Informace občanům obce
Svésedlice
duben_květen, číslo 4 a 5/2021

Milé sousedky, milí sousedé,
chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu
rekonstrukce silnice po proběhlé výstavbě vodovodu dojde
v termínu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021 k úplné uzavírce silnice
III/4365 v obci Svésedlice – průtah obcí. Uzavřeným úsekem jsou
vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891347
a 891348 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.
Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:
Etapa 1: 1. 6. 2021 – 9. 6. 2021 (úplná uzavírka – mimo BUS)
Etapa 2: 10. 6. 2021 – 16. 6. 2021 (úplná uzavírka – včetně BUS)
Etapa 3: 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 (úplná uzavírka – včetně BUS,
vždy od 7:30 do 12:30 hod.)

Bližší a aktuální informace o jednotlivých etapách uzavírky
naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirkasilnice-iii-4365-v-obci-svesedlice/. V termínu od 10.6. do 16.6.
bude obsluhována autobusová zastávka za obcí, tedy zastávka
„Svésedlice,, rozc“.
V rámci stavby vodovodu v naší obci dojde k zapravení komunikací
do původního stavu. Jak místních komunikací, tak i krajské, tzv.
průtahu obce. Dle požadavků SSOK v místě výkopu dojde
k zapravení celého jízdního pruhu. V silnici III/4365, která je
majetkem Olomouckého kraje a je ve správě silnic Olomouckého
kraje se jedná z naší strany o opravu povrchu v celkové ploše cca
2 100 m2. Již od podzimu loňského roku probíhala jednání jak na
SSOK, tak na Olomouckém kraji s náměstkem za dopravu. Jednání
se týkala příspěvku ze strany kraje tak, abychom měli ve
Svésedlicích novou komunikace v celé své šířce, a to od cedule po
ceduli. Olomoucký kraj by musel ze svých peněz uvolnit částku ve
výši cca 2mil. korun, které jak říkají bohužel momentálně nemají.
Situace je však stále otevřená a děláme vše proto, abychom se
nového průtahu obcí dočkali. Během uzavírky v měsíci červnu
dojde k odfrézování poloviny jízdního pruhu, ve kterém probíhaly
výkopové práce. V rýze, kterou je veden vodovodní řad dojde
k odbagrování cca 25cm vrstvy. Tato vrstva bude vyplněna ŠCM,
štěrk částečně vyplněný cementovou maltou. Poté bude rýha
vyplněna asfaltovým betonem do úrovně odfrézované vozovky.
Na takto připravený podklad bude při další uzavírce aplikován
penetrační postřik a poté nový asfaltový koberec.
Prosím tímto všechny o schovívavost ve věci omezení přístupu do
obce. V případě, že je to možné využijte vedlejší přístupové cesty
do obce. Z praxe v nedaleké obci, kde se též staví vodovod hlídá
automaticky uzavírku Policie ČR, se kterou budeme jednat o
možnosti vjezdu občanů s trvalým pobytem v obci. Bohužel však
ve zmíněné obci někteří narazili na skutečnost a prohlášení ze
strany Policie ČR, že starosta ani vedení obce nemění zákony a lidé
byli pokutováni.

Autentické podpisy některých svésedlických
radních a místních domkařů v zrcadle času
1890 - 1940

Svolání rady 1892

Radu (zastupitele) obce vždy svolával nejstarší úd výboru. Toho si
můžete všimnout na snímku nahoře. Samotná schůze se konala
rovněž u nejstaršího úda rady nebo u starosty obce.
Bohuslav Ohera

Povídka o Svésedlickém Hejkalovi
Hejkal se vyskytuje kolem naší obce ve trojí podobě. Buď jako pták
nebo bytost s křídly i jako divný člověk. Jako pták sedává na
stromech ve Zmolách, Baběnci a Spálivé, odkud pokřikuje na
chodce v noci „hej, hej!" a tím lidi straší. Ozve-li se mu někdo, skočí
mu na záda a tluče ho křidly a klove zobákem. Nejlepším
prostředkem proti němu je opálené koště, jen tím „se mu to může
oplatit" a lze ho ode-hnati. Jako člověk má podobu černého muže,
sedá také lidem na záda. Může se proměnit v jakoukoli věc, nebo
vzíti na sebe jinou podobu.
Jeden čeledín ze Svésedlic šel do Přáslavic přes Zmoly. V tom údolí
křičel hejkal. Čeledín to po něm několikráte opakoval a hejkal
přiletěl a „klobal" ho do hlavy a bil ho křídly, až ho utloukl.
Jeden starý muž šel do Baběnce, aby si tam nasekal dříví. Když
svou práci vykonal, svázal dříví do veliké nůše a chtěl jíti domů.
Setmělo se již a v Baběnci byla úplná tma. Ubožák dlouho bloudil.
Tu zaslechl za sebou pronikavé hvízdnutí a neobyčejný hluk.
Obrátil se a spatřil na vysokém dubu černého muže, jak se tam
houpá a způsobil tím takový hluk, že ptáky z hnízd vyplašil. Jak
uviděl hejkal starce, vyhoupl se na nejvyšší haluz a volal silným
hlasem: „hej, hejl" Starý muž mu řekl : „Tobě se to hezky křičí a
zpívá, ale já chudák nemohu najít cesty k domovu " V tom skočil
černý muž ze stromu na polekaného starce. Ten odskočil a vytrhl
z nůše tři březové pruty, a vytáhl lahvičku se svěcenou vodou,
pokropil ty pruty a hnal se po něm. Hejkal neznal divotvorný
účinek svěcené vody, a chtěl na něho skočit. V tom však dostal
ránu, zařval a svalil se k zemi, kde se proměnil v šedý kámen.
Stařec poděšen utíkal domů.

Pastevec ze Svésedlic hnal o dvou hodinách v noci koně na pastvu
ke Spálivé. Pásl sám a bylo mu tam smutno. Kdesi v dálce křičel
hejkal a on to po něm opakoval. Hejkal přiletěl blíže a křičel zase.
Pastevec opakoval to ještě. Hejkal mu vlétl na hlavu, „klobal" ho a
tloukl křídly. Pastevec ho shodil dolů, ale hejkal mu vlétl zase na
hlavu a tak se na něho sápal, že byl pastevec už jen málo živ. Na
štěstí sběhlo se tam již více pasáků a ti hejkala zahnali.

Soutěž
o
nejlepší
kresbu
Hejkala.
Podepsané kresby vhazujte do
poštovní schránky na OÚ, do
20.6.2021. Odměna bude pro 10
nejlepších.
Bohuslav Ohera

Duben – měsíc tradičních úklidů
V měsíci dubnu jsme
se
již
tradičně
věnovali úklidu po
příkopech
v okolí
obce. Ti z nás, kteří
měli chuť, tak si
vyzvedli rukavice a
pytle na odpadky.
Tímto
děkujeme
zejména manželům
Botlovým, kteří se
věnovali úklidu kolem silnice na Velkou Bystřici. Dále jsme uklízeli
podél silnice, až k Vacanovicím a v lesíku u křižovatky, kde jsme si
všichni opekli buřta. Plochu kolem staré váhy uklízeli skauti
z Čechovic a někdo sem přidal i trefný nápis, že odpadky zde
odkládají pouze prasata. Nebo si aspoň myslím, že daná malůvka
opravdu značí prasátko

Termíny akcí
Kácení máje
Zasedání zastupitelstva

30.5.
2.6.

Hospůdka – „Kácení máje“
V neděli při kácení máje bude možnost zakoupení a opečení
špekáčků. Od pátku bude na čepu Maestro a Zubr Grand.
K zakousnutí bude pizza Gladiátor, kuřecí a vepřový řízek
s chlebem a okurkem.
Okénko bude otevřeno:
Pátek

od 18.00

Neděle

od 15.00

Véšplecht:

Hromosvod

Je to dyl jak tédeň. Zas ňic nešlo podle pláno. Všode bela pasť
za pasťó. Mjele sme pict prase a potřebovale sme pučet
prasopek. Eno bať, zas sme to nechale na posleďni chvilo.
Tajak sme pro ňho došle, tož hneť zrada, nešel zapnóť. Chvilo
sem meslel, že mistko prasete se bodó hodit cegánsky tvarožke.
Tož, ale včel se došprtal jeden šekovné moloďec se šróbovákem
a začl se štárať v eletrice a drohé gryc co přešel s ňim se opřel o
prasopek a sésal na ňho.
Najednó temo grycovi velizale čgále ven z dulko, tajak je má
žaba. Začle se mo ježeť vlase a šlo z ňich trocho čódo. Škarbale
mo veleťele same od sebe, až do nebeské kocheňe. Spadle mo
ai gatě a potem zabékal, áááááá, gdež ono to probíííííjááááá !!!
Ten moloďec co se v tem štáral, pravil, že to je nemožny. Sám
se teho chetnol a enom se oščořoval a króťil hlavó, že necéťi aňi
brablenčeni. Temo grycovi co mjel oči jak žaba a nemjel
škarbale s gaťama, překázal, ať se ide veklehtat dvóma
jalovcovéma.

Noja, teď to belo na mňe. Chetnol sem ten prasopek obóma
paprčama a dostal sem ze štere šupice a jeden velké řochanec,
až sem z teho chetnol ščokavku. Nemohl sem to rozejiť. Čapal
sem jak kerak, hake mike a mike hake. Moja večiř povidala, že
hleďim jak z kozich dvirec a vepadám jak čerchmant. Meslela si,
že mám haraficu. Držel sem baso a bel jak hlochá pěna, tajak
se povidá ponašem „ doma odsep enom zkrátka a posledek
neché v mjecho “.
Ten šekovné moloďec zas šáhl na to pekelny zařizeňi a furt ňic,
enom po ňem sjelo neco tajak blesk. Somírojo, že on fonguje
jakobe hromosvod. Noja, atož tak ve Svisedlicích 😊

Bohuslav Ohera

Nádoby na tříděný odpad a kompostéry
Prosíme zájemce, kteří mají zájem o bezúplatný pronájem nádob
na tříděný odpad (papír a plast, oboje 240l) a bezúplatný pronájem
kompostéru, aby se přihlásili na obecním úřadě.

Lubomír Konar, starosta obce

