosím ty, kteří mají ať už kladnou či zápornou
zkušenost, nechť se o ni s námi podělí písemnou formou na
email obec@svesedlice.cz a to nejpozději do úterý 30. června.
Konar Lubomír, starosta obce

Třídění odpadů – individuální svoz
Prosíme všechny spoluobčany, kteří si od obce bezplatně
zapůjčili nádoby na papír a plast pro individuální svoz, aby je
aktivně používali! Z hromadných sběrných míst budou
postupně nádoby na papír a plast odstraňovány. V budoucnu
ideálně tak, aby zde zbyly pouze kontejnery na sklo a jedlé
oleje. Jen pro představu za výsyp dané popelnice (120l nebo
240l) u domu obec zaplatí nyní 31,-/kus. Pokud má tedy dané
číslo popisné nádobu jak na papír i plast, ročně stojí tento svoz
papíru i plastu obec 744,-, a to i v případě, že tyto nádoby za
celý rok vůbec nevyužijete. Svoz nádoby na sběrném místě
(1 100l nádoba), vyjde obec na 168,-/ks. Nutno počítat, že od
sběrných míst jsou komodity sváženy jednou za 14 dní, nikoliv
jako individuální svoz jednou měsíčně. Obec tedy vyjde výsyp
jedné popelnice na 4 032,-/ročně. Jedná se pouze o výsyp!
K tomu připočtěme současný náklad na uložení odpadu. U
plastu se jedná o 1.200,-/t a u papíru je to zatím 0,-/t. Svozová
firma nás tlačí k ceně 1.600,-/t plast a 800,-/t papír. V případě,
že jste si popelnice odebrali, ale neužíváte je, jsou dvě
možnosti. Popelnice začít aktivně využívat k účelu, ke kterému
je obec zdarma vydávala nebo je můžete na obec vrátit.
V následujících měsících bude probíhat monitoring, v obci, zda
jsou popelnice využívány či nikoliv. Tuto informaci jsme již psali

v čísle 12/2018 a 1/2019. Pokud tedy popelnice na papír a plast
máte, ale nevyužíváte je pro svoz těchto odpadů a nosíte tento
odpad na sběrná místa, je to pro obec po finanční stránce, ta
úplně nejhorší varianta. Děkujeme za aktivní přístup v této
oblasti.

IV. ročník turistického
cykloturistiky

pochodu

a

Klub českých turistů zve všechny na IV. Memoriál Ludmily
Zatloukalové – Coufalové, který se uskuteční v sobotu 27. června.
Jde o tradičně o pěší a cykloturistiku. V letošním roce bude
memoriál doplněn o dobovou výstavu v prostorách kulturního
domu. Start je před kulturním domem. Start bude probíhat od
7.30 do 11.00. Každý účastník obdrží ráno kafe nebo čaj a donut.
Od 11hod bude připraveno občerstvení (pivní salám, kominický
kabanos, steaky, pizza, atd.). Budeme se těšit na vaši účast.

Hlášení rozhlasu
Množí se nám stížnosti dvojího druhu. Ta první je „Není pořádně
slyšet obecní rozhlas“. Ta druhá je „Nešel by ten rozhlas ztišit,
strašně to vždycky řve“. A teď babo raď, jak z tohoto problému
ven. V této oblasti bohužel nikdy nedojde k uspokojení všech
občanů. Opět připomínáme, že hlášení je možno nalézt na www
stránkách obce v sekci „Život v obci“ a poté „Hlášení rozhlasu“.
Nyní odebírá 30 emailových adres tato hlášení.

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

V zrcadle času
Svésedlice ve vyhlášeném francouzském deníku LE CONFÉDÉRÉ
3.2.1932
Níže v nedoslovném překladu je psáno:
Poprvé ve střední Evropě byla žena zvolena starostkou obce. To
je paní Zatloukalová, která právě vyhrála tento úspěch ve
Svésedlicích v Čechách.

Bohuslav Ohera

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila
a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na
Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního
významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na
počest této události bude našem obecním úřadě vyvěšena
moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také
vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy,
jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená
podoba moravské vlajky
vychází ze zemských
barev, zlaté a červené,
kterých se od počátku
19. století používalo k
výzdobě, později začaly
být vyvěšovány i jako
prapory.
Oficiálního
stvrzení se dočkaly v roce
1848,
kdy
poslanci
Moravského zemského
Zemské barvy a znak Moravy,
sněmu schválili 5. článek
1900
nové moravské ústavy, ve
kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: „Země
moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo
hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské
barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev
byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva
vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený.
V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době
vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která

sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost.
Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš
příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945
i kolem roku 1968.
Nový impuls k
rozšíření přišel
po
uvolnění
poměrů po roce
1989. Tradiční
žlutočervené
moravské vlajky
začaly
být
opatřovány
Současná podoba moravské vlajky
zemským
znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji
srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu
po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou
podobou moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka
vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března
si připomínáme výročí narození světoznámého moravského
učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného
moravského politika a diplomata, ochránce moravských
zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení
moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též
Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si
připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také
svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další
vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např.
obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.

Véšplecht:
„Jak se chestá májka?“ ptám se jedneho. Peťa mo řikajó
odmala. Má mašine na všecko možny aji nemožny. Nekeři
mo podle teho přezďivajó Brčoň. Všecko odvozi a hdovico
dovede. Povidá mňe: „tož mosiš nédřiv najiť strom, takové
pjekňe rostlé, no a potem ho zlomiš.“ Řikám : „jak zlomiš ?“
„Normálňe rokama, jak ho chetneš, tož ho zlomiš“ řekl Peťa.
„Hmmm, tak dobry no“ povidám. Drohé deň mňe Peťa volá,
že ož ho má v paprčách, gde pré bode stáť a ešle ho má
odtáhnóť sám. Nekeho sem teda splašel, ale mezeťim ož ho
Peťa dotáhal sám až do cila. Stavjeňi májke se nedařelo.
Májka se furt ohébala z přike na přike tajak hdebe dostala
nohe. Najednó viďim Peťu, jak se zakósl jehlákama do kmeňa
a májka sjela tam kam mjela. Veplešťil sem na ňeho oče
tajak žaba. Ostaťňi na ňho take sésale jak z kozich dvirec.
Peťa posťil kmeň a mlovil trocho přes zube, ale řeč se mo za
chvelo vráťila zpátke . Atož všeckém okázal, že aji tak to ide.
Enom mňe furt neštymoje na co má všecke te stroje a
zařizeňi, hdež to vlastňe aňi nepotřeboje

Bohuslav Ohera

Brigády na hřišti
Na posledním zasedání zastupitelstva jsme se domluvili na
menších setkání při brigádnické práci. Jedná o brigádu na hřišti.
Jde o činnost, jak se říká za párek a pivo. Posledně bylo pivo, ale
místo párku smažené žampiony a květák, které nám připravil
Bohuš, jako dárek ke svým narozeninám. Tento kulinářský
počin brali účastníci akce velice kladně. Ti z vás, kteří by měli
zájem se příště
aktivně
zapojit,
neváhejte se na
mě obrátit a
domluvili bychom
se na činnostech,
které se budou při
další
brigádě
provádět.
Na
první,
zkušební
brigádě
došlo
k umístění lavičky
a odpadkového koše v prostorách hřiště. Posečení a úklid trávy
okolo plotu sousedního pozemku. V neposlední řadě
z zabetonování sloupků k budoucímu stojanu na kola. Děkuji
všem účastníkům a budeme se těšit na příští akci v pátek 3.7.
od 18hod.PS. Ti co slaví začátkem července narozeniny, příště
si dáme raději něco s masem 😉

Fotbal Ženatí x Svobodní
Pojďme si spolu zpříjemnit pátek 17.7. od 17hod. V tento den
se utkají místní borci na hřišti Ženatí vs. Svobodní. Bude zde
menší program pro děti. Občerstvení bude taktéž zajištěno.
Budeme se těšit na hojnou účast jak hráčů, tak i diváků.

