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Milé sousedky, milí sousedé,
během měsíce prosince jsme slibovali dodání dotazníků
a svozových známek na popelnice. Dotazníky budou co nevidět
ve vašich schránkách k vyplnění a odevzdání na obecní úřad.
Zodpovídejte otázky objektivně. Dotazník slouží pro sdělení
vašich názorů k chodu a rozvoji obce, nikoliv například ke
sdělování sousedských vztahů a podobně. Děkujeme.
Svozové známky si bude nakonec na nádoby lepit sama svozová
firma Marius Pedersen ze Šternberka. Jde o to, aby měli polepy
umístěné vždy na stejném místě na všech popelnicích. Včetně
známky bude na popelnici namontován čip. Čipování

a párování všech popelnic, které jste nám hlásili na obecním
úřadě proběhne 14. a 15. 1. 2021 od ranních hodin, tzn. cca
od 7:30. Prosíme tedy o vytažení všech popelnic na výše
uvedený den a čas. Papír a plast bude svážen právě 14. ledna.
Komunální odpad bude svážen následující pondělí, tedy 18.
ledna. Nic nebrání tomu, abyste ponechali popelnice
s komunálním odpadem připravené venku na následující svoz
a nemusíte je na víkend schovávat. Popelnice, které nebudou
oznámkované a očipované již nebudou dále sváženy. Berte
prosím tuto skutečnost na vědomí.
Pro rok 2021 jsme na posledním zasedání zastupitelstva
schválili navýšení poplatku za svoz odpadů a stočné v naší obci.
Poplatek za svoz odpadů bude v letošním roce 600,/osoba/rok. Stočné pro letošní rok činí na 1 400,-/osoba/rok.
Poplatek za psa zůstává ve stejné výši tedy 100,-/pes/rok.
Vybírání poplatků bude tradičně od začátku března do konce
dubna. Více k problematice odpadového hospodářství
v následujícím vydání Informací občanům.

Společenská rubrika za rok 2020
Přivítali jsme
Oherová Anna
Valentová Elen
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K 1.1.2021 v naší obci žije celkem 231 obyvatel s věkovým
průměrem 38,59 let. V roce 2021 se celkem 15 občanů
přihlásilo do naší obce k trvalému pobytu a přivítali jsme dva
nové občánky.

Na obci máme vypracován plán číslování domů, které se nyní
staví či jsou již postaveny. Jakmile dojde k dokončení výstavby
v lokalitě U Hřiště, Na Vršku či v lokalitě Trávníky (naproti
rybníku) budeme mít v obci dům s nejvyšším číslem popisným
119.
Číslo popisné (zkratka č. p. nebo také čp.) je v České republice
územně prostorový číselný identifikátor budovy, který je v dané
části obce unikátní. Na Slovensku se obdobné číslo nazývá
súpisné, v Rakousku konskripční (Konskriptionsnummer, dříve
též Conscriptionsnummer). Řada čísel popisných odpovídá části
obce, tedy evidenční územní jednotce zřizované podle zákona
o obcích, která mnohdy zcela nebo přibližně odpovídá
katastrálnímu území, někdy však může být evidenční členění
obce s členěním katastrálním neskladebné. V České republice
jsou čísla popisná typem čísla domovního, přičemž zákon
o obcích stanoví, jakým budovám se přidělují čísla popisná,
jakým místo toho čísla evidenční a jakým budovám se domovní
číslo nepřiděluje. V některých obcích nebo částech obce
s pojmenovanými ulicemi se navíc přidělují čísla orientační,
která však z hlediska terminologie nejsou čísly domovními,
avšak vymezují spolu s názvem ulice a s domovním číslem
adresní místo.
Historie - číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie
Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu
1770 do roku 1771. Zpočátku nemělo charakter trvalého
označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže
dům byl číslem až do dalšího přečíslování „popsán“ křídou na
vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska
v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle
po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle
nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, fara,
rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél silnice

číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně
vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se
pak vracelo. Domovní čísla bývala napsána na dřevěné,
plechové, popř. keramické tabulce, vytažena v omítce nebo
provedena štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování
již nebylo měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel
přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci
o postupu vývoje obce. Ve městech byly většinou budovy od té
doby několikrát přečíslovány. První vlna přečíslování proběhla
v letech 1805–1815.
Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu
trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním (v jiné číselné
řadě), jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru.
Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen
umístit na své náklady vlastník budovy. Tato čísla se přidělují
postupně v rámci části obce, ale v některých případech se
významným budovám (například školám) vyhrazují snadno
zapamatovatelná kulatá čísla. Kostely, kaple a neobývané věže
se již od dob Marie Terezie nečíslují.
Od 60. let 19. století byla v některých městech zavedena
i orientační čísla, přídělovaná podle ulic. Zavedením
pozemkových knih roku 1884 se popisná čísla stabilizovala
a orientační byla užívána ve městech souběžně. Pokud se
v adrese uvádí zároveň popisné i orientační číslo, bývá zvykem
uvádět je oddělená lomítkem, přičemž popisné se zpravidla (ale
zdaleka ne vždy) uvádí jako první. Existuje však mnoho způsobů
psaní adresy (např. v občanských průkazech se v minulosti
orientační číslo uvádělo u názvu ulice a popisné číslo u názvu
obce nebo místní části; obvyklé je také uvádět pouze jedno
z těchto čísel, i když jsou domu přidělena obě).
Zdroj - https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslo_popisn%C3%A9

Tříkrálové sbírka 2021
KOLEDA DŮM OD DOMU JE ZAKÁZÁNA!

Koleda u nás ve Svésedlicích proběhne ve dnech 4.1 –
24.1.2021
Vážení a milí přátelé charitního díla,
vzhledem k aktuální epidemiologické
situaci a celostátně přijatým opatřením
rozhodlo vedení Charity ČR, že letos
kolednické skupinky do ulic nevyrazí,
sbírka se přesto uskuteční, jen jinak.
Aktuální informace ke koledě zde:
bit.ly/trikralovasbirkaolomouc2021
Jak můžete darovat:
• do označené kasičky v kapli (10.1. od 8.00 – do 10.00)
• do označené kasičky v místním obchodě (4.1. – 24.1.)
• do označené kasičky na obecním úřadě (4.1. – 24.1.)
• bankovním převodem přes QR kód na sbírkový účet:
66008822/0800, variabilní symbol Charity Olomouc
77707019,
• do online kasičky na webu trikralovasbirka.cz,
• zasláním DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo: 87
777
V roce 2021 chceme z tříkrálových darů podpořit:
• rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku,
• finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální
poruchou nacházejícím se v nouzi,
• zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým
chudobou.

Vandalismus na obci
Vánoce jsou za námi, avšak pojďme si připomenout poslední
adventní neděli. Většina lidí ji nejen u nás v obci trávila doma
a užívala si vánoční atmosféru, která se s blížícím se Štědrým dnem
visela ve vzduchu. Na poslední adventní neděli se však na obecním
majetku dopouštěla jistá omladina vandalismu. Co vše se vlastně
v neděli 20. prosince stalo? Na autobusové zastávce byl poničen
svod dešťové vody ze střechy a odpadkový koš si někdo popletl
s fotbalovým míčem. Na dětském hřišti byl poničen dřevěný plot,
převrácené stoly a lavičky, zničená vánoční výzdoba, závěsy, které
se používají kvůli slunečnímu svitu byly strhány včetně držáků
a v neposlední řadě zde byly poházené vypité lahve od alkoholu,
který zde mladiství na veřejnosti popíjeli i když je to v současné
době nařízením vlády zakázané. U lípy byl zničen jeden
z turistických ukazatelů, kde byly vyznačeny cyklotrasy
mikroregionu Bystřička. Celkem zde byli čtyři pachatelé, z nichž
třem se podařilo utéci. Poslední pachatel zůstal na místě a byl
vyslýchán Policií ČR, která celý případ vyšetřuje. Předběžná škoda
je odhadována na cca dvacet tisíc korun.
Děkuji všem zastupitelům a slečně Petře, kteří se o této
skutečnosti dozvěděli a přispěchali na pomoc. V případě, že
budete svědky podobného počínání oznamte nám prosím
neprodleně tuto skutečnost nebo rovnou volejte 158.

Parkování vozidel na obci
Parkování. Kvůli tomuto problému jste nás někteří sami několikrát
kontaktovali a jelikož je za poslední dobu případů stále více,
rozhodl jsem se proto k sepsání tohoto článku.
Kde parkovat lze a kde nikoliv? Dá se říci jednoduchá otázka.
Parkování je například možné na parkovacích místech, které obec
budovala a buduje. Parkování je dále samozřejmě umožněno na
komunikacích, tak, abychom dodržovali vyhlášky a zákony, který
by měl každý držitel řidičského oprávnění znát.
Obec není nijak povinna zajišťovat parkovací stání pro soukromá
vozidla, avšak dle mého názoru se v tomto směru obec vždy
snažila. Již dříve vybudovaná parkoviště pod kaštanem a směrem
do Zmol dávno kapacitně nestačí. Směrem do Zmol bylo
parkoviště v loňském roce rozšířeno, vybudovalo se parkovací
stání na „Marceláku“ a 11 parkovacích míst směrem na
Vacanovice. V některých částech obce dnes ani nejsou další
prostranství, kde by se daly parkovací místa zrealizovat. Parkovací
místa stály z obecních peněz nemalou část financí, ale jak sami
vidíte i přesto je parkovacích míst nedostatek. Horší je bohužel
situace s tím, kde se parkovat nemá a ani dle zákona nesmí. Jde
například o nepřehledné zatáčky a jejich blízkost, nepřehledný
úsek komunikace, parkování v křižovatce, na veřejné zeleni, na
chodníku a podobně. K parkování na chodníku jsem na webu našel
zajímavý článek s nadpisem “Když po chodníku neprojede
kočárek, má přijít odtah auta, říká teorie.“ U nás jsou bohužel
někdy situace, kdy neprojde kolem zaparkovaného auta na
chodníku ani chodec, natož kočárek.
Přestupky dle silničního zákona řeší Policie. Pokud někdo parkuje
na místech, kde to není dovoleno nebo parkujte tak, že ničí trávu,
zeleň a přírodu, znemožňuje průchod chodců či údržbu obce, ať již
z neznalosti, pohodlnosti, lhostejnosti či sobeckosti, je potřeba jej
upozornit na další právní výklad. Řidiči se zde dopouštějí
přestupku poškozování a neoprávněného záboru veřejného

prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně
prospěšného zařízení – Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých
přestupcích, § 5 odst. 1, písm. g) – přičemž podle právního výkladu
nezáleží na tom, kdo toto prostranství vlastní, jestli např. město,
nebo soukromý vlastník. Definice veřejného prostranství zní:
,,Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru“.
Za porušení § 5/1 písm. g) Zákona č. 251/2016 Sb. může strážník
příkazem na místě uložit pokutu do výše 10.000 Kč, ve správním
řízení pak fyzické osobě hrozí až 50.000 Kč.
Řešení je přitom velice snadné. Parkujme všichni v maximální
možné míře svá vozidla na svých pozemcích. Ať už se jedná
o dvory, dvorky, zahrady, průjezdy, garáže, garážová stání, stodoly
a podobně. Prostě všude možně, tak jako parkujeme někteří na
obci. Věříme, že se situace s parkováním na obci bude nadále už
jen zlepšovat. Dále se budeme věnovat problematice, kdy nám
průjezd či průchod daným veřejným prostorem neznemožňují jen
nevhodně zaparkovaná vozidla, ale i různý soubor předmětů. Tuto
problematiku jako všude jinde i u nás v současné době řeší Obecně
závazná vyhláška o užívání veřejného prostranství. O této vyhlášce
jsme se bavili i na posledním zasedání zastupitelstva obce
v loňském roce. Je z roku 2010 a bude zřejmě nutné ji co nejdříve
aktualizovat.

Víte, že …
V roce 2020 se sešlo zastupitelstvo obce celkem k osmi veřejným
zasedáním zastupitelstva, na kterých měli zastupitelé 96,81%
účast. Všechna tato jednání navštívilo celkem 28 lidí z široké
veřejnosti.
Konar Lubomír, starosta obce

Nejstarší písemná zmínka o Svésedlicích
Citator camerarii – komorníkův půhončí
Pan Světík ze Svésedlic
Komorníkův půhončí (citator camerarii) neboli vilik (villicus
camerarii), krajský rychtář. To vše byl pan Světík ze Svésedlic.
Někdy je příjmení psáno jako Svěšík, Zvělík ze Svésedlic. Na
konci 13. století jistě významná osoba Olomouckého kraje
a zemského soudnictví. Dnešními slovy to byl soudce, ochránce
zákona, správce králova majetku, který spadal přímo pod krále
Přemysla Otakara ll. a následně pod komorníka (představeného
Olomouce) - v letech 1267-1277 pod Kunu se Zbraslavi
a Kunštátu a později od roku 1278 spadal pod Oneše z Čistého
Slemene. Nicméně samotnou zmínku s názvem naší obce jsem
našel v listině (CD M IV, č. 203 ) datované v srpnu roku 1282.
Pan Světík měl na starosti již zmiňovanou ochranu a spravování
králova majetku. Dále zadržoval, vyhledával i soudil zloděje,
hrdelní zločince, cizoložníky atd. Rovněž mohl jménem krále
zabavovat majetek, který někdy mohl zůstal i v jeho vlastnictví.
Stejně jako představený Olomouce měl právo soudit a vynášet
rozsudky za přítomnosti např. rytířů. Pokud soudit sám nechtěl
mohl případ předat představenému Olomouce, ale ten
převážně soudil šlechtické a církevní spory a staral se o finanční
záležitosti. Světík ze Svésedlic musel žalovanému nejdříve
doručit půhon (pohnání).
To bylo pro další řízení velmi důležité, protože jestliže se
žalovaný k soudu nedostavil, automaticky ztratil takzvanou

„při“ (nemohl již ničím argumentovat). Z důvodu stanného
práva (po zahájení soudu byla každá strana dotazována, zda
„stojí na svém právu“, tedy zda je přítomna a po třetím
marném vyvolání spor prohrála). Bylo proto nutné dokázat, že
půhon byl skutečně doručen a žalovaný o soudu ví, což půhončí
zpočátku dokládali třískou z jeho dveří, později již jen skládali
přísahu. Všechny půhony se evidovaly v zemských deskách. Od
16. století se už v českém právu objevuje klasické úřední
obeslání a půhon je zakázán roku 1627 obnoveným zřízením
zemským.

Je velice pravděpodobné, že pan Světík ze Svésedlic válčil
v bitvě na Moravském poli roku 1278 po boku svých
nadřízených. Dřívějšího představeného Olomouce pana Kuny
i pozdějšího Oneše a samozřejmě krále Přemysla Otakara ll.

Přemysl Otakar ll. padl u Suchých Krut (asi 30km od Břeclavi)
roku 1278.

Setkání Rudolfa I. Habsburského a Ladislava IV. Kumána po boji.
Dosud není přesně známo, co se na bojišti odehrálo a proč „král
železný a zlatý“ zahynul.

Možná Vás zarazil šlechtický přídomek z Čistého Slemene
u představeného Oneše. Ten se totiž později stal základem
„německého názvu“ Šumvald, tedy názvu celé vsi. Jelikož
přídavek "čistý" bylo dříve synonymem dnešního adjektiva
"krásný" (německy schön) a přídomek "slémě" (slemeno)
označoval ve staroslovanštině střešní trám ve hřbetu,
v přeneseném významu hřbet nebo též zalesněný kopec, lze
z toho odvodit dnešním význam, tedy Oneš z Krásného Lesa. To
potvrzuje i skutečnost, že v 13. století, kdy se valila Moravou
první vlna německé kolonizace, se Oneš podepisuje také jako
Oneš ze Schönwaldu.
Ps : někteří historikové píší, že název Svésedlice možná vznikl
od nějakého osobního jména a nic bližšího neuvádí. Moje
sporadická myšlenka je taková, že urozený pan Světík mohl
založit naši obec. Název a příjmení Svetik (Svesik) ze Svesedlic,
Swietik (Swiesik) de Swisedlicz jsou si hodně podobné, ale tohle
se už nikdy nedozvíme. Prozatím víme jen to, že je tento
záznam nejstarší zmínkou o Svésedlicích v mnou probádaných
pramenech.
Čerpal jsem ze starých svazků a listin CDB (Codex diplomaticus
et epistolaris regni Bohemiae ), ex annalibus gradicensibus mss
(z letopisů kláštera hradišského)
Bohuslav Ohera

