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Milé sousedky, milí sousedé,
shrňme si situaci kolem výstavby vodovodu. Vodovod jako takový
je již hotov. Je hotová a k předání připravená armaturní šachta
u Velké Bystřice. Tuto šachtu budeme předávat do vlastnictví VHS
Olomouc. Zde je předávací místo, odkud bude přivaděčem plněn
náš vodojem o objemu 50 m3. Vodojem je odzkoušen a je
připraven k provozu. Vodovodní potrubí položeno, jednotlivé
přípojky zhotoveny. Co však není a nebude v termínu hotovo je,
jak jistě všichni vnímáme oprava povrchů. Původní termín 5.7. byl
tedy na žádost zhotovitele prodloužen. Prodloužení termínu bylo
schváleno zastupitelstvem obce na posledním zasedání, které se
konalo 30.6. Termín dokončení stavby je nově stanoven na 31.
října. Budeme však samozřejmě věřit, že bude vše hotovo daleko
dříve. Hlavním problémem jsou zejména opravy povrchů. V této

věci se všem omlouvám, že vše trvá déle, než by mělo. Osobně
jsem byl však několikrát mylně informován o termínech
asfaltování, které jsem dál předával, ať už ústně či hlášením
v rozhlase. V případě dalších dotazů prosím neváhejte
kontaktovat přímo níže uvedené osoby, které jsou zodpovědné za
probíhající práce a tento dlouhotrvající, neuspokojivý stav našich
komunikací v obci.
Ing. Nerušil Jiří – technolog přípravy zakázky INSTA CZ, s.r.o.
602 443 884, nerusil@insta.cz
Bc. Judas Marek, stavbyvedoucí INSTA CZ, s.r.o.
725 545 201, judas@insta.cz
Štolfa Jiří, stavbyvedoucí LB 2000, s.ro.
603 209 773, jiri.stolfa@lb2000.cz
Věci kompletní obnovy asfaltového povrchu průtahu obcí se dále
intenzivně věnujeme. Byl proveden monitoring dešťové kanalizace
naproti parku u autobusové zastávky. Zde bylo zjištěno propadené
betonové potrubí, které bude potřeba opravit. Propadlá část je
kompletně zanesená sedimentem. Zřejmě i touto skutečností je
zde ve vozovce viditelná propadlina. Tato oprava kanalizace by
v případě realizace celého průtahu musela proběhnout co
nejrychleji.
Při záležitosti shánění finančních prostředků na obnovu průtahu
nás navštívil 14.6. senátor pan MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., který
s touto problematikou úspěšně pomáhal i v jiných obcích. Budeme
věřit, že se najdou peníze na obnovu druhého jízdního pruhu.
Určitou část financí SSOK uvolní i na některé doplňující práce,
které je potřeba udělat v již odfrézovaném jízdním pruhu. Jde
zejména o doplnění či obnovení podkladních vrstev krajské
komunikace, které jsou místy naprosto nevyhovující.

Přijímání podnětů ke změně územního plánu
2.6.2021 bylo na 21. zasedání zastupitelstva schválen termín na
přijímání podnětů ke změně územního plánu. Termín byl schválen
od 1. do 31. července 2021. Formulář pro podání žádosti naleznete
na www.svesedlice.cz/uzemni-plan Své žádosti odevzdávejte na
obecním úřadě. Žádosti poté předáme Magistrátu města
Olomouce, odboru koncepce a rozvoje k posouzení. K pořízení
změny územního plánu, v případě, že jej zastupitelstvo obce
odsouhlasí, bude veřejné zasedání v prostorách kulturního domu.
O přesném termínu bude informováni.

Významní rodáci ze Svésedlic v zrcadle času
Ignác Spurný
V září 1848 císař vyhlásil poprvé zásady nové organizace justičních
orgánů. Soudnictví bylo prohlášeno za funkci státní moci, která
bude nadále vykonávána pouze státními soudy a která bude ve
všech stupních oddělena od správy. Všichni státní občané jsou si
před soudem rovni, přičemž organizaci, věcnou i místní příslušnost
soudů a řízení před nimi stanoví pouze zákon. V polovině roku
1850 začala fungovat soustava řádných soudů, tvořená okresními
soudy, krajskými (zemskými) soudy a vrchními zemskými soudy.
Završoval ji nejvyšší soudní a kasační dvůr ve Vídni. Vedle řádných
soudů se postupně zformovaly ještě mimořádné neboli zvláštní
soudy. Soudní organizace z let 1849 – 1850 vycházela z principu
odloučení soudnictví od státní správy a z nezávislosti soudců. Pro
rozhodování závažných deliktů zaváděla porotní soudy. V roce
1850 byla vybudována i organizační struktura státních
zastupitelství jako nositelů veřejné žaloby. V této struktuře
figuroval i svésedlický rodák Ignác Spurný nar. 25. července 1823
na č.p 1. Studium ukončil v roce 1948. Praxi okresního soudce
vykonával v Olomouci, Uhrách a Znojmě, cca kolem roku 1873.
Nakonec to pan Ignác Spurný dotáhl až na prezidenta krajského
soudu v Jihlavě, kde působil kolem roku 1880.

Výše je záznam narození Ignáce Spurného na č.p 1. Vpravo je
uvedeno jméno otce Karla Spurného s manželkou Rozálií, kteří
přišli do Svésedlic na č.p 1 z nedalekých Přáslavic.

Čerpal jsem ze záznamů
Gegenwart viz. výše.
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Bohuslav Ohera

Obecní brigáda
Po delší době opět proběhla brigáda a to první pátek v měsíci.
Příští brigáda bude 6.8. od 18hod sraz na obecním úřadě. Při
poslední akci došlo k sečení a odvozu trávy na obci a kolem
rybníka. Dále se připravovalo řezivo na prodloužení pergoly
v prostrorách dětského hřiště. Děkuji všem zúčastněným, i
těm, kteří se nestihli přijít vyfotit
, že si dokáží udělat chvilku
času a na obci ve svém volném čase pomoci.

Vyhodnocení soutěže o nejlepší kresbu
Hejkala
V minulém občasníku jsem publikoval povídku o svésedlickém
Hejkalovi u níž byla vyhlášena soutěž o nejlepší kresbu Hejkala.
Ceny byly vypsány pro 10 nejlepších. Hodnotící komise to

neměla těžké. Do soutěže se přihlásily 3 děti. 0 mladictvích a 0
dospělích
1. MÍSTO – Barbora Oherová
2. MÍSTO – Martin Rotter
3. MÍSTO – Sofie Rotterová

Všichni 3 účastníci získávají poukázku na sladkosti nebo cokoliv
jiného v Penny Marketu. Hodnota poukázky je 200 kč. Poukázky
roznesu co nejdříve.
Bohuslav Ohera

Zásilkovna – Z Box
Byl jsem dotázán, zda by nebylo možné v naší
obci nechat namontovat Z – BOX. Z tohoto boxu
lze možno vyzvedávat objednávky, přes
internet, které doručuje Zásilkovna. Bohužel mi
bylo sděleno, že tyto boxy instalují v obcích až
od 500 obyvatel.

Lubomír Konar, starosta obce

Černá kronika v zrcadle času

Krásná Růženka

1936

Policejní komisař

1936

Noční koncerty

1925
Bohuslav Ohera

Krádež 3 okrasných stromků
Dne 28.6.2021 byly odcizeny 3 kusy okrasných stromků před
domem paní Marie Prášilové č. 15 ve Svésedlicích. Je mi velice
líto tohoto ubohého činu, vykopat někomu před jeho obydlím
stromky pro zpestření zeleně na soukromém pozemku.
Dotyčný, který tento čin způsobil ať se v radosti obohatí tím, co
odcizil!
Jak to říká jedno pravdivé přísloví – Karma je zdarma!
Každý sám má své svědomí!
Marie Prášilová

