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Milé sousedky, milí sousedé,
během měsíce prosince budou rozneseny svozové známky na
popelnice, podle počtu nádob, které jste nám nahlásili. Opět
připomínám, že nádoby bez svozových známek nebudou již od
1. ledna nadále sváženy. Po nalepení známek dojde svozovou
firmou o spárování známky s čipem, pro přesnou evidenci
sváženého odpadu. Čip vám bude namontován přímo na
popelnici. Poslední letošní svoz komunálního odpadu proběhne
14. prosince. Následující svoz komunálního odpadu bude 18.
ledna 2021. Svoz papíru a plastu proběhne v měsíci prosinci
dvakrát. 10. prosince svoz papíru i plastu. Dále svoz plastu 21
prosince a papír 22. prosince. V roce 2021 bude první svoz

papíru a plastu 14. ledna. Svozové kalendáře vám budou
dodány do poštovních schránek během tohoto měsíce. Svozový
kalendář bude též zveřejněn na www stránkách obce.
Někteří jste projevili zájem o nákup plastových popelnic na
komunální odpad. Nabízíme tyto nádoby. Popelnice o objemu
120 l za 800 Kč a popelnice o objemu 240 l za 1090 Kč. Nádoby
máme skladem a můžete si ji přijít zakoupit na obecní úřad.

PRO
V březnovém čísle vydání Informací občanům jsme informovali
o tom, že bychom rádi aktualizovali náš rozvojový dokument
Program rozvoje obce. Při přípravě tohoto dokumentu v roce
2016 jsme také provedli dotazníkový průzkum. Ve stejném
duchu bychom rádi pokračovali i při aktualizaci. Dotazníkové
šetření je zejména z důvodu sdělení potřeb a přání, které se
týkají chodu obce. Jde zejména o sdělení názorů jako například.
Co se vám líbí, co se by se mělo zlepšit, co funguje, kde bychom
měli přidat a podobně. Dotazníky budou pro občany starší 15let
a budou vám během měsíce prosince vhozeny do poštovních
schránek. Odevzdávejte nám je do konce roku na obecním
úřadě. Dotazníkové šetření budeme zapracovávat do
aktualizovaného, rozvojového dokumentu.

Zrušené akce
V posledních měsících došlo ke zrušení několika akcí.
Neproběhla již tradiční drakiáda, lampionový průvod,
muzikoterapie, slivkošt a vánoční dílničky. Rozsvěcení
vánočního stromečku proběhlo pouze formálně. V prosinci jsou
plánované čtyři akce. Posezení se staršími, šipkový turnaj a
výšlap k Olinkovi budou zrušeny. Pokud nám to situace umožní,
uskutečníme tyto akce v náhradním termínu v příštím roce.

BIO odpad – nebude do konce roku vyvážen
Kompostárna, do které vyvážíme BIO odpad od nás ze Svésedlic
nám v tomto týdnu oznámila plnou kapacitu. To znamená, že
jakmile dojde k naplnění kontejnerů na BIO odpad budou tyto
kontejnery odvezeny až po novém roce. Větve a zbytky stromů
prosím odevzdávejte za rybníkem na vznikající hromadu.

Slavnosti vína
S odstupem času bych si rád dovolil zhodnotit jednu
z posledních akcí, která se u nás uskutečnila a tou byly Slavnosti
vína na obecním dvoře. Děkuji manželům Pírkovým, že pro nás
tuto akci po téměř dvou letech opět připravili. Posledně se akce
konala na sále kulturního domu, avšak s letošní účastní bychom
se do prostor sálu jistě nevešli. S účastí jsme byli samozřejmě
nad míru spokojeni. Přišlo spoustu lidí. Tak nějak už se stává
zvykem,
že
návštěvníků z naší
obce není ani
polovina. Většinu
návštěvníků tvoří
kamarádi, známí či
jiní lidé z okolí.
Některým k tanci,
ale
většině
k poslechu
hrála
cimbálová skupina
Vincúch. Jelikož se jednalo o slavnosti vína, bylo samozřejmě
víno, burčák, ale i šampaňské a nějaké to občerstvení. Někteří
si za svou odvahu a vynikající znalosti vysloužili lahev vína
v rychlokvízu. Věřím, že se akce líbila a budeme se za rok těšit
na plný dvůr návštěvníků a dobrého vína.

Krabice od bot
Je předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších
rodin. V České republice proběhne v roce 2020 již po desáté.
Radost těmto dětem dělají zase děti, jimž dospělí pomohou
připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní
dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných
míst, které ho předá potřebným. Vloni tak mělo hezčí Vánoce
více než 35 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení
a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie ČCE, jeden z
nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Potřetí
jsme se do této akce zapojili i my ve Svésedlicích. Celkem jsme
dali dohromady na 40 dárků, které byly odevzdány na sběrném
místě v Olomouci. Děkujeme všem za podporu této
předvánoční akce.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka bude. Proběhne tradičně 5. prosince.
Prosíme rodiče s dětmi, aby očekávali příchod Mikuláše, čerta
a anděla od cca 16.30hod do 20hod. Mikuláš, čert a anděl
budou chodit sice jako každým rokem dům od domu. Vše bude
probíhat, tak trochu jinak a dojdou pouze před dům, kde si rádi
vyslechnout od dětí například vánoční básničku či písničku.

Očkování psů
Pan veterinář Přikryl nabízí možnost očkování psů. Každým rokem
probíhalo toto očkování hromadně u autobusové zastávky.
Vzhledem k tom, že se tato hromadná vakcinace letos
neuskutečnila nabízí možnost individuálního očkování. Případní
zájemci se mohou objednat na čísle 732 421 151.

Autoservis Svésedlice
Nový provozovatel autoservisu ve Svésedlicích oznamuje, že
místní autoservis je opět v provozu. Provozní doba je pondělí
až pátek od 8.00 do 17.00. Telefonní kontakt – 730 176 113 pan
Pavel Macura.

Véšplech :
Dež hoři skoro celá ďeďina
Toš, na ďeďině je zveklosť zavde neco zapáleť. Lesťi, naťe od
zemáko a nejákó to haloz. Toš pravda, všeci to musijó
patřičňe nahláseť.
Onehdá mňe jeden moloďec povidal, že dež to zapomeno
nahláseť, toš pré nemosim házeť flento do žeta. Možná to
pré nekeři ohlásijó aji za mňe. Z teho kóřa só pré nekeři jak
na hřebikách, skoro jak na vochle.
Moloďěc povidal, že o ňich hdose pálel jakési vršek naťi a
lesťi. Nekdo se pré tak bál, že shoři celá ďeďina, toš zavolal
celé integrované sbor. Enomže ten integrované monopol
mohl beť v to dobo o nečeho opravdo doležityho, gde ide o
kéhák, enomže mosel jeť k ňim. Oňi mosijó jeť ke všeckymo
co se nahlási i hdež je to pro jedneho žár nebeské a pro
ostatňi trocha kóřa z vrško naťi.
Moloďec mňe povidal, že se pré od té dobe boji opikať
s ďeckama aji špekáčke v jeskeňi, abe mo aji toto v tem
nózovym stavo nezakázale.
Opatrnosť je dobrá kosť, enomže zavde stači enom hóknóť
po sósedovi nebo starostovi, ešle se opiká nebo hoři. To pré

ale ňikomo neobirá právo zavolať, že hoři, dež si mesli že hoři

Do zemlavéch ďňu přejo hodňe tepla taknejak bezkóřa, ešle
to ide
Bohuslav Ohera

Otvírací doba hospody
V pátek 4. prosince se můžete od 17hod těšit na otevřenou
hospodu. Na čepu klasicky Zubr Grand a nově Plzeň.
Občerstvení k pivu zajištěno (domácí klobása, tlačenka,
utopenec). Otevírací doba dále následující.
Pátek
Sobota
Neděle

18.00 – 21.00
17.00 – 21.00
17.00 – 21.00

KČT Zelenáči Svésedlice
Průzkum nedaleké zaniklé tvrze Zákřovice
Nedávno jsme se vydali na pochod a průzkum dnes již zaniklé tvrze
Zákřov (původně Zákřovice). Ze starších dokumentů jsme vyčetli,
že tvrz stávala na konci terénního výběžku nad soutokem dvou
potoků asi 0,75 km jihovýchodním směrem od obce Zákřov. Tento
soutok jsme lokalizovali a pořídili u něho fotografie, které jsou na
další stránce. Původně tvrz stávala na asi 5 m vysokém kopečku
obklopeného zřejmě bažinatým terénem, kdy okolí bylo snad
možno v době ohrožení pomocí potůčků zavodnit. Tento kopeček
jádra byl s okolím spojen mostem přes příkop na severu. Osy
pahorku tvrze byly dle I. L. Červinky na poč. 20. stol. 22 x 13 m
a příkop dosahoval šířky cca 10 m. Na pahorku zřejmě stávalo
kamenné věžovité stavení obdelníkového půdorysu (z něhož ještě
v době likvidace tvrze byly patrné šachty komínů), na severu
směrem k příkopu stávala pravděpodobně samostatná kamenná
zeď se vstupní branou. Jádro tvrze (pahorek) bylo v roce 1972 bez
průzkumu rozhrnuto buldozerem a srovnaná plocha zalesněna
borovým hájkem a křovinami (na místě lze pozorovat velké
množství kamení). Do dnešní doby se z celé lokality zachoval
pouze strmý svah vnější strany šíjového příkopu u kterého je
pořízena na další straně druhá fotografie.

Soutok dvou dnes bezejmenných potoků

Skalnaté podloží sev. příkopu, resp.jeho vrchní části -valu a
někteří členové výpravy
Bohuslav Ohera
předseda KČT Svésedlice

Výsadba stromů
I v letošním roce dochází přímo v obci a okolo ní k výsadbě
listnatých stromů. Dá se říci se náklady na výsadbu stromů jsou
téměř nulové. Na výsadby se podařilo získat 100% dotaci ze
Státního fondu životního prostředí. Dva stromy jako náhradní
výsadbu směrem na Velkou Bystřici platila Správa silnic
Olomouckého kraje, jelikož jsou na jejich pozemku. Výsadba za
Zmoly bude čítat celkem 20 ks ovocných stromů (10 ks třešní,
5ks hrušní a 5ks švestek). Výsadbu po obci tvoří okrasné třešně,
hrušně, kaštan a lípa. Celkem půjde o 18ks stromů. Výsadba po
obci se prováděla za pomoci místních spoluobčanů, za což jim
patří velké díky. Návrh vysazovaných stromů vždy prochází
zastupitelstvem obce a věřím, že doplňování zeleně ocení
většina z nás.

Otvírací doba smíšeného
Přes vánoční svátky bude obchod otevřen následovně.
21. - 23. prosince, standartní otevírací doba, tedy 7.00 – 9.00.
28. - 30. prosince, standartní otevírací doba.

V Olomouci dne 16.11.2020
Vážené dámy, vážení pánové,
blíží se vánoční svátky a všechna jejich poetika je zatížená
okolnostmi, které v poválečné generaci nemají srovnání.
Můžeme prožívat strach a pocity bezmoci. Cítím velkou
potřebu povzbudit každého z vás k osobní statečnosti,
trpělivosti a zodpovědnosti. Advent, čas radostného očekávání,

k tomu přímo vybízí. Vejděme do těchto dnů s láskou a
vlídností, šiřme pokoj a víru v dobro.
I za těchto okolností, a možná právě proto, považuji za důležité
informovat vás alespoň stručně o práci, kterou jsem jako váš
senátor za poslední měsíce odvedl. Přes mnohá
protiepidemická omezení nadále pomáhám obcím
s dlouhodobými výzvami, které čekají na svá řešení. Letos se na
mě obrátili starostové Kožušan-Tažál, Charvát, Blatce a Dubu
nad Moravou a další ve věci řešení průjezdů kamionů skrz jejich
obce. Ta bezprostředně ohrožuje bezpečnost obyvatel a
soukromý, obecní i krajský majetek. Zároveň se v Hlubočkách
již delší dobu snažíme najít řešení přepravy těžkého nákladu z
místního kamenolomu přes centrum obce. Po konzultacích s
ředitelem olomoucké pobočky Správy železnic se podařilo
prosadit technické změny na železniční trati do investičních
akcí Státního fondu infrastruktury. Díky tomu se náklad
přesune ze silnic na koleje, což přinese úlevu občanům
Hluboček i Velké Bystřice. Naopak Suchonice, Mrsklesy a
Přáslavice se potýkají s výzvami v oblasti zpracování
nebezpečných odpadů a společně nás čeká řada jednání na
krajské, případně na ministerské úrovni.
U příležitosti 30. výročí návštěvy a předání čestného doktorátu
prezidentu Václavu Havlovi jsem na Univerzitě Palackého, v
Pevnosti poznání a v dalších školách představil výstavu „Václav
Havel – Politika a svědomí“. Navzdory důkladným přípravám
nebylo kvůli nouzovému stavu možné v Senátu uspořádat
výstavu a jubilejní koncert k výročí našich dvou významných
institucí - Moravské filharmonie a Moravského divadla. Místo
toho jsme spolu s olomouckými divadly, univerzitou a skauty
zorganizovali sběr látek a vyzvali veřejnost k šití roušek
pro fakultní nemocnici. S předsedou českých skautů a hlavní
hygieničkou ČR jsme v jarních měsících tvořili pravidla pro

setkávání skautských oddílů a letních táborů. Přitom se zrodila
myšlenka navrhnout známého autora encyklopedie her, skauta
Miloše „Zeta“ Zapletala na Stříbrnou medaili Senátu. Ta mu
byla k velké radosti nás, skautů, na podzim udělena.
V září jsem se zúčastnil senátní mise na Taiwan. Mým hlavním
úkolem bylo diskutovat zkušenosti s bojem proti pandemii,
kterou ostrovní země zvládá výborně. Propojil jsem kontakt
mezi tchaj-pejskou a olomouckou filharmonie, jíž jsem
ambasadorem a zaštiťuji její cyklus koncertů pro nastávající
rodiče. Po návratu do Olomouce jsem o taiwanské cestě mluvil
na debatě obohacené účastí sinologů a česko-taiwanské
rodiny. V době, kdy píšu tyto řádky, se věnuji převzetí daru pěti
linek na výrobu roušek do Česka. Oslovil jsem přitom vedení
Olomouckého kraje a jsem potěšen jejich zájmem, budou-li
linky krajům nabídnuty.
V Senátu jsem předložil dlouho připravovaný návrh zákona o
vzniku komory porodních asistentek. Přispěl jsem k řešení
financování nákladné genové terapie Zolgensma pro děti se
spinální svalovou atrofií do dvou let věku. Poté jsem svolal tým
odborníků k otázce testování novorozenců na tuto zákeřnou
nemoc
a
současně
se
zabývám
situací
dětí
omezených diabetem. V červnu jsem pořádal veřejné slyšení
ohledně přístupu Vlády ČR k pandemii a s odborníky navrhl 20
doporučení pro zvládnutí tzv. druhé, podzimní vlny. Snažím se
prosadit zavedení pravidel, které umožní návštěvy v
nemocnicích u milovaných osob i během pandemie.
S většinovou podporou senátorů jsem podal ústavní stížnost za
spravedlivé zvýšení rodičovského příspěvku rodinám s dětmi
do 4 let. Také se mi podařilo prosadit několik pozměňovacích
návrhů zákonů, zejména ve složení povinného očkování pro
děti a kompenzaci odškodnění újmy po povinném očkování.
Potěšilo mne, že na základě dat o mém hlasování v Senátu jsem

byl organizací Rekonstrukce státu oceněn za aktivní podporu
protikorupčních návrhů zákonů.
V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se na mne s důvěrou
obracejí. A stejně tak, jako jsem během připomínky Dne
ozbrojených sil děkoval vojákům 7. mechanizované brigády za
jejich statečnost a ochotu pomoci naší zemi během
koronakrize, děkuji všem, kteří jsou svojí službou a posláním
denně konfontovaní s touto epidemii. Řada z nás sice může mít
pocit, že nic nezmůže, ale často jen úsměv, dobré slovo, zájem
o druhého a chvilka věnovaného času, změní situaci k lepšímu.
Vánoční radost, zdraví a pokoj vám, i vašim drahým přeje
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
váš senátor za Olomoucko

kancelář senátu – setkání s taiwanskou prezidentkou

